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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/207 

av 14. februar 2020 

om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til import  

fra Saudi-Arabia av fôr til kjæledyr(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til 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 oppheving av forordning (EF) nr. 1774/2002(1), 

særlig artikkel 41 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(2) er det fastsatt regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 1069/2009, 

herunder krav til folkehelse og dyrehelse ved import av fôr til kjæledyr. 

2) Kravene som gjelder import til og transitt gjennom Unionen av fôr til kjæledyr, herunder tyggesaker, er fastsatt i avsnitt 

1 kapittel II i vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011, herunder listen over tredjeland i rad 12 i tabell 2 i 

forordningen. 

3) Vedkommende myndigheter i Kongeriket Saudi-Arabia ga Kommisjonen forsikringer om at Kongeriket Saudi-Arabia 

kan oppfylle de relevante helsekravene og gi tilstrekkelige garantier for de kontrollene de foretar av framstillingen av 

fôr til kjæledyr som er framstilt fra fjørfe. Det er derfor berettiget å tilføye Saudi-Arabia på listen over tredjeland hvorfra 

bearbeidet fôr til kjæledyr fra fjørfe kan importeres til og sendes i transitt gjennom Unionen. 

4) Tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor endres. 

5) 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 

Tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 endres i samsvar med teksten i vedlegget til denne 

forordningen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 43 av 17.2.2020, s. 69, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 177/2020 av  

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

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

(2) 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). 

2023/EØS/2/01 
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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 14. februar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  



   

 

5
.1

.2
0
2

3
 

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. 2

/3
 

 

VEDLEGG 

I kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 skal rad 12 i tabell 2 lyde: 

«12. Fôr til 

kjæledyr, 

herunder 

tyggesaker 

a) Når det gjelder bearbeidet 

fôr til kjæledyr og tyggesa-

ker til hunder: Materiale 

som nevnt i artikkel 35 

bokstav a) i) og ii). 

b) Når det gjelder rått fôr til 

kjæledyr: Materiale som 

nevnt i artikkel 35 bok-

stav a) iii). 

Fôret til kjæledyr og tyggesakene skal 

være framstilt i samsvar med vedlegg XIII 

kapittel II. 

a) Når det gjelder rått fôr til kjæledyr: 

Tredjeland som er oppført i del 1 i vedlegg II til 

forordning (EU) nr. 206/2010 eller i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 798/2008, som medlemsstatene 

tillater import fra av ferskt kjøtt fra samme art, og 

der bare ikke-utbeinet kjøtt er tillatt. 

Når det gjelder fiskemateriale, tredjeland som er 

oppført i vedlegg II til vedtak 2006/766/EF. 

b) Når det gjelder tyggesaker til hunder samt annet fôr 

til kjæledyr enn rått fôr: 

Tredjeland som er oppført i del 1 i vedlegg II til 

forordning (EU) nr. 206/2010, samt følgende sta-

ter: 

(JP) Japan 

(EC) Ecuador 

(LK) Sri Lanka 

(TW) Taiwan 

(SA) Saudi-Arabia (bare bearbeidet fôr til kjæledyr 

fra fjørfe) 

Når det gjelder bearbeidet fôr til kjæledyr framstilt 

av fisk, tredjeland som er oppført i vedlegg II til 

vedtak 2006/766/EF. 

a) Når det gjelder boksefôr til kjæle-

dyr: Vedlegg XV kapittel 3 bok-

stav A. 

b) Når det gjelder annet bearbeidet fôr 

til kjæledyr enn boksefôr: Ved-

legg XV kapittel 3 bokstav B. 

c) Når det gjelder tyggesaker til 

hunder: Vedlegg XV kapittel 3 bok-

stav C. 

d) Når det gjelder rått fôr til kjæledyr: 

Vedlegg XV kapittel 3 bokstav D.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/735 

av 2. juni 2020 

om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til bruk av kjøttbeinmel som brensel i 

forbrenningsanlegg(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til 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 oppheving av forordning (EF) nr. 1774/2002(1), 

særlig artikkel 15 nr. 1 bokstav e) og artikkel 27 første ledd bokstav i), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(2) fastsettes gjennomføringstiltak for folke- og dyrehelsereglene i 

forordning (EF) nr. 1069/2009, herunder krav som gjelder bruk av animalske biprodukter og avledede produkter som 

brensel i et forbrenningsanlegg. 

2) Kjøttbeinmel er det animalske proteinet som framstilles ved bearbeiding av kategori 1- eller kategori 2-materialer. I de 

siste tiårene er kjøttbeinmel blitt sluttbehandlet som avfall ved forbrenning eller samforbrenning i samsvar med artikkel 

12 bokstav a) eller b) i forordning (EF) nr. 1069/2009. Med henblikk på bærekraftig bruk av energikilder har bransjen 

utviklet en teknologi for bruk av kjøttbeinmel som brensel i forbrenningsanlegg i samsvar med artikkel 12 bokstav e) i 

nevnte forordning, for å kunne utnytte den varmen som produseres ved denne forbrenningen. 

3) I artikkel 6 i forordning (EU) nr. 142/2011 fastsettes reglene for godkjenning av forbrenningsanlegg som bruker gjødsel 

fra produksjonsdyr som brensel til forbrenning. Det er nødvendig å endre denne artikkelen for å ta med regler om bruk 

av kjøttbeinmel som brensel til forbrenning. 

4) I kapittel V i vedlegg III til forordning (EU) nr. 142/2011 fastsettes regler for typer anlegg og brensel som kan brukes til 

forbrenning, og særlige krav til visse typer anlegg. Det bør fastsettes regler for forbrenningsanlegg der kjøttbeinmel 

brukes til brensel til forbrenning, herunder utslippsgrenser og overvåkingskrav. De utslippsgrensene og overvåkings-

kravene som gjelder for forbrenningsanlegg som bruker hønsegjødsel som brensel, bør også gjelde for forbrennings-

anlegg med en samlet nominell termisk effekt på høyst 50 MW som bruker kjøttbeinmel som brensel, for å oppfylle de 

relevante miljøstandardene. 

5) Denne forordningen bør ikke berøre forpliktelsene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU(3) som inneholder 

omfattende regler for integrert forebygging og begrensning av forurensning fra industrivirksomhet. Dette direktivet 

inneholder også regler med sikte på å forebygge eller, dersom dette ikke er mulig, å redusere utslipp til luft, vann og jord 

og forebygge produksjon av avfall, slik at et høyt vernenivå for miljøet som helhet kan oppnås. Anlegg for behandling 

av animalske biprodukter omfattes av nevnte direktiv, forutsatt at deres behandlingskapasitet overstiger 10 tonn per dag. 

Direktivet forplikter alle anlegg som omfattes av det, til å ha en tillatelse som bygger på beste tilgjengelige teknikker 

(BAT). BAT-konklusjonene, som er en del av BAT-referansedokumentene som Europakommisjonen offentliggjør, skal 

legges til grunn ved fastsettelse av vilkårene for tillatelse(4).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 172 av 3.6.2020, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 178/2020 av  

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

(1) EUT L 300 av 14.11. 2009, s. 1. 

(2) 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). 

(3) 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). 

(4) Referansedokumentet om BAT i slakterier og industrien for animalske biprodukter ble vedtatt av Europakommisjonen15. april 2005. 

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ 

Det inneholder bestemmelser om forbrenning av kjøttbeinmel. 

2023/EØS/2/02 
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6) I europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2193(5) ble det innført utslippsgrenseverdier for visse luftforurensende 

stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg med en samlet nominell termisk effekt på høyst 50 MW, som omfatter alle 

typer faste brensler. I forordning (EU) nr. 142/2011 fastsettes dessuten omfattende tiltak og vilkår for forbrenning av 

bestemte animalske biprodukter i slike anlegg. På dette tidspunktet var det imidlertid ikke fastsatt tiltak og vilkår for 

bruk av andre animalske biprodukter eller avledede produkter enn hønsegjødsel som brensel i forbrenningsanlegg på 

driftsenheter. Det er derfor nødvendig å fastsette regler og krav, herunder særlige utslippsgrenseverdier for bruk av 

kjøttbeinmel som brensel i forbrenningsanlegg med en samlet nominell termisk effekt på høyst 50 MW, innenfor 

rammen av regelverket om animalske biprodukter. 

7) Kravene i forordning (EU) nr. 142/2011 bør være så strenge at de overholder utslippsgrensene for andre faste brensler i 

direktiv (EU) 2015/2193. Denne forordningen sikrer også at mulige negative virkninger på miljøet eller menneskers 

helse av forbrenning av kjøttbeinmel, ikke er større enn dem som oppstår ved forbrenning av avfall. 

8) Utslippsgrenseverdier for bruk av forskjellige materialer som brensel i forbrenningsanlegg med en samlet nominell 

termisk effekt på over 50 MW er fastsatt i direktiv 2010/75/EU, og får anvendelse ved bruk av animalske biprodukter og 

avledede produkter, herunder kjøttbeinmel, som brensel i slike forbrenningsanlegg. 

9) Artikkel 6 i og vedlegg III til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor endres. 

10) Denne forordningen bør tillate vedkommende myndigheter å gi eksisterende forbrenningsanlegg en overgangsperiode til 

å oppfylle kravene om kontrollert temperaturstigning i avgassen, forutsatt at utslippene ikke innebærer risiko for folke- 

og dyrehelsen eller miljøet i denne overgangsperioden. Regelverket om animalske biprodukter hindrer ikke medlems-

statene i å anvende de relevante beregningsreglene for utslippsgrenseverdier som er fastsatt i direktiv (EU) 2015/2193, 

når kjøttbeinmel forbrennes sammen med annet brensel eller avfall. 

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 

I artikkel 6 i forordning (EU) nr. 142/2011 skal nr. 8 lyde: 

«8. Ved bruk av gjødsel fra produksjonsdyr eller kjøttbeinmel som brensel til forbrenning som fastsatt i vedlegg III kapittel 

V, får følgende regler anvendelse i tillegg til dem som er nevnt i nr. 7 i denne artikkelen: 

a) Søknaden om godkjenning som den driftsansvarlige inngir til den vedkommende myndigheten i samsvar med artikkel 24 

nr. 1 bokstav d) i forordning (EF) nr. 1069/2009, skal inneholde dokumentasjon som er sertifisert av den vedkommende 

myndigheten eller av en yrkesorganisasjon som er godkjent av medlemsstatens vedkommende myndigheter, på at 

forbrenningsanlegget der gjødselen fra produksjonsdyr eller kjøttbeinmel brukes som brensel, oppfyller kravene fastsatt i 

kapittel V punkt B nr. 3 for gjødsel og punkt D for kjøttbeinmel samt kravene for begge brensler i punkt B nr. 4 og 5 i 

vedlegg III til denne forordningen, uten at det berører muligheten for medlemsstatens vedkommende myndigheter til å 

tillate at visse bestemmelser fravikes i samsvar med vedlegg III kapittel V punkt C nr. 4. 

  

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2193 av 25. november 2015 om begrensning av utslipp av visse luftforurensende stoffer fra 

mellomstore forbrenningsanlegg (EUT L 313 av 28.11.2015, s. 1). 
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b) Framgangsmåten for godkjenning fastsatt i artikkel 44 i forordning (EF) nr. 1069/2009 skal ikke avsluttes før den 

vedkommende myndigheten eller en yrkesorganisasjon godkjent av nevnte myndighet har utført minst to etterfølgende 

kontroller, hvorav den ene uanmeldt, i løpet av de første seks månedene forbrenningsanlegget er i drift, herunder 

nødvendige målinger av temperatur og utslipp. Når resultatene av disse kontrollene har vist at kravene i kapittel V punkt B 

nr. 3, 4 og 5 for gjødsel og punkt D for kjøttbeinmel og, dersom det er relevant, punkt C nr. 4 eller punkt D nr. 5 i vedlegg 

III til denne forordningen er oppfylt, kan fullstendig godkjenning gis. 

c) Forbrenning av kjøttbeinmel i forbrenningsanlegg nevnt i kapittel V punkt A, B og C i vedlegg III til denne forordningen 

skal ikke være tillatt.» 

Artikkel 2 

Vedlegg III til forordning (EU) nr. 142/2011 endres i samsvar med teksten i vedlegget til denne forordningen. 

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 2. juni 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I kapittel V i vedlegg III til forordning (EF) nr. 142/2011 skal nytt punkt D lyde: 

«D. Forbrenningsanlegg der kjøttbeinmel brukes som brensel til forbrenning 

1. Type anlegg 

Forbrenningsanlegg med en samlet nominell termisk effekt på høyst 50 MW. 

2. Utgangsmateriale 

Kjøttbeinmel av kategori 1- og kategori 2-materialer som skal brukes bare som brensel til forbrenning i samsvar med 

kravene fastsatt i nr. 3 eller i en blanding av kjøttbeinmel, smeltet fett og husdyrgjødsel. 

3. Særlige krav til kjøttbeinmel som brukes som brensel til forbrenning 

a) Kjøttbeinmel skal lagres sikkert i forbrenningsanlegget i et lukket lagerområde beskyttet mot dyrs tilgang, og skal 

ikke sendes til et annet bestemmelsessted ved havari eller unormale driftsforhold med mindre den vedkommende 

myndigheten har gitt tillatelse til det. 

b) Forbrenningsanlegget skal være utstyrt med 

i) et automatisk eller kontinuerlig brenselhåndteringssystem som fører brenselet direkte inn i forbrennings-

kammeret uten ytterligere håndtering, 

ii) en støttebrenner som skal brukes i oppstarts- og avstengningsfasen for å sikre at temperaturkravene fastsatt i 

kapittel IV avsnitt 2 nr. 2 er oppfylt til enhver tid i disse fasene og så lenge forbrenningskammeret inneholder 

materiale som ikke er forbrent. 

4. Metode 

Forbrenningsanlegg der kjøttbeinmel av kategori 1- og kategori 2-materialer brukes som brensel, skal oppfylle de 

generelle kravene fastsatt i kapittel IV og de særlige kravene fastsatt i punkt B nr. 4 og 5 i dette kapittelet. 

5. Unntak og overgangsperiode 

Medlemsstatenes vedkommende myndigheter med ansvar for miljøspørsmål kan som unntak fra nr. 3 bokstav b) ii) gi 

forbrenningsanlegg som er i drift 3. juni 2020, en ytterligere frist på høyst fire år til å oppfylle kravene i kapittel IV 

avsnitt 2 nr. 2 andre ledd.» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/757 

av 8. juni 2020 

om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til sporbarheten for visse animalske  

biprodukter og avledede produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til 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 oppheving av forordning (EF) nr. 1774/2002(1), 

særlig artikkel 21 nr. 6 bokstav d) og artikkel 31 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 142/2011(2) fastsettes regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 1069/2009, 

herunder krav som gjelder sporbarhet for animalsk biprodukter og avledede produkter. 

2) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1069/2009 skal avledede produkter klassifiseres i samme kategori 

som de animalske biproduktene de stammer fra. Under visse forhold kan fiskeoljer og fiskemel ha høyere innhold av 

visse restmengder enn det som finnes i den fisken eller de fiskerivarene egnet til konsum som de er framstilt av, og de 

må derfor avgiftes før de kan brukes i fôr. 

3) Ved kommisjonsforordning (EU) 2015/786(3) fastsettes kriterier for godkjenning av avgiftingsprosesser som benyttes på 

produkter beregnet til fôrvarer. Kravene og kriteriene for godkjenning av avgiftingsprosesser for fiskeoljer og fiskemel 

av kategori 3-materialer fastsatt i forordning (EU) 2015/786 bør sikre at avgiftede fiskeoljer og fiskemel av kategori  

3-materialer i fôrvarer ikke utgjør en fare for dyre- eller folkehelsen eller for miljøet, og at avgiftingsprosessen ikke 

påvirker fôrvarenes egenskaper negativt. Den vedkommende myndigheten kan derfor godkjenne avgifting på sin 

medlemsstats territorium ettersom det ikke finnes noen harmoniserte regler for forsendelse av disse materialene til 

avgifting i en annen medlemsstat. 

4) For å godkjenne avgifting av visse fiskeoljer og fiskemel beregnet på bruk som fôr til produksjonsdyr bør det fastsettes 

krav til forsendelse av fiskeoljer og fiskemel med for høyt innhold av restmengder til en annen medlemsstat for 

avgifting i anlegg som er godkjent i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 183/2005(4). Medlems-

statene bør derfor, når det er nødvendig, etter en risikovurdering tillate transport av fiskeoljer og fiskemel beregnet på 

produksjon av fôrmidler som har for høyt innhold av dioksiner og/eller polyklorerte bifenyler (PCB) som definert i 

europaparlaments- og rådsforordning 2002/32/EF(5) fra andre medlemsstater, til anlegg som er registrert eller godkjent 

for avgifting på deres territorium. 

5) Fiskeoljer og fiskemel av kategori 3-materialer som allerede er brakt i omsetning og har testet positivt for for høyt 

innhold av dioksiner og/eller polyklorerte bifenyler (PCB) ved offentlig kontroll, bør imidlertid ikke gjennomgå 

avgifting som fastsatt i denne forordningen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 179 av 9.6.2020, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 178/2020 av  

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

(1) EUT L 300 av 14.11. 2009, s. 1. 

(2) 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). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) 2015/786 av 19. mai 2015 om fastsettelse av kriterier for godkjenning av avgiftingsprosesser som anvendes 

på produkter beregnet til fôrvarer, som fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF (EUT L 125 av 21.5.2015, s. 10). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 183/2005 av 12. januar 2005 om fastsettelse av krav til fôrvarehygiene (EUT L 35 av 

8.2.2005, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF av 7. mai 2002 om uønskede stoffer i fôrvarer – Rådets erklæring (EFT L 140 av 

30.5.2002, s. 10). 
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6) Artikkel 21 i og vedlegg VIII til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor endres i samsvar med kravene til forsendelse 

av avledede produkter beregnet på avgifting i en annen medlemsstat. 

7) 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 

I forordning (EU) nr. 142/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 21 skal nytt nummer lyde: 

«3. Transport av andre fiskeoljer og fiskemel av kategori 3-materialer til produksjon av andre fôrmidler enn dem som 

importeres fra et tredjeland, fra et bearbeidingsanlegg som er godkjent for produksjon av fiskeoljer og fiskemel, til et 

fôrproduksjonsanlegg som er registrert eller godkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 1069/2009 og godkjent i samsvar 

med artikkel 10 nr. 3 i forordning (EF) nr. 183/2005 i en annen medlemsstat for avgifting i samsvar med prosessene nevnt i 

kommisjonsforordning (EU) 2015/786(*), skal gjennomføres i samsvar med reglene i kapittel VII i vedlegg VIII. 

  

(*) Kommisjonsforordning (EU) 2015/786 av 19. mai 2015 om fastsettelse av kriterier for godkjenning av avgiftings-

prosesser som anvendes på produkter beregnet til fôrvarer, som fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF 

(EUT L 125 av 21.5.2015, s. 10).» 

2) Vedlegg III 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 8. juni 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg VIII til forordning (EU) nr. 142/2011 tilføyes følgende: 

«Kapittel VII 

TRANSPORT AV FISKEOLJER OG FISKEMEL BEREGNET PÅ PRODUKSJON AV FÔRMIDLER TIL ET ANLEGG FOR 

AVGIFTING 

1. Driftsansvarlige som har til hensikt å transportere fiskeoljer og fiskemel av kategori 3-materialer beregnet på produksjon av 

fôr fra et bearbeidingsanlegg som er godkjent for produksjon av fiskeoljer og fiskemel, til et fôrproduksjonsanlegg som er 

registrert eller godkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 1069/2009 og godkjent i samsvar med artikkel 10 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 183/2005, i en annen medlemsstat for avgifting i samsvar med prosessene nevnt i forordning (EU) 

2015/786, skal søke om godkjenning av forsendelsen fra den vedkommende myndigheten på bestemmelsesstedet. 

Søknaden skal være i standardformatet for søknader og godkjenninger angitt i kapittel III avsnitt 10 i vedlegg XIV til 

forordning (EU) nr. 142/2011. 

2. Den vedkommende myndigheten i bestemmelsesmedlemsstaten nevnt i nr. 1 skal underrette den driftsansvarlige om sin 

beslutning om forsendelsen ved å returnere søknaden nevnt i nr. 1 andre ledd korrekt utfylt. 

3. Den vedkommende myndigheten i opprinnelsesmedlemsstaten skal ved hjelp av TRACES-systemet i samsvar med vedtak 

2004/292/EF, underrette den vedkommende myndigheten i bestemmelsesmedlemsstaten om avsendelsen av hver 

forsendelse. 

4. Nummer 1–3 i dette kapittelet får ikke anvendelse på fiskeoljer og fiskemel av kategori 3-materialer som er brakt i 

omsetning for produksjon av fôr hvor det under offentlig kontroll er påvist for høyt innhold av dioksiner og/eller 

polyklorerte bifenyler (PCB).» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/762 

av 9. juni 2020 

om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til mikrobiologiske standarder for rått fôr til 

kjæledyr, krav til godkjente anlegg, tekniske parametrer for den alternative metoden Brookes-

forgassing og hydrolyse av smeltet fett, samt eksport av behandlet husdyrgjødsel, visse former  

for blod, blodprodukter og halvfabrikater(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til 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(1), særlig artikkel 7 nr. 2, artikkel 20 nr. 11, artikkel 21 nr. 6 bokstav d), artikkel 27 bokstav b) 

og c), artikkel 31 nr. 2, artikkel 40 bokstav b), d) og e), artikkel 41 nr. 1 annet ledd, artikkel 41 nr. 3 første ledd, artikkel 42 nr. 2 

bokstav a), b) og c) og artikkel 43 nr. 3 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 142/2011(2) fastsettes folkehelse- og dyrehelseregler for animalske biprodukter og 

avledede produkter for å forebygge og redusere risiko for folkehelsen og dyrehelsen som forårsakes av disse 

produktene. Disse reglene omfatter også mikrobiologiske standarder for rått fôr til kjæledyr, krav til visse godkjente 

anlegg, vilkår for import av horn og hornprodukter, og hover/klover og hov-/klovprodukter samt regler for eksport av 

behandlet husdyrgjødsel, visse former for blod, blodprodukter og halvfabrikater. 

2) I henhold til artikkel 26 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009 kan anlegg som er godkjent eller registrert i samsvar med 

artikkel 4 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004(3) eller i samsvar med artikkel 6 i europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 852/2004(4), på visse vilkår behandle, bearbeide eller lagre animalske biprodukter som 

produseres på stedet. Det er derfor hensiktsmessig at godkjente slakterier kan benytte visse andre kjemiske metoder enn 

dem som er angitt som alternative eller standard bearbeidingsmetoder, for å bevare visse kategori 3-materialer som 

produseres på stedet, for å oppnå et væskevolum som lettere kan lagres og transporteres. 

3) Ved kjemisk konservering som ikke er godkjent som alternativ bearbeidingsmetode, bearbeides ikke råstoff til avledede 

produkter. Av hensyn til rettssikkerheten er det nødvendig å fastsette regler for lagring, transport og etterfølgende 

sluttbehandling og bruk av disse materialene. Artikkel 19 i forordning (EU) nr. 142/2011 og vedlegg IX til samme 

forordning bør derfor endres. 

4) Vedlegg I til forordning (EU) nr. 142/2011 inneholder en definisjon av dyrkingsmedier. Dyrkingsmedier brukes i 

utstrakt grad ved produksjon av sopp. Definisjonen av dyrkingsmedier bør ta hensyn til bruken av dyrkingsmedier i 

produksjon av sopp.  

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 182 av 10.6.2020, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 178/2020 av  

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

(1) EUT L 300 av 14.11. 2009, s. 1. 

(2) 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). 

(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) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1). 

2023/EØS/2/04 
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5) En definisjon av «prosesshygienekriterium» bør innføres i vedlegg I til forordning (EU) nr. 142/2011 for å erstatte, i 

kapittel II nr. 6 i vedlegg XIII til forordningen, den nåværende produktstandarden basert på telling av Enterobac-

teriaceae, med verdier for det nødvendige antallet prøver og grenseverdiene for Enterobacteriaceae som et kriterium som 

angir at produksjonsprosessen fungerer tilfredsstillende. 

6) Vedlegg I til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor endres. 

7) I lys av ny vitenskapelig og teknisk utvikling bør temperaturparametrene for Brookes-forgassing bringes i samsvar med 

de eksisterende standardene for avfallsforbrenning av animalske biprodukter. Vedlegg IV til forordning (EU) 

nr. 142/2011 bør derfor endres. 

8) I kapittel II i vedlegg VIII til forordning (EU) nr. 142/2011 er det fastsatt krav til identifisering av animalske 

biprodukter, herunder merking. Rått fôr til kjæledyr bør merkes i samsvar med dette for å hindre kontaminering av 

næringsmidler eller infeksjon hos mennesker. 

9) Vedlegg VIII til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor endres. 

10) I kommisjonsforordning (EF) nr. 2073/2005(5) ble det innført prosesshygienekriterier for å sikre næringsmid-

deltryggheten på grunnlag av en vitenskapelig risikovurdering. Ut fra de samme prinsippene kan tryggheten for rått fôr 

til kjæledyr ivaretas dersom bestemmelser om samsvar med prosesshygienekriterier for tilberedning av kjøtt, det vil si 

ubearbeidet kjøtt beregnet på konsum, som fastsatt i kapittel 2 nr. 2.1.8 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2073/2005, 

erstatter de eksisterende mikrobiologiske standardene for Enterobacteriaceae i produktet. Kapittel II i vedlegg XIII til 

forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor endres. 

11) For å fremme vitenskapen bør det gis et unntak for visse gjenstander i naturhistoriske samlinger. Kravene vedrørende 

jakttrofeer og andre preparater i kapittel VI i vedlegg XIII til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor endres. 

12) I kapittel XI i vedlegg XIII til forordning (EU) nr. 142/2011 er det fastsatt særlige krav til fettderivater. Det bør 

presiseres at bearbeidingen bør nå minst den temperaturen som er angitt der. Kapittel XI i vedlegg XIII til forordning 

(EU) nr. 142/2011 bør derfor endres. 

13) Kravene til import av visse produkter fra bein, horn og hover/klover fastsatt i kapittel II avsnitt 7 nr. 2 bokstav d) i 

vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011, kan forstås som kumulative krav. Nr. 2 bokstav d) bør endres for å 

presisere at disse kravene får anvendelse hver for seg. 

14) I kapittel V i vedlegg XIV fastsettes regler for eksport av behandlet husdyrgjødsel. Etter gjennomgåelse av kravene til 

eksport av organisk gjødsel og jordforbedringsmidler av kategori 3-materialer fastsatt i europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 999/2001(6) er det nødvendig å bringe reglene for eksport av behandlet husdyrgjødsel i samsvar med 

de ovennevnte nye kravene. 

15) I artikkel 43 i forordning (EF) nr. 1069/2009 fastsettes det at eksport av visse kategori 1- og kategori 2-materialer kan 

tillates bare i henhold til harmoniserte regler. I vedlegg XII samt i kapittel II avsnitt 2 og 3 i vedlegg XIV til forordning 

(EU) nr. 142/2011 fastsettes vilkårene for når visse former for blod, blodprodukter og halvfabrikater kan importeres til 

produksjon av farmasøytiske sluttprodukter eller for å bli omfattet av et bestemt produksjonstrinn i produksjonskjeden 

for legemidler. Eksporten av blod, blodprodukter og halvfabrikater som oppfyller kravene til import eller til å bringes i 

omsetning, bør derfor tillates, og reglene for eksport bør fastsettes i kapittel V i vedlegg XIV til forordning (EU)  

nr. 142/2011. 

16) Kapittel V i vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor endres. 

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

og fôr. 

  

(5) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2073/2005 av 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler (EUT L 338 av 

22.12.2005, s. 1). 

(6) 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 (EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1). 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 142/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 19 gjøres følgende endringer: 

a) I bokstav b) skal nytt punkt lyde: 

«xi) faseovergangsprosesser for kategori 3-materialer, som 

— termokoagulering av blod, 

— sentrifugering av blod, 

— inneslutning som fastsatt i kapittel V i vedlegg IX til denne forordningen, 

— hydrolyse av hover/klover, grisebuster, fjør og hår 

som er beregnet på bearbeiding med bearbeidingsmetodene fastsatt i denne forordningen.» 

b) Bokstav d) skal lyde: 

«d) kapittel V, dersom de på driftsenheten oppbevarer animalske biprodukter som nevnt i artikkel 24 nr. 1 bokstav h) 

eller i) i nevnte forordning, forutsatt at ubearbeidede animalske biprodukter deretter sluttbehandles som nevnt i 

artikkel 4 i nevnte forordning.» 

c) Ny bokstav skal lyde: 

«e) Når de aktivitetene som er nevnt i punkt i)–vii) og xi) i bokstav b) finner sted på en godkjent virksomhet eller et 

godkjent anlegg som er nevnt i artikkel 26 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009, og som produserer disse 

materialene, kan de vedkommende myndighetene tillate disse aktivitetene uten registrering i samsvar med artikkel 

23 eller godkjenning i samsvar med artikkel 24 nr. 1 bokstav h) i nevnte forordning, forutsatt at de animalske 

biproduktene lagres, transporteres og sluttbehandles eller brukes som ubearbeidede animalske biprodukter i 

henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009.» 

2) Vedlegg I, IV, VIII, IX, XIII og XIV endres i samsvar med teksten i 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 vedlegg I, IV, VIII, IX, XIII og XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg I skal nr. 59 lyde, og nytt nr. 60 skal lyde: 

«59. «dyrkingsmedier» materiale, herunder pottejord, unntatt jord på stedet, som planter eller sopp dyrkes i og som 

brukes uavhengig av jord på stedet, 

60. «prosesshygienekriterium» et kriterium som angir når produksjonsprosessen fungerer tilfredsstillende. Et slikt 

kriterium gjelder ikke for produkter som er brakt i omsetning. Kriteriet fastsetter en veiledende grenseverdi for 

kontaminering, og ved overskridelse av denne verdien kreves det korrigerende tiltak for at hygienen i prosessen 

fortsatt skal være i samsvar med de generelle kravene til fôrsikkerhet.» 

2) i vedlegg IV kapittel IV avsnitt 2 punkt E.2 skal bokstav d) lyde: 

«d) Hver bearbeidingsenhet må ha to brennere og to sekundære vifter som reserve i tilfelle det oppstår feil ved brennerne 

eller viftene. Sekundærkammeret må være utformet slik at det gir en oppholdstid på minst to sekunder ved en 

temperatur på minst 850 °C under alle forbrenningsforhold.» 

3) I vedlegg VIII kapittel II nr. 2 bokstav b) gjøres følgende endringer: 

i) Punkt vii) skal lyde: 

«vii) når det gjelder rått fôr til kjæledyr, «Brukes bare som fôr til kjæledyr. Oppbevares atskilt fra næringsmidler. 

Vask hender og rengjør verktøy, redskaper og overflater etter håndtering av dette produktet.» 

ii) Nytt punkt xxi) skal lyde: 

«xxi) når det gjelder materialer for avgifting nevnt i vedlegg VIII kapittel VII, ordene: «Materialer for avgifting. Ikke 

egnet til omsetning.» 

4) I vedlegg IX kapittel II skal bokstav j) lyde, og ny bokstav k) skal lyde: 

«j) siling, 

k) faseovergangsprosesser for kategori 3-materialer, som termokoagulering av blod, sentrifugering av blod, inneslutning 

som fastsatt i kapittel V i vedlegg IX til denne forordningen, hydrolyse av hover/klover, grisebuster, fjør og hår 

beregnet på bearbeiding med bearbeidingsmetodene fastsatt i denne forordningen.» 

5) I vedlegg XIII gjøres følgende endringer: 

a) I kapittel II skal nr. 6 lyde: 

«6. Det skal tas stikkprøver av rått fôr til kjæledyr under produksjonen og/eller lagringen (før avsendelse) for å 

kontrollere at følgende krav er oppfylt: 

Salmonella: ingen forekomst i 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0 

Produksjonsprosessen for rått fôr til kjæledyr skal oppfylle følgende prosesshygienekriterium: 

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 500 i 1 g, M = 5000 i 1 g 

der 

n = antall prøver som skal testes, 

m = terskelverdien for bakterietallet; resultatet skal anses som tilfredsstillende dersom bakterietallet i 

samtlige prøver ikke overstiger m, 

M = største bakterietall; resultatet skal anses som ikke tilfredsstillende dersom bakterietallet i én eller flere 

prøver er lik eller høyere enn M, og 

c = antall prøver der bakterietallet kan ligge mellom m og M, idet prøven alltid betraktes som akseptabel 

dersom bakterietallet i de andre prøvene er lik eller lavere enn m. 

De driftsansvarlige skal, som ledd i sine framgangsmåter basert på prinsippene om risikoanalyse og kritiske 

styringspunkter (HACCP), treffe tiltak for å sikre at forsyning, håndtering og bearbeiding av råstoffer og rått fôr til 

kjæledyr under deres kontroll utføres på en slik at måte at de ovennevnte sikkerhetsstandardene og prosesshygiene-

kriteriet er oppfylt. Dersom sikkerhetsstandardene og prosesshygienekriteriet ikke er oppfylt, skal den drifts-

ansvarlige treffe forholdsmessige korrigerende tiltak i samsvar med den skriftlige framgangsmåten nevnt i 

innledende punktum i artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009 og framgangsmåtene basert på HACCP-

prinsippene fastsatt i artikkel 29 nr. 2 bokstav e) og f) i den forordningen.  
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Den vedkommende myndigheten skal underrettes om den manglende overholdelsen og om dens årsak dersom den 

er fastslått, korrigerende tiltak som er truffet og resultatene av kontrolltiltakene. Dersom den vedkommende 

myndigheten ikke er overbevist om at de nødvendige korrigerende tiltakene er truffet, kan den pålegge den 

driftsansvarlige ytterligere tiltak, herunder merking med henblikk på håndtering, og kan kreve at den drifts-

ansvarlige gjennomfører en mikrobiologisk undersøkelse av flere prøver.» 

b) I kapittel VI bokstav C nr. 1 skal bokstav e) lyde: 

«e) inngår i naturhistoriske samlinger eller skal fremme vitenskapen og er 

i) konservert i medier, for eksempel alkohol eller formaldehyd, som gjør det mulig å stille ut gjenstandene, 

ii) fullstendig innkapslet på objektglass, eller 

iii) består av hele skjeletter eller deler av skjeletter, bein eller tenner som utelukkende skal utveksles mellom 

museer og utdanningsinstitusjoner,» 

c) I kapittel XI nr. 1 skal bokstav a) lyde: 

«a) transesterifisering eller hydrolyse ved en temperatur på minst 200 °C under tilsvarende egnet trykk i minst  

20 minutter (glyserol, fettsyrer og estere),» 

6) I vedlegg XIV gjøres følgende endringer: 

a) I kapittel II avsnitt 7 nr. 2 skal bokstav d) lyde: 

«d) bekreftelse på at produktet ikke på noe trinn er beregnet på bruk i framstilling av næringsmidler, fôrmidler, 

organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler, og 

i) kommer fra friske dyr slaktet i slakteri, og 

ii) er enten tørket i 42 dager ved en gjennomsnittstemperatur på minst 20 °C, og/eller 

iii) er varmebehandlet i én time ved en kjernetemperatur på minst 80 °C før tørking, og/eller 

iv) er forasket i én time ved en kjernetemperatur på minst 800 °C, og/eller 

v) har gjennomgått en syrning slik at pH-verdien har vært holdt under 6 i hele materialet i minst én time.» 

b) I kapittel II avsnitt 9 bokstav a) skal nr. i) lyde: 

«i) når det gjelder materiale beregnet på produksjon av biodiesel eller produkter av bearbeidet fett, eller produksjon 

av fornybart drivstoff som har gjennomgått den behandlingen som er nevnt i kapittel IV avsnitt 2 bokstav L i 

vedlegg IV, animalske biprodukter nevnt i artikkel 8, 9 og 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009,» 

c) I kapittel V skal tabellen erstattes med følgende tabell: 

 «Avledede produkter Regler for eksport 

1 — Behandlet husdyrgjødsel 

— Organisk gjødsel, kompost eller 

råtnerester fra omdanning til biogass 

som ikke inneholder andre 

animalske biprodukter eller avledede 

produkter enn bearbeidet husdyr-

gjødsel 

— Bearbeidet animalsk protein som 

inneholder behandlet husdyrgjødsel 

som en blandingskomponent 

Følgende avledede produkter skal minst oppfylle vilkårene i 

kapittel I avsnitt 2 bokstav a), b) og d) i vedlegg XI: 

— Behandlet husdyrgjødsel 

— Organisk gjødsel, kompost eller råtnerester fra omdanning til 

biogass som ikke inneholder andre animalske biprodukter 

eller avledede produkter enn bearbeidet husdyrgjødsel 

— Behandlet husdyrgjødsel som en blandingskomponent i 

bearbeidet animalsk protein 

2 Blodprodukter og halvfabrikater Blod, blodprodukter og halvfabrikater framstilt i EU eller 

importert til EU i samsvar med hygienekravene i vedlegg XII 

eller avsnitt 2 og 3 i kapittel II i dette vedlegget til bruk utenfor 

fôrkjeden for produksjonsdyr, forutsatt at de oppfyller 

bestemmelsestredjelandets importkrav. » 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/797 

av 17. juni 2020 

om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til krav for animalske biprodukter og 

avledede produkter som har sin opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen etter å ha blitt nektet 

innført til et tredjeland(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til 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(1), særlig artikkel 41 nr. 3 første ledd og artikkel 42 nr. 2 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 142/2011(2) fastsettes tiltak for å gjennomføre reglene i forordning (EF) 

nr. 1069/2009, herunder folkehelse- og dyrehelseregler for import eller transitt av animalske biprodukter og avledede 

produkter som importeres til eller sendes i transitt gjennom Unionen, for å forebygge og redusere risikoene for 

folkehelsen og dyrehelsen som forårsakes av disse produktene. 

2) I artikkel 15 i rådsdirektiv 97/78/EF(3) fastsettes regler for veterinærkontroller som skal gjennomføres for å tillate 

gjeninnførsel av forsendelser av produkter med opprinnelse i Unionen som sendes tilbake til Unionen etter å ha blitt 

nektet innført til et tredjeland. Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625(4) opphever og erstatter direktiv 

97/78/EF med virkning fra 14. desember 2019.  

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 194 av 18.6.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 178/2020 av  

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

(1) EUT L 300 av 14.11. 2009, s. 1. 

(2) 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). 

(3) Rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinærkontrollene av produkter som 

innføres til Fellesskapet fra tredjestater (EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9). 

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

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

plantevernmidler, 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). 

2023/EØS/2/05 
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3) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2074(5) fastsettes regler for gjennomføring av særskilt offentlig kontroll 

av forsendelser av dyr og varer nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav a), b) og c) i forordning (EU) 2017/625, som har sin 

opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen etter å ha blitt nektet innført til et tredjeland, blant annet animalske 

biprodukter og avledede produkter. 

4) Dyre- og folkehelsekravene ved innførsel til Unionen av animalske biprodukter og avledede produkter som har sin 

opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen etter å ha blitt nektet innført til et tredjeland, bør fastsettes i samsvar med 

artikkel 41 og 42 i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

5) I fravær av relevante dyre- og folkehelsekrav ved tilbakesending av forsendelser av animalske biprodukter og avledede 

produkter som er nektet innført, omfattes disse forsendelsene av generelle importregler fastsatt i forordning (EF)  

nr. 1069/2009 og produktspesifikke krav til import fastsatt i vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011, som kan 

hindre at visse forsendelser med opprinnelse i EU sendes tilbake til Unionen etter at de er nektet innført til et tredjeland, 

for eksempel på grunn av manglende produktspesifikke handelsdokumenter eller hygienesertifikater som kreves ved 

innførsel. 

6) Risikoen for dyre- eller folkehelsen som forårsakes av animalske biprodukter og avledede produkter med opprinnelse i 

Unionen, skiller seg imidlertid fra de risikoene som forårsakes av disse varene med opprinnelse i tredjeland. En 

forsendelse av animalske biprodukter og avledede produkter med opprinnelse i Unionen som skal sendes tilbake til 

Unionen etter å blitt nektet innført til tredjeland, trenger derfor ikke å ledsages av et handelsdokument, et hygiene-

sertifikat eller eventuelt en erklæring som er utarbeidet etter malen som i dag er fastsatt i henhold til artikkel 42 nr. 2 

første ledd bokstav d) i forordning (EF) nr. 1069/2009, som påkrevd for forsendelser med opprinnelse i tredjeland. 

7) Det bør være tillatt å innføre den ovennevnte forsendelsen til Unionen og å sende den til alle virksomheter eller anlegg 

som er godkjent i samsvar med artikkel 24 i forordning (EF) nr. 1069/2009 for den aktuelle kategorien og typen av 

animalske biprodukter og avledede produkter, forutsatt at den vedkommende myndigheten på bestemmelsesstedet i 

Unionen har samtykket i å godta forsendelsen. 

8) Visse forsendelser av animalske biprodukter og avledede produkter beregnet på eksport til tredjeland kan bli omfattet av 

kontroller av en annen vedkommende myndighet i Unionen enn dem som har ansvar for animalske biprodukter og 

avledede produkter. Dersom originalforseglingen er blitt skiftet ut under disse kontrollene, bør antallet nye forseglinger 

angis i følgedokumentet. 

9) For å sikre god håndtering av risikoen for dyre- og folkehelsen og av hensyn til rettssikkerheten er det derfor nødvendig 

å fastsette vilkår for tilbakesending til Unionen av animalske biprodukter og avledede produkter med opprinnelse i 

Unionen etter at de er nektet innført til et tredjeland. 

10) For å sikre sporbarheten for forsendelser av animalske biprodukter og avledede produkter som sendes tilbake, bør 

transporten av dem fra grensekontrollstasjonen på ankomststedet i Unionen til bestemmelsesvirksomheten overvåkes i 

samsvar med prosedyren i delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1666(6). 

11) Vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor endres. 

12) Ettersom delegert forordning (EU) 2019/2074 får anvendelse fra 14. desember 2019, bør reglene fastsatt i denne 

forordningen også få anvendelse fra denne datoen. 

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

og fôr. 

  

(5) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2074 av 23. september 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2017/625 med hensyn til reglene for særskilt offentlig kontroll av forsendelser av visse dyr og varer som har sin opprinnelse i og sendes 

tilbake til Unionen etter å ha blitt nektet innført til en tredjestat (EUT L 316 av 6.12.2019, s. 6). 

(6) 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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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 142/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 25 nr. 3 skal ny bokstav lyde: 

«c) de særlige kravene til animalske biprodukter og avledede produkter som har sin opprinnelse i og sendes tilbake til 

Unionen etter å ha blitt nektet innført til et tredjeland, som fastsatt i kapittel VI i det vedlegget.» 

2) I artikkel 26 skal ny bokstav lyde: 

«e) materialene som har sin opprinnelse i en medlemsstat og sendes tilbake til denne medlemsstaten etter å ha blitt nektet 

innført til et tredjeland, må oppfylle de særlige kravene fastsatt i kapittel VI i vedlegg XIV.» 

3) I artikkel 31 skal nytt nummer lyde: 

«Som unntak fra første nummer må animalske biprodukter og avledede produkter som har sin opprinnelse i og sendes 

tilbake til Unionen etter å ha blitt nektet innført til et tredjeland, oppfylle de særlige kravene fastsatt i kapittel VI i vedlegg 

XIV.» 

4) Vedlegg XIV endres i samsvar med teksten i 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 14. desember 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 17. juni 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 skal nytt kapittel VI lyde: 

«KAPITTEL VI 

KRAV VED INNFØRSEL AV FORSENDELSER AV ANIMALSKE BIPRODUKTER OG AVLEDEDE PRODUKTER SOM HAR 

SIN OPPRINNELSE I OG SENDES TILBAKE TIL UNIONEN ETTER Å HA BLITT NEKTET INNFØRT TIL ET TREDJELAND 

Avsnitt 1 

Animalske biprodukter og avledede produkter, uemballerte eller i bulk, som har sin opprinnelse i og sendes tilbake til 

Unionen etter å ha blitt nektet innført til et tredjeland hvis territorium ikke helt eller delvis er oppført i vedlegg XIV 

1. Den vedkommende myndigheten på grensekontrollstasjonen skal bare tillate innførsel til Unionen av forsendelser av 

animalske biprodukter og avledede produkter, uemballerte eller i bulk, som har sin opprinnelse i og sendes tilbake til 

Unionen etter å ha blitt nektet innført til et tredjeland hvis territorium ikke helt eller delvis er oppført i vedlegg XIV for 

innførsel til Unionen av den aktuelle produkttypen, dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Forsendelsen ledsages av det offisielle sertifikatet eller dokumentet, enten som original eller bekreftet kopi, eller den 

elektroniske versjonen av dette sertifikatet eller dokumentet som er generert i IMSOC(1), og som er utstedt av den 

vedkommende myndigheten i eksportmedlemsstaten. 

b) Forsendelsen ledsages av en erklæring fra den vedkommende myndigheten i bestemmelsesmedlemsstaten der 

myndigheten godtar å motta forsendelsen og angir bestemmelsesstedet i Unionen. 

c) Forsendelsen oppfyller begge følgende vilkår: 

i) Den er fortsatt forseglet med en intakt originalforsegling, dersom det i det opprinnelige sertifikatet omtalt i nr. 1 

bokstav a) eller et annet offisielt dokument utstedt av en myndighet i Unionen er nevnt at forsendelsen ble forseglet 

før den forlot Unionen. 

ii) Den ledsages av en offentlig erklæring fra den vedkommende myndigheten eller annen offentlig myndighet i 

tredjelandet som har nektet innførsel av forsendelsen, med angivelse av årsaken til at den ble nektet innført. 

2. Som unntak fra nr. 1 bokstav a) skal forsendelsens opprinnelse i tilfeller der forsendelsen ble eksportert uten et ledsagende 

offisielt sertifikat eller dokument, bekreftes på annen måte på grunnlag av dokumentasjonen som framlegges av den 

driftsansvarlige som har ansvaret for forsendelsen. 

3. Transporten av forsendelser av produkter nevnt i nr. 1 fra grensekontrollstasjonen til bestemmelsesstedet skal overvåkes i 

samsvar med artikkel 2 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1666. 

Avsnitt 2 

Animalske biprodukter og avledede produkter, uemballerte eller i bulk, som har sin opprinnelse i og sendes tilbake til 

Unionen etter å ha blitt nektet innført til et tredjeland hvis territorium helt eller delvis er oppført i vedlegg XIV 

1. Den vedkommende myndigheten på grensekontrollstasjonen skal bare tillate innførsel til Unionen av forsendelser av 

animalske biprodukter og avledede produkter, uemballerte eller i bulk, som har sin opprinnelse i og sendes tilbake til 

Unionen etter å ha blitt nektet innført til et tredjeland hvis territorium helt eller delvis er oppført i vedlegg XIV for innførsel 

til Unionen av den aktuelle produkttypen, dersom kravene i avsnitt 1 nr. 1 bokstav a), b) og c) punkt ii) samt i nr. 2 og 3 er 

oppfylt. 

2. Når produktene nevnt i nr. 1 er blitt losset, lagret eller omlastet, eller dersom den opprinnelige forseglingen er blitt skiftet ut 

i eller ved innførsel til tredjelandet eller en del av dets territorium som er oppført i vedlegg XIV, skal forsendelsen ledsages 

av en offisiell erklæring fra den vedkommende myndigheten eller fra en annen offentlig myndighet i det berørte tredjelandet 

eller territoriet 

a) som angir sted og dato for lossing, lagring og omlasting samt nummeret på forseglingen som er satt på containeren etter 

omlasting, 

  

(1) 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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b) som bekrefter at 

i) forseglingen på kjøretøyet eller containeren med forsendelsen ble brutt bare med henblikk på offentlig kontroll, 

ii) produktene ble håndtert bare i det omfanget som er nødvendig, og særlig 

— ved korrekt temperatur som kreves for de relevante typene av animalske biprodukter eller avledede produkter, 

og 

— på en måte som hindrer krysskontaminering av produktene under kontrollen, 

iii) kjøretøyet eller containeren ble straks forseglet igjen etter den offentlige kontrollen 

c) som angir årsakene til lossing og lagring. 

Avsnitt 3 

Emballerte animalske biprodukter og avledede produkter som har sin opprinnelse i og sendes tilbake til 

Unionen etter å ha blitt nektet innført til et tredjeland 

1. Den vedkommende myndigheten på grensekontrollstasjonen skal bare tillate innførsel til Unionen av forsendelser av 

emballerte animalske biprodukter og avledede produkter som har sin opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen etter å ha 

blitt nektet innført til et tredjeland, dersom kravene fastsatt i avsnitt 1 er oppfylt og hver enkelt produktemballasje fortsatt er 

intakt sammenlignet med emballasjens tilstand før eksporten. 

2. Dersom produktene nevnt i nr. 1 er blitt losset i et tredjeland, ledsages forsendelsen av en offisiell erklæring fra den 

vedkommende myndigheten eller en annen offentlig myndighet i tredjelandet som attesterer at produktene 

a) ikke har gjennomgått noen annen håndtering enn lossing, lagring og omlasting, 

b) ble håndtert ved den temperaturen som kreves for de relevante typene av animalske biprodukter eller avledede 

produkter.» 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/429 

av 9. mars 2016 

om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på  

dyrehelseområdet («dyrehelseforordningen»)(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 43 nr. 2, artikkel 114 og artikkel 168 nr. 4 

bokstav b), 

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) Virkningene av smittsomme dyresykdommer og de tiltakene som er nødvendige for å bekjempe disse sykdommene, kan 

være ødeleggende for det enkelte dyret, dyrepopulasjoner, dyreholdere og økonomien. 

2) Som den senere tids erfaringer har vist, kan smittsomme dyresykdommer også ha en betydelig innvirkning på 

folkehelsen og næringsmiddeltryggheten. 

3) I tillegg er det observert interaktive skadevirkninger med hensyn til biologisk mangfold, klimaendring og andre 

miljøaspekter. Klimaendring kan påvirke utviklingen av nye sykdommer, prevalensen av eksisterende sykdommer og 

den geografiske fordelingen av sykdomsagenser og vektorer, herunder slike som rammer viltlevende dyr. 

4) For å sikre et høyt vernenivå for dyrehelsen og folkehelsen i Unionen og en rasjonell utvikling av landbruks- og 

akvakultursektorene samt for å øke produktiviteten bør det fastsettes dyrehelseregler på unionsplan. Disse reglene er 

nødvendige blant annet for å bidra til gjennomføringen av det indre marked og unngå spredning av infeksjons-

sykdommer. Disse reglene bør også så langt som mulig sikre opprettholdelse av nåværende dyrehelsestatus i Unionen 

og støtte til forbedring av dyrehelsen.  

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 84 av 31.3.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 179/2020 av  

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

(1) EUT C 170 av 5.6.2014, s. 104. 

(2) Europaparlamentets holdning av 15. april 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og Rådets holdning ved første behandling av  

14. desember 2015. 

2023/EØS/2/06 
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5) Unionens gjeldende dyrehelseregelverk består av en rekke grunnleggende rettsakter som hører sammen og er innbyrdes 

forbundet, som fastsetter dyrehelseregler som gjelder for handel innenfor Unionen, innførsel til Unionen av dyr og 

produkter, sykdomsutryddelse, veterinærkontroller, melding om sykdommer og finansiell støtte for ulike dyrearter, men 

en overordnet rettslig ramme med harmoniserte prinsipper for hele sektoren mangler. 

6) Finansielle regler for støtte til dyrehelsemessige formål er fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 652/2014(1) og inngår ikke i denne forordningen. Dessuten bør reglene om offentlig kontroll av dyrehelsetiltak 

fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004(2) og i rådsdirektiv 89/662/EØF(3), 90/425/EØF(4), 

91/496/EØF(5) og 97/78/EF(6) brukes til å regulere offentlig kontroll på dyrehelseområdet. 

7) Denne forordningen inneholder ingen bestemmelser som regulerer dyrevelferden. Dyrs helse og velferd henger 

imidlertid sammen ettersom bedre dyrehelse fremmer bedre dyrevelferd og omvendt. Når tiltak for forebygging og 

bekjempelse av sykdom gjennomføres i samsvar med denne forordningen, bør det tas hensyn til deres virkning på 

dyrevelferden på bakgrunn av artikkel 13 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV), for å skåne de 

berørte dyrene for enhver smerte, belastning og lidelse som kan unngås. Regelverket for dyrevelferd, for eksempel 

rådsforordning (EF) nr. 1/2005(7) og (EF) nr. 1099/2009(8), bør nødvendigvis fortsatt få anvendelse og bør gjennom-

føres korrekt. Reglene i denne forordningen bør ikke gjenta eller overlappe bestemmelsene fastsatt i nevnte regelverk. 

8) Kommisjonens melding av 19. september 2007 om en ny dyrehelsestrategi for Den europeiske union (2007–2013) der 

«det er bedre å forebygge enn å helbrede», har som mål å forbedre dyrehelsen ved å legge større vekt på forebyggende 

tiltak, sykdomsovervåking, sykdomsbekjempelse og forskning for å redusere forekomsten av dyresykdommer og 

begrense skadevirkningene av utbrudd når de oppstår. Strategien inneholder forslag om å vedta et felles, forenklet 

dyrehelseregelverk med sikte på tilnærming til internasjonale standarder og en bindende forpliktelse til et høyt 

vernenivå for dyrehelsen. 

9) Målet med denne forordningen er å gjennomføre forpliktelsene og visjonene fastsatt i nevnte dyrehelsestrategi, herunder 

prinsippet om én helse («One Health»), og konsolidere den rettslige rammen for Unionens felles politikk på 

dyrehelseområdet i et felles, forenklet og fleksibelt dyrehelseregelverk. 

10) Dyr kan bli rammet av en rekke infeksiøse og ikke-infeksiøse sykdommer. Mange sykdommer kan behandles eller har 

bare innvirkning på det enkelte berørte dyret, eller spres ikke til andre dyr eller til mennesker. Smittsomme sykdommer 

kan derimot ha bredere innvirkning på dyrehelsen eller folkehelsen med merkbare virkninger på popolasjonsnivå. 

Dyrehelsereglene i denne forordningen bør begrenses til bare de sistnevnte sykdommene.  

  

(1) 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, rådsbeslutning 76/894/EØF og rådsvedtak 2009/470/EF (EUT L 189 av 27.6.2014, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmid-

delregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes (EUT 165 av 30.4.2004, s. 1). 

(3) Rådsdirektiv 89/662/EØF av 11. desember 1989 om veterinærkontroll ved handel innenfor Fellesskapet med sikte på gjennomføring av det 

indre marked (EFT L 395 av 30.12.1989, s. 13). 

(4) Rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 om veterinærkontroll ved handel med visse levende dyr og produkter innenfor Unionen med 

sikte på gjennomføring av det indre marked (EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29). 

(5) Rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 1991 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinærkontrollene av dyr som innføres til 

Fellesskapet fra tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (EFT L 268 av 24.9.1991, s. 56). 

(6) Rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinærkontrollene av produkter som 

innføres til Fellesskapet fra tredjestater (EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9). 

(7) Rådsforordning (EF) nr. 1/2005 av 22. desember 2004 om vern av dyr under transport og tilknyttet virksomhet, og om endring av direktiv 

64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97 (EUT L 3 av 5.1.2005, s. 1). 

(8) Rådsforordning (EF) nr. 1099/2009 av 24. september 2009 om vern av dyr på tidspunktet for avliving (EUT L 303 av 18.11.2009, s. 1). 
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11) Ved fastsettelse av slike dyrehelseregler er det viktig å ta i betraktning forbindelsene mellom dyrehelse og folkehelse, 

miljøet, næringsmiddel- og fôrtrygghet, dyrevelferd, matvaresikkerhet samt økonomiske, sosiale og kulturelle aspekter. 

12) Avtalen om helse- og plantehelsetiltak (SPS) som Unionen er part i, regulerer bruken av tiltak som er nødvendige for å 

verne menneskers, dyrs eller planters liv eller helse slik at tiltakene ikke medfører vilkårlig eller uberettiget forskjells-

behandling av medlemmene i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Dersom det finnes internasjonale standarder, bør 

disse benyttes som utgangspunkt for Unionens tiltak. Partene i SPS-avtalen har imidlertid rett til å fastsette egne 

relevante standarder, forutsatt at standardene er basert på vitenskapelige bevis. 

13) Når det gjelder dyrehelse, viser SPS-avtalen til standardene fra Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) om krav til 

dyrehelse ved internasjonal handel. For å redusere risikoen for handelsforstyrrelser bør Unionens dyrehelsetiltak ha som 

mål å oppnå en hensiktsmessig grad av tilnærming til OIE-standardene. 

14) Under særlige omstendigheter der det foreligger en betydelig risiko for dyrehelsen eller folkehelsen, men der det råder 

vitenskapelig usikkerhet, er det i samsvar med artikkel 5 nr. 7 i SPS-avtalen, som er fortolket for Unionen i kommisjons-

melding av 2. februar 2000 om føre-var-prinsippet, mulig for avtalepartene å vedta midlertidige tiltak på grunnlag av 

tilgjengelige relevante opplysninger. I slike tilfeller skal det berørte medlemmet innhente nødvendige tilleggsopplys-

ninger for en mer upartisk vurdering av risikoen og deretter revidere tiltaket i samsvar med dette innen rimelig tid. 

15) Den risikovurderingen som danner grunnlaget for tiltakene i henhold til denne forordningen, bør bygge på tilgjengelige 

vitenskapelige bevis og utføres på en uavhengig, objektiv og åpen måte. Det bør også tas behørig hensyn til uttalelsene 

fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), opprettet ved artikkel 22 nr. 1 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 178/2002(1). 

16) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009(2) fastsetter både dyrehelseregler og hygieneregler for visse 

animalske biprodukter og avledede produkter for å forebygge og redusere risikoene for folkehelsen og dyrehelsen som 

følge av disse produktene, og særlig for å sikre tryggheten i næringsmiddel- og fôrkjeden. For å unngå overlapping med 

unionsregelverket bør denne forordningen derfor bare gjelde for animalske biprodukter og avledede produkter som det 

ikke er fastsatt særlige regler for i forordning (EF) nr. 1069/2009, og som innebærer en dyrehelserisiko. Forordning (EF) 

nr. 1069/2009 regulerer for eksempel ikke hvordan animalske biprodukter og avledede produkter skal håndteres i 

forbindelse med tiltak for sykdomsbekjempelse; derfor omfattes disse spørsmålene av denne forordningen. 

17) I tillegg er det allerede fastsatt særlige regler for smittsomme dyresykdommer, herunder sykdommer som kan overføres 

til mennesker («zoonoser»), i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(3), europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/99/EF(4) og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003(5), og for smittsomme 

sykdommer hos mennesker, i europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1082/2013/EU(6). Disse rettsaktene bør fortsatt 

gjelde etter vedtakelsen av denne forordningen. For å unngå overlapping i unionsregelverket bør denne forordningen 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i næringsmid-

delregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i 

forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 

(2) 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). 

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

(4) 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). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 av 17. november 2003 om bekjempelse av salmonella og andre spesifiserte 

zoonotiske smittestoffer som overføres gjennom næringsmidler (EUT L 325 av 12.12.2003, s. 1). 

(6) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1082/2013/EU av 22. oktober 2013 om alvorlige helsetrusler over landegrensene og om 

oppheving av vedtak nr. 2119/98/EF (EUT L 293 av 5.11.2013, s. 1). 
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derfor bare gjelde zoonoser i den utstrekning det ikke allerede er fastsatt særlige regler i de nevnte andre unionsretts-

aktene. Dessuten gjelder denne forordningen uten at det berører anvendelsen av bestemmelser fastsatt i andre 

regelverksakter i Unionen, for eksempel innenfor veterinærmedisin og dyrevelferd. 

18) Sykdommer som forekommer hos dyr som holdes av mennesker, kan ha stor innvirkning på sektorene landbruk og 

akvakultur, på folkehelsen, miljøet og det biologiske mangfoldet. Ettersom slike dyr holdes av mennesker, er det 

imidlertid ofte lettere å iverksette tiltak for å forebygge og bekjempe sykdom hos dem enn hos viltlevende dyr. 

19) Ikke desto mindre kan sykdommer som oppstår i populasjoner av viltlevende dyr, ha en skadevirkning på landbruks- og 

akvakultursektorene og på folkehelsen, miljøet og det biologiske mangfoldet. Denne forordningens virkeområde bør 

derfor i slike tilfeller omfatte viltlevende dyr, både som potensielle ofre for slike sykdommer, og som vektorer for dem. 

I denne forordningen omfatter begrepet «viltlevende dyr» alle dyr som ikke holdes av mennesker, herunder eierløse og 

forvillede dyr, selv av arter som normalt er tamme. 

20) Dyresykdommer overføres ikke bare gjennom direkte kontakt mellom dyr eller mellom dyr og mennesker. De spres 

også videre gjennom vann- og luftsystemer og vektorer som insekter, eller via sæd, oocytter eller embryoer som 

benyttes ved inseminering, oocyttdonasjon eller embryooverføring. Sykdomsagenser kan også finnes i næringsmidler og 

andre produkter av animalsk opprinnelse som lær, pels, fjør, horn og andre materialer fra kroppen av et dyr. 

Sykdomsagenser kan også spres via transportkjøretøyer, utstyr, fôr samt høy og halm. Effektive dyrehelseregler må 

derfor omfatte alle smitteveier og alle relevante materialer. 

21) Dyresykdommer kan ha skadevirkninger på fordelingen av dyrearter i naturen og dermed påvirke det biologiske 

mangfoldet. Mikroorganismer som forårsaker slike dyresykdommer, kan derfor anses som invaderende fremmede arter i 

henhold til De forente nasjoners konvensjon om biologisk mangfold. Tiltakene fastsatt i denne forordningen tar også 

hensyn til biologisk mangfold, og dermed bør denne forordningen omfatte de dyreartene og sykdomsagensene, herunder 

dem som defineres som invaderende dyrearter, som spiller en rolle i overføringen av eller rammes av sykdommer som 

omfattes av denne forordningen. 

22) Unionsregelverk vedtatt før denne forordningen fastsetter særskilte dyrehelseregler for landdyr og akvatiske dyr. 

Rådsdirektiv 2006/88/EF(1) fastsetter særlige regler for akvatiske dyr. I de fleste tilfellene gjelder imidlertid hoved-

prinsippene for god forvaltning av dyrehelse og godt husdyrhold for begge grupper av dyrearter. Følgelig bør denne 

forordningen omfatte både landdyr og akvatiske dyr, og dyrehelsereglene bør ved behov bringes i samsvar med 

hverandre. På visse områder, særlig registrering og godkjenning av anlegg samt sporbarhet og forflytning av dyr 

innenfor Unionen, følger denne forordningen den tilnærmingen som tidligere er valgt, som er å fastsette forskjellige 

dyrehelseregler for landdyr og akvatiske dyr fordi de lever i forskjellige miljøer, og det dermed må stilles forskjellige 

krav for å verne helsen. 

23) Unionsregelverk vedtatt før denne forordningen, særlig rådsdirektiv 92/65/EØF(2), fastsetter også grunnleggende 

dyrehelseregler for andre dyrearter som ikke er regulert i andre unionsrettsakter, som krypdyr, amfibier, havpattedyr og 

andre dyr som verken er akvatiske dyr eller landdyr i henhold til definisjonen i denne forordningen. Disse artene utgjør 

normalt ikke noen særlig helserisiko for mennesker eller andre dyr og omfattes derfor bare av få eller ingen 

dyrehelseregler. For å unngå unødvendige administrative og økonomiske byrder bør denne forordningen følge den 

tilnærmingen som tidligere er vedtatt, nemlig å fastsette en rettslig ramme som gjør det mulig å kunne fastsette nærmere 

dyrehelseregler for forflytninger av slike dyr og deres produkter, dersom de tilknyttede risikoene krever det. 

24) Det er vanlig at mennesker holder visse dyr som kjæledyr i husholdningen. Hold av slike kjæledyr til rent private 

formål, herunder akvariedyr, innendørs eller utendørs, utgjør vanligvis en lavere helserisiko enn andre måter å holde 

eller flytte dyr på i større skala, for eksempel de måtene som er vanlige innenfor landbruk og akvakultur, dyremottak og 

  

(1) 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). 

(2) 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 (EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54). 
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transport av dyr generelt. De generelle kravene til registrering, journalføring og forflytninger innenfor Unionen bør 

derfor ikke gjelde slike kjæledyr ettersom dette ville medføre en uberettiget administrativ byrde og kostnad. Krav til 

registrering og journalføring bør derfor ikke gjelde for kjæledyrholdere. I tillegg bør særlige regler gjelde for ikke-

kommersielle forflytninger av kjæledyr innenfor Unionen. 

25) Visse definerte grupper dyr som det fastsettes særlige dyrehelseregler for i denne forordningen, må listeføres som arter i 

et vedlegg på grunn av denne gruppens mangfold. Dette gjelder gruppen pattedyr med hover eller klover, som 

klassifiseres som hov- og klovdyr. Det kan bli nødvendig å endre listen over slike dyr på et senere tidspunkt som følge 

av endret taksonomi. For å ta høyde for slike endringer bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med TEUV 

artikkel 290 delegeres til Kommisjonen når det gjelder listen over hov- og klovdyr angitt i vedlegg III til denne 

forordningen. 

26) Ikke alle smittsomme dyresykdommer kan eller bør forebygges og bekjempes ved hjelp av lovgivningsmessige tiltak; 

det gjelder for eksempel dersom en sykdom er altfor utbredt, dersom diagnoseverktøyer ikke er tilgjengelig, eller 

dersom privat sektor selv kan treffe tiltak for å bekjempe sykdommen. Lovgivningsmessige tiltak for å forebygge og 

bekjempe smittsomme dyresykdommer kan ha store økonomiske konsekvenser for de berørte sektorene og kan forstyrre 

handelen. Det er derfor viktig at slike tiltak bare anvendes når de er forholdsmessige og nødvendige, for eksempel når 

en sykdom utgjør eller antas å utgjøre en vesentlig risiko for dyrehelsen eller folkehelsen. 

27) Videre bør tiltak for å forebygge og bekjempe hver enkelt smittsom dyresykdom «skreddersys» etter sykdommens unike 

epidemiologiske profil, konsekvenser og utbredelse i Unionen. De reglene for forebygging og bekjempelse som gjelder 

for hver enkelt sykdom, bør derfor være sykdomsspesifikke. 

28) For smittsomme dyresykdommer er en sykdomstilstand normalt forbundet med kliniske eller patologiske symptomer på 

infeksjonen. I denne forordningen, som har som mål å bekjempe utbredelsen av og utrydde visse smittsomme 

dyresykdommer, bør likevel definisjonen av sykdom være mer omfattende for også å omfatte andre bærere av 

sykdomsagensen. 

29) Enkelte smittsomme dyresykdommer sprer seg ikke lett til andre dyr eller til mennesker og skader følgelig ikke 

økonomien eller det biologiske mangfoldet i større omfang. De utgjør derfor ikke noen alvorlig trussel mot dyrehelsen 

eller folkehelsen i Unionen og kan dermed ved behov håndteres med nasjonale regler. 

30) For smittsomme dyresykdommer som ikke omfattes av tiltak på unionsplan, men som er av en viss økonomisk 

betydning for privat sektor lokalt, bør sistnevnte med bistand fra medlemsstatenes vedkommende myndigheter treffe 

tiltak for å forebygge eller bekjempe slike sykdommer, for eksempel i form av egne regler eller regler for god praksis. 

31) I motsetning til de smittsomme dyresykdommene som er beskrevet i betraktning 29 og 30, kan svært smittsomme 

dyresykdommer lett spre seg over landegrensene, og er de dessuten zoonoser, kan de også ha konsekvenser for 

folkehelsen og næringsmiddeltrygghet. Svært smittsomme dyresykdommer og zoonoser bør derfor omfattes av denne 

forordningen. 

32) Antimikrobiell resistens, det vil si mikroorganismers evne til å overleve eller vokse ved en slik konsentrasjon av et 

antimikrobielt stoff som vanligvis er tilstrekkelig til å hemme eller drepe mikroorganismer av samme art, øker. Tiltak  

nr. 5 i Kommisjonens melding til Europaparlamentet og Rådet med tittelen «Action plan against the rising threats from 

antimicrobial resistance» (handlingsplan mot antimikrobiell resistens), framhever denne forordningens forebyggende 

rolle og den reduksjonen i bruk av antibiotika hos dyr som den forventes å føre til. Denne resistensen hos mikro-

organismer mot antimikrobielle stoffer som de tidligere var følsomme overfor, vanskeliggjør behandlingen av 

infeksjonssykdommer hos mennesker og dyr og kan dermed utgjøre en trussel mot menneskers eller dyrs helse. Derfor 

bør mikroorganismer som har utviklet resistens mot antimikrobielle stoffer, behandles som om de var smittsomme 

sykdommer, og dermed omfattes av denne forordningens virkeområde. Dette vil gjøre det mulig å treffe tiltak mot 

organismer med antimikrobiell resistens når det er hensiktsmessig og nødvendig.  
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33) Nye farer i forbindelse med visse sykdommer eller arter vil kunne oppstå, særlig på grunn av endringer i handels-

mønstre, miljøet, klimaet, husdyrhold og driftsmetoder, men også som følge av sosiale endringer. Den vitenskapelige 

utviklingen kan også føre til ny kunnskap og økt bevissthet om eksisterende sykdommer. Videre kan sykdommer og 

arter som er av stor betydning i dag, bli marginalisert i framtiden. Denne forordningen bør derfor ha et bredt 

virkeområde, og reglene som fastsettes, bør fokusere på sykdommer som har stor betydning for folkehelsen. Med støtte 

fra Europakommisjonen har OIE gjennomført en undersøkelse om listeføring og kategorisering av prioriterte 

dyresykdommer, herunder sykdommer som kan overføres til mennesker («Listing and Categorisation of Priority Animal 

Diseases, including those Transmissible to Humans»), og utviklet et verktøy for dette arbeidet, som har som mål å 

utvikle et system for prioritering og kategorisering av sykdommer. Dette verktøyet er et eksempel på en systematisk 

metode for innsamling og vurdering av opplysninger om dyresykdommer. 

34) Det er nødvendig å utarbeide en harmonisert liste over smittsomme dyresykdommer («listeførte sykdommer») som 

utgjør en risiko for dyrehelsen eller folkehelsen i Unionen, enten det er i hele eller deler av Unionen. De fem 

sykdommene som allerede er angitt i denne forordningen, bør suppleres med en liste over sykdommer som skal angis i 

et vedlegg. Kommisjonen bør gjennomgå og endre nevnte vedlegg i samsvar med et sett med kriterier. Myndigheten til å 

vedta rettsakter om endring av vedlegget bør derfor delegeres til Kommisjonen i samsvar med TEUV artikkel 290. 

35) Det vil i framtiden kunne oppstå sykdommer som har potensial til å utgjøre en alvorlig risiko for folkehelsen eller 

dyrehelsen og få konsekvenser for helsen, økonomien eller miljøet. Kommisjonen bør gis gjennomføringsmyndighet til 

å fastsette tiltak for forebygging og bekjempelse av slike nye sykdommer med henblikk på å treffe hensiktsmessige 

tiltak mot mulige negative konsekvenser av disse sykdommene, også dersom det ikke er gjennomført noen fullstendig 

vurdering med tanke på eventuell listeføring. Slike tiltak berører ikke nødtiltak og kan fortsatt gjelde for nye sykdommer 

inntil det treffes en beslutning om at de skal listeføres. 

36) Listeførte sykdommer vil kreve ulike håndteringsstrategier. Enkelte svært smittsomme sykdommer som ikke 

forekommer i Unionen i dag, krever strenge tiltak slik at de kan utryddes umiddelbart når de påvises. I tilfeller der slike 

sykdommer ikke straks utryddes og blir endemiske, vil det trengs et langsiktig obligatorisk utryddelsesprogram. For 

andre sykdommer som kanskje allerede finnes i deler av Unionen, trengs obligatoriske eller frivillige utryddelses-

programmer. I slike tilfeller bør det innføres restriksjoner på forflytning av dyr og produkter, for eksempel et forbud mot 

forflytning til og fra rammede områder, eller helt enkelt å teste de berørte dyrene eller produktene før avsendelse.  

I andre tilfeller kan det være hensiktsmessig å gjennomføre et program for å overvåke den aktuelle sykdommens 

utbredelse uten å treffe ytterligere tiltak. 

37) Det bør fastsettes kriterier som sikrer at alle relevante aspekter tas i betraktning ved fastsettelsen av hvilke smittsomme 

dyresykdommer som bør listeføres i henhold til denne forordningen. 

38) Reglene fastsatt i denne forordningen for å forebygge og bekjempe en bestemt smittsom dyresykdom bør gjelde for 

dyrearter som kan overføre den aktuelle sykdommen, enten fordi de er mottakelige for sykdommen eller fordi de 

fungerer som vektor for den. For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av denne forordningen er det nødvendig å 

utarbeide en harmonisert liste over arter som tiltakene for bestemte listeførte sykdommer på unionsplan skal anvendes 

på («listeførte arter»), og Kommisjonen bør gis gjennomføringsmyndighet til å utarbeide en slik liste. 

39) Kategoriseringsprosessen bør være basert på forhåndsdefinerte kriterier som profilen for den aktuelle listeførte 

sykdommen, omfanget av dens innvirkning på dyrehelsen og folkehelsen, dyrevelferden og økonomien i Unionen, 

spredningsrisikoen samt de tiltakene som er tilgjengelige for å forebygge og bekjempe nevnte listeførte sykdom. 

Kommisjonen bør gis gjennomføringsmyndighet til å bestemme hvilke listeførte sykdommer som skal være gjenstand 

for hvilke regler. 

40) Disse reglene bør gjelde for listeførte sykdommer som normalt ikke forekommer i Unionen, og som det er avgjørende å 

treffe umiddelbare tiltak for å utrydde så snart de påvises, som klassisk svinepest, for listeførte sykdommer som skal 

bekjempes i samtlige medlemsstater, med mål om at de skal utryddes i hele Unionen, som kan omfatte sykdommer som 

brucellose, for listeførte sykdommer som har betydning for enkelte medlemsstater, og som det er nødvendig å iverksette 

tiltak mot for å hindre spredning til deler av Unionen som offisielt er sykdomsfrie eller har utryddelsesprogrammer for 
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den aktuelle listeførte sykdommen, som kan omfatte sykdommer som infeksiøs bovin rhinotrakeitt hos storfe, for 

listeførte sykdommer som det er nødvendig å iverksette tiltak mot for å hindre spredning som følge av at de innføres til 

Unionen eller flyttes mellom medlemsstater, som kan omfatte sykdommer som infeksiøs anemi hos hest, og for 

listeførte sykdommer som det er nødvendig å overvåke i Unionen, som kan omfatte sykdommer som miltbrann. 

41) Både sykdomsprofilen for en gitt sykdom og de risikoene som er forbundet med sykdommen og andre omstendigheter, 

kan endre seg. I slike tilfeller bør den gjennomføringsmyndigheten som er gitt Kommisjonen, også omfatte myndighet 

til å endre den kategorien som en bestemt listeført sykdom hører inn under, og dermed de tiltakene den omfattes av. 

42) Driftsansvarlige som arbeider med dyr, er de som best kan føre tilsyn med og ivareta helsen til de dyrene og overvåke de 

produktene, som de har ansvar for. De bør derfor ha hovedansvaret for å gjennomføre tiltak for å forebygge og 

bekjempe spredning av sykdommer blant de dyrene, og overvåke de produktene, som de har ansvar for. 

43) Biosikkerhet er et av de viktigste forebyggende verktøyene som driftsansvarlige og andre som arbeider med dyr, har til 

rådighet for å forhindre innføring, utvikling og spredning av smittsomme dyresykdommer til, fra og i en dyrepopulasjon. 

Betydningen av biosikkerhet er også anerkjent i den konsekvensanalysen som ble gjennomført i forbindelse med at 

denne forordningen skulle vedtas, og der mulige virkninger ble særlig vurdert. De vedtatte biosikkerhetstiltakene bør 

være tilstrekkelig fleksible, være egnet for typen produksjon og berørte dyrearter eller -kategorier og ta hensyn til lokale 

forhold og den tekniske utviklingen. Kommisjonen bør gis gjennomføringsmyndighet til å fastsette de minstekravene 

som er nødvendige for å sikre ensartet anvendelse av biosikkerhetstiltak i medlemsstatene. Driftsansvarlige, medlems-

statene eller Kommisjonen bør likevel fortsatt ha myndighet til å bidra til å forebygge smittsomme sykdommer gjennom 

høyere standarder for biosikkerhet ved å utarbeide egne retningslinjer for god praksis. Biosikkerhet kan kreve visse 

forhåndsinvesteringer, men resultatet i form av redusert forekomst av dyresykdommer burde være et positivt stimule-

ringstiltak for driftsansvarlige. 

44) Biocidprodukter, som desinfeksjonsmidler beregnet på veterinærhygiene eller for overflater som kommer i kontakt med 

næringsmidler og fôr, insektmidler, repellenter eller rottegift, spiller en viktig rolle i biosikkerhetsstrategier, både på 

driftsenhetsnivå og under transport av dyr. De bør derfor anses som en del av biosikkerheten. 

45) Kunnskap om dyrehelse, herunder om sykdomssymptomer, om konsekvenser av sykdom og om metoder for 

forebygging, herunder biosikkerhet, behandling og bekjempelse, er en forutsetning for effektiv forvaltning av 

dyrehelsen og er nødvendig for å sikre at dyresykdommer påvises tidlig. Driftsansvarlige og fagpersoner innen dyrefag 

bør derfor tilegne seg slik kunnskap ved behov. De kan tilegne seg kunnskapen på ulike måter, for eksempel gjennom 

formell utdanning, men også gjennom landbrukssektorens ordning for landbruksrådgivning (Farm Advisory System – 

FAS), eller gjennom uformell utdanning der nasjonale og EUs landbruksorganisasjoner og andre organisasjoner kan 

være verdifulle bidragsytere. 

46) Veterinærer og fagpersoner på området akvatiske dyrs helse spiller en avgjørende rolle for alle deler av forvaltningen av 

dyrs helse, og alminnelige regler for deres roller og ansvarsområder bør fastsettes i denne forordningen. 

47) Veterinærer har utdanning og faglige kvalifikasjoner som bekrefter at de har tilegnet seg nødvendig kunnskap, 

ferdigheter og kompetanse for blant annet å kunne diagnostisere sykdommer og behandle dyr. Enkelte medlemsstater 

har dessuten av historiske årsaker eller på grunn av mangel på veterinærer som arbeider med sykdommer hos akvatiske 

dyr, egne spesialister som er «fagpersoner på området akvatiske dyrs helse». Disse fagpersonene er tradisjonelt ikke 

veterinærer, men de praktiserer veterinærmedisin for akvatiske dyr. Denne forordningen bør derfor respektere disse 

medlemsstatenes beslutning om å anerkjenne dette yrket. I nevnte tilfeller bør fagpersoner på området akvatiske dyrs 

helse ha det samme ansvaret og de samme forpliktelsene som veterinærer når det gjelder deres særlige arbeidsområde. 

Denne tilnærmingen er i tråd med OIEs helseregelverk for akvatiske dyr. 

48) Medlemsstatene og særlig deres vedkommende myndigheter med ansvar for dyrehelse spiller en sentral rolle i 

forebyggingen og bekjempelsen av smittsomme sykdommer. Vedkommende dyrehelsemyndighet spiller en viktig rolle 
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når det gjelder overvåking, utryddelse, tiltak for sykdomsbekjempelse, beredskapsplanlegging og tiltak for å øke 

bevisstheten om sykdommer, tilrettelegging av forflytning av dyr og i internasjonal handel gjennom utstedelse av 

helsesertifikater. For å kunne utføre sine oppgaver i henhold til denne forordningen må medlemsstatene ha tilstrekkelige 

økonomiske ressurser, infrastruktur og personell på hele sitt territorium, herunder laboratoriekapasitet, samt 

vitenskapelig og annen relevant fagkunnskap. 

49) På grunn av begrensede ressurser vil vedkommende myndigheter ikke alltid være i stand til å utføre alle aktiviteter som 

kreves i henhold til denne forordningen. Det er derfor nødvendig å fastsette et rettslig grunnlag for at visse aktiviteter 

kan delegeres til veterinærer som ikke er offentlige veterinærer. Av samme årsak bør medlemsstatene også tillates å gi 

fysiske og juridiske personer tillatelse til å utføre visse aktiviteter på visse vilkår. 

50) For å sikre at det fastsettes nødvendige vilkår for allmenn anvendelse av tiltakene for forebygging og bekjempelse av 

sykdom i hele Unionen, bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med TEUV artikkel 290 delegeres til 

Kommisjonen når det gjelder delegeringen av andre oppgaver som vedkommende myndighet kan delegere til andre 

veterinærer enn offentlige veterinærer. 

51) Optimal forvaltning av dyrs helse kan bare oppnås i samarbeid med dyreholdere, driftsansvarlige, veterinærer, 

dyrehelsepersonell, andre berørte parter og handelspartnere. For å sikre deres støtte er det nødvendig å organisere 

framgangsmåter for beslutningstaking og anvendelsen av tiltakene fastsatt i denne forordningen på en klar, åpen og 

inkluderende måte. 

52) Vedkommende myndighet bør også treffe hensiktsmessige tiltak for å holde offentligheten informert, særlig dersom det 

er rimelig grunn til å mistenke at dyr eller produkter kan utgjøre en risiko for dyrehelsen eller folkehelsen, eller dersom 

et tilfelle er av offentlig interesse. De berørte dyrene eller produktene kan i slike tilfeller komme fra Unionen eller være 

innført til Unionen utenfra. De kan også være brakt inn i Unionen av personer som reiser inn i Unionen med sin 

personlige bagasje. Informasjonen til borgerne bør altså også omfatte risikoene knyttet til slike situasjoner. 

53) For å unngå utslipp av sykdomsagenser fra laboratorier, institutter og andre lokaler som håndterer sykdomsagenser, er 

det nødvendig at disse treffer hensiktsmessige tiltak for biosikkerhet og biologisk inneslutning. Denne forordningen bør 

derfor inneholde bestemmelser om sikkerhetstiltak som skal overholdes ved håndtering eller transport av slike 

sykdomsagenser, vaksiner og andre biologiske produkter. Den forpliktelsen som pålegges i den forbindelse, bør også 

gjelde alle juridiske og fysiske personer som deltar i slike aktiviteter. For å sikre at sikkerhetsstandardene overholdes i 

forbindelse med håndtering av svært smittsomme biologiske agenser, vaksiner og andre biologiske produkter, bør 

myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med TEUV artikkel 290 delegeres til Kommisjonen når det gjelder 

sikkerhetstiltakene i slike laboratorier, institutter og lokaler, og ved forflytning av sykdomsagenser. 

54) Tidlig påvisning og en tydelig struktur for melding og rapportering av sykdom er avgjørende for effektiv sykdoms-

bekjempelse. For å oppnå en effektiv og rask reaksjon bør medlemsstatene sikre at enhver mistanke om eller bekreftelse 

av et utbrudd av visse listeførte sykdommer umiddelbart meldes til vedkommende myndighet. 

55) Veterinærer spiller en sentral rolle i sykdomsundersøkelser og er et viktig bindeledd mellom driftsansvarlige og 

vedkommende myndighet. Den berørte driftsansvarlige bør derfor melde til veterinærer alle tilfeller av unormal 

dødelighet, andre alvorlige sykdommer eller vesentlig redusert produksjonstakt av ubestemt årsak. 

56) For å sikre en effektiv og formålstjenlig melding og for å klargjøre ulike omstendigheter knyttet til unormal dødelighet 

og andre tegn på alvorlig sykdom, bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med TEUV artikkel 290 delegeres til 

Kommisjonen når det gjelder kriterier for å bestemme hvilke omstendigheter for melding som er relevante, og fastsette 

reglene for videre undersøkelser der dette er relevant. 

57) For visse listeførte sykdommer er det helt avgjørende at en medlemsstat umiddelbart melder utbrudd på sitt territorium 

til Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene. En slik melding vil gjøre det mulig for nabostatene og andre rammede 

medlemsstater å treffe forebyggende tiltak når det er nødvendig.  
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58) For visse sykdommer er det derimot ikke nødvendig med umiddelbar melding og tiltak. I disse tilfellene er innsamling 

av opplysninger og rapportering om forekomsten av de aktuelle sykdommene avgjørende for å holde sykdoms-

situasjonen under kontroll og om nødvendig treffe tiltak for å forebygge og bekjempe sykdom. Dette rapporterings-

kravet kan også gjelde for sykdommer som er meldingspliktige på unionsplan, men der det trengs tilleggsopplysninger 

for å gjennomføre effektive tiltak for å forebygge og bekjempe sykdom. For å sikre at de opplysningene og dataene som 

er nødvendige for å hindre spredning av eller bekjempe den enkelte sykdommen, er korrekte og samles inn i rett tid, bør 

myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med TEUV artikkel 290 delegeres til Kommisjonen når det gjelder hvilke 

opplysninger som skal rapporteres. 

59) Et av hovedformålene med melding om og rapportering av sykdom er å produsere pålitelige, oversiktlige og 

tilgjengelige epidemiologiske data. Et elektronisk interaktivt informasjonssystem for effektiv innsamling og håndtering 

av overvåkingsdata bør opprettes på unionsplan for listeførte sykdommer og ved behov for nye sykdommer eller 

pantogener med antimikrobiell resistens. Systemet bør fremme optimal datatilgjengelighet, gjøre datautvekslingen 

enklere og redusere den administrative byrden for medlemsstatenes vedkommende myndigheter ved at melding om og 

rapportering av sykdom på unionsplan og internasjonalt plan slås sammen til en felles prosess som gjennomføres 

gjennom OIEs database. Det bør også treffes tiltak for å sikre at utvekslingen av opplysninger skjer i samsvar med 

direktiv 2003/99/EF. 

60) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av reglene om melding om og rapportering av sykdommer i Unionen 

bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet til å utarbeide en liste over sykdommer som omfattes av Unionens 

regler om melding og rapportering som fastsatt i denne forordningen, og til å fastsette nødvendige framgangsmåter, 

formater og data samt opplysninger som skal utveksles i forbindelse med meldinger om og rapportering av sykdom. 

61) Overvåking er en viktig del av strategien for sykdomsbekjempelse. Den bør sikre at smittsomme dyresykdommer 

oppdages raskt og meldes effektivt slik at den berørte sektoren og vedkommende myndighet dersom det er mulig, kan 

treffe tiltak for forebygging og bekjempelse i god tid slik at sykdommen kan utryddes. Videre bør overvåkingen gi 

opplysninger om dyrehelsestatusen i hver medlemsstat og i Unionen slik at sertifisering av sykdomsfravær kan 

dokumenteres og handelen med tredjeland lettes. 

62) Driftsansvarlige fører løpende tilsyn med sine dyr og er de som best kan påvise unormal dødelighet eller andre 

symptomer på alvorlig sykdom. Driftsansvarlige er derfor hjørnesteinen i all overvåking og er avgjørende for den 

overvåkingen som vedkommende myndighet utfører. 

63) For å sikre nært samarbeid og utveksling av opplysninger mellom driftsansvarlige og veterinærer eller fagpersoner på 

området akvatiske dyrs helse, og for å supplere driftsansvarliges overvåking bør det avlegges dyrehelsebesøk på 

anleggene i samsvar med gjeldende produksjonstype og andre relevante faktorer. For å sikre ensartede vilkår for 

gjennomføringen av slike dyrehelsebesøk bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet til å fastsette minstekrav. 

64) Det er viktig at vedkommende myndighet har et overvåkingssystem for de listeførte sykdommene som skal overvåkes. 

Dette bør også gjelde for nye sykdommer, ettersom mulige helserisikoer ved den aktuelle sykdommen bør vurderes og 

epidemiologiske data samles inn for denne vurderingen. For å sikre best mulig ressursutnyttelse bør opplysningene 

samles inn, utveksles og brukes så effektivt som mulig. 

65) Overvåkingsmetode, -hyppighet og -intensitet bør tilpasses den enkelte sykdommen og bør ta hensyn til det spesifikke 

formålet med overvåkingen, dyrehelsestatusen i den berørte sonen og eventuell annen overvåking som driftsansvarlige 

foretar. Hensiktsmessige tiltak for epidemiologisk overvåking kan omfatte alt fra én enkelt melding og rapportering av 

forekomst av eller mistanke om en listeført eller ny sykdom eller andre avvik, som unormal dødelighet og andre tegn på 

sykdom, til et særskilt, omfattende overvåkingsprogram som normalt vil omfatte ytterligere prøvetakings- og 

testordninger. 

66) Avhengig av sykdommens epidemiologiske profil og relevante risikofaktorer kan det være nødvendig å innføre et 

særskilt overvåkingsprogram med klart avgrensede og strukturerte aktiviteter. I slike tilfeller bør medlemsstaten 

utarbeide målrettede overvåkingsprogrammer. Når slike programmer er relevante for Unionen som helhet, bør det 

fastsettes regler for en harmonisert bruk av slike programmer.  



Nr. 2/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.1.2023 

 

67) Slike programmer bør være i samsvar med Unionens mål og følgelig samordnes på unionsplan. Derfor bør de legges 

fram for Kommisjonen. Videre bør medlemsstater som gjennomfører slike særskilte overvåkingsprogrammer, også 

regelmessig sende inn rapporter om resultatene av programmene til Kommisjonen. For å sikre ensartede vilkår for 

gjennomføringen av overvåkingsprogrammer bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet til å utarbeide en liste 

over sykdommer som omfattes av overvåkingsprogrammer, og fastsette harmoniserte framgangsmåter, formater og data 

og opplysninger som skal utveksles, samt kriterier som skal brukes ved vurdering av overvåkingsprogrammene. 

68) Det vil ofte være nødvendig å gi nærmere opplysninger om hvilket overvåkingsformat som bør brukes for ulike 

sykdommer, fra sykdommer der overvåkingen kan begrenses til aktiviteter som rapportering og melding, til sykdommer 

som det for hele Unionen bør fastsettes et særskilt og omfattende overvåkingsprogram for. Derfor bør myndigheten til å 

vedta rettsakter i samsvar med TEUV artikkel 290 delegeres til Kommisjonen når det gjelder utformingen av 

overvåkingen, kriteriene for å fastsette om det er relevant at en sykdom blir gjenstand for et overvåkingsprogram som er 

relevant for Unionen, og for offisiell bekreftelse av utbrudd, de berørte sykdommenes kasusdefinisjon samt krav til 

overvåkingsprogrammene når det gjelder innhold, opplysninger som skal inngå i programmene, og anvendelsestid. 

69) For listeførte sykdommer som i henhold til denne forordningen er gjenstand for utryddelsestiltak, bør medlemsstater 

som ikke er fri eller ikke er dokumentert fri for disse sykdommene, utarbeide obligatoriske utryddelsesprogrammer for å 

utrydde sykdommer som obligatorisk skal utryddes i Unionen. 

70) På den annen side er det en del sykdommer som har betydning for Unionen, men som det ikke er nødvendig å pålegge 

medlemsstatene å utrydde. Det bør åpnes for at medlemsstatene kan utarbeide frivillige utryddelsesprogrammer for slike 

sykdommer, dersom de beslutter at utryddelse er viktig for dem. Slike frivillige utryddelsesprogrammer vil kunne bli 

anerkjent på unionsplan og vil kunne innebære iverksetting av visse relevante tiltak for sykdomsbekjempelse. Med 

forbehold for Kommisjonens godkjenning vil programmene også kunne gi den berørte medlemsstaten mulighet til å 

kreve visse garantier når den tar imot dyr fra andre medlemsstater eller tredjeland. 

71) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av sykdomsutryddelsesprogrammer bør Kommisjonen gis gjennom-

føringsmyndighet til å fastsette framgangsmåter for framlegging av slike programmer, resultatindikatorer og 

rapportering. 

72) En medlemsstat bør dessuten ha mulighet til å erklære hele sitt territorium, eller soner eller segmenter av dette, som 

fritt/frie for én eller flere listeførte sykdommer som omfattes av reglene for obligatoriske eller frivillige utryddelses-

programmer, for å verne seg mot innføring av slike listeførte sykdommer fra andre deler av Unionen, fra tredjeland eller 

territorier. For dette formålet bør det innføres en klar, harmonisert framgangsmåte med nødvendige kriterier for 

sykdomsfri status. For å sikre ensartede vilkår for anerkjennelse av sykdomsfri status i Unionen er det nødvendig at slik 

sykdomsfri status godkjennes offisielt; Kommisjonen bør derfor gis gjennomføringsmyndighet til å godkjenne slik 

status. 

73) OIE har innført begrepet segmentinndeling i helseregelverket for landdyr og akvatiske dyr («OIE-regelverket»).  

I unionsregelverk vedtatt før denne forordningen, anerkjennes dette begrepet bare for bestemte dyrearter og 

dyresykdommer angitt i et særlig unionsregelverk, nemlig aviær influensa og sykdommer hos akvatiske dyr. Det bør 

med denne forordningen åpnes mulighet for å benytte ordningen med segmentinndeling for andre dyrearter og 

dyresykdommer. For å fastsette nærmere vilkår og regler for anerkjennelse og godkjenning av segmenter og kravene i 

forbindelse med disse, bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med TEUV artikkel 290 delegeres til 

Kommisjonen. 

74) Medlemsstatene bør offentliggjøre opplysninger om deres territorier, soner eller segmenter av disse, er sykdomsfrie, for 

å holde sine handelspartnere informert og lette handelen. 

75) For å fastsette nærmere vilkår for anerkjennelse av sykdomsfri status bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar 

med TEUV artikkel 290 delegeres til Kommisjonen når det gjelder kriterier og vilkår for å oppnå slik status, hvilken 
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dokumentasjon som er nødvendig for å underbygge sertifisering av sykdomsfravær, særlige tiltak for forebygging og 

bekjempelse av sykdom, herunder om det er relevant, ikke-vaksinert status, restriksjoner, opplysninger som skal legges 

fram, samt unntak og vilkår for opprettholdelse, midlertidig oppheving, tilbakekalling og gjeninnføring av sykdomsfri 

status. 

76) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av framgangsmåtene for å oppnå sykdomsfri status bør Kommisjonen 

gis gjennomføringsmyndighet til å fastsette hvilke listeførte sykdommer som kan gjøres til gjenstand for segment-

inndeling, og til å fastsette nærmere regler for formater for innsending av søknader og informasjonsutveksling. 

77) Forekomsten av en fullstendig ikke-immun populasjon som er mottakelig for visse listeførte sykdommer, krever en 

konstant bevissthet om og beredskap mot sykdom. Beredskapsplaner har tidligere vist seg å være et avgjørende verktøy 

for vellykket sykdomsbekjempelse i nødssituasjoner i forbindelse med sykdom. For å sikre at et slikt effektivt og 

formålstjenlig verktøy for sykdomsbekjempelse i nødssituasjoner er tilgjengelig og i tilstrekkelig grad kan tilpasses 

nødssituasjonen, bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet til å fastsette nødvendige regler for gjennomføringen 

av beredskapsplaner. 

78) Tidligere dyrehelsekriser har vist fordelene ved å ha særskilte, detaljerte og hurtige framgangsmåter for håndtering av 

nødssituasjoner i forbindelse med sykdom. Disse organisatoriske framgangsmåtene bør sikre en hurtig og effektiv 

reaksjon og bedre samordningen av innsatsen til alle berørte parter, særlig vedkommende myndigheters og berørte 

parters innsats. Der det er praktisk mulig og relevant, bør de også omfatte samarbeid med vedkommende myndigheter i 

nabomedlemsstater samt nabotredjeland og -territorier. 

79) For å sikre at beredskapsplanene kan benyttes i praksis i reelle nødssituasjoner, er det viktig å gjennomføre øvelser med 

de gjeldende systemene og sikre at de fungerer. Der det er praktisk mulig og relevant, bør vedkommende myndigheter i 

medlemsstatene derfor gjennomføre simuleringsøvelser i samarbeid med vedkommende myndigheter i nabomedlems-

stater samt nabotredjeland og -territorier. 

80) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av beredskapsplaner og simuleringsøvelser bør Kommisjonen gis 

gjennomføringsmyndighet til å fastsette regler for den praktiske gjennomføringen av slike planer og øvelser. 

81) Legemidler til dyr slik som vaksiner, hyperimmunsera og antimikrobielle stoffer spiller en viktig rolle i forebyggingen 

og bekjempelsen av smittsomme dyresykdommer. Den konsekvensanalysen som ble gjennomført i forbindelse med at 

denne forordningen skulle vedtas, legger særlig vekt på vaksiner som et verktøy til å forebygge, bekjempe og utrydde 

dyresykdommer. 

82) Bekjempelsesstrategiene for enkelte smittsomme dyresykdommer krever imidlertid et forbud mot eller restriksjoner på 

bruk av visse legemidler til dyr , ettersom bruken av dem vil kunne gjøre strategiene mindre effektive. For eksempel kan 

visse legemidler til dyr undertrykke en sykdoms symptomer, gjøre det umulig å påvise en sykdomsagens eller vanskelig 

å stille en rask differensialdiagnose og derved forhindre korrekt påvisning av sykdommen. 

83) Disse bekjempelsesstrategiene kan imidlertid variere betydelig alt etter hvilken listeført sykdom det gjelder. Denne 

forordningen bør derfor fastsette regler for bruk av legemidler til dyr for å forebygge og bekjempe visse listeførte 

sykdommer og for harmoniserte kriterier som skal tas i betraktning ved vurdering av om vaksiner, hyperimmunsera og 

antimikrobielle stoffer skal tas i bruk, og eventuelt hvordan. For å sikre en fleksibel tilnærming og ta høyde for 

særtrekkene ved den enkelte listeførte sykdommen og tilgangen til effektive behandlinger bør myndigheten til å vedta 

rettsakter i samsvar med TEUV artikkel 290 delegeres til Kommisjonen når det gjelder restriksjoner på, forbud mot eller 

plikt til å bruke visse legemidler til dyr som ledd i bekjempelsen av visse listeførte sykdommer. I hastesaker og for å 

håndtere nye risikoer med mulige katastrofale følger for dyrehelsen eller folkehelsen, økonomien, samfunnet eller 

miljøet bør det være mulig å treffe slike tiltak etter framgangsmåten for behandling av hastesaker. 

84) Som følge av konklusjonene i ekspertuttalelsen om vaksine- og/eller diagnosebanker for viktige dyresykdommer, bør 

det også treffes tiltak for å gjøre det mulig for Unionen og medlemsstatene å opprette beredskapslagre av antigener, 

vaksiner og diagnosereagenser for listeførte sykdommer som utgjør en alvorlig trussel mot dyrehelsen eller folkehelsen. 
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Opprettelsen av en antigen-, vaksine- og diagnosereagensbank i Unionen vil kunne bidra til å oppnå Unionens 

dyrehelsemål ved å legge til rette for en rask og effektiv innsats når det er behov for bankens ressurser, og ville bidra til 

effektiv utnyttelse av begrensede ressurser. 

85) For å sikre en rask og effektiv innsats bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med TEUV artikkel 290 delegeres 

til Kommisjonen når det gjelder opprettelse og forvaltning av slike banker, samt når det gjelder sikkerhetsstandarder og 

krav til driften av dem. Denne forordningen bør imidlertid ikke åpne for vedtakelse av regler for finansiering av tiltak 

for forebygging og bekjempelse av sykdom, herunder vaksinasjon. 

86) Det bør fastsettes kriterier for prioritert tilgang til ressursene ved antigen-, vaksine- og diagnosereagensbanker i Unionen 

for å sikre effektiv distribusjon i nødssituasjoner. 

87) Av hensyn til sikkerheten knyttet til bioterrorisme og agroterrorisme bør visse opplysninger om antigen-, vaksine- og 

diagnosereagensbankene i Unionen behandles som graderte opplysninger, og offentliggjøring av disse bør være forbudt. 

Når det gjelder samme type opplysninger om nasjonale vaksinebanker, bør medlemsstatenes forfatningsregler med 

hensyn til informasjonsfrihet respekteres, samtidig som det sikres at de aktuelle opplysningene behandles som graderte 

opplysninger. 

88) For å sikre ensartede vilkår for forvaltningen av Unionens antigen-, vaksine- og diagnosereagensbanker bør Kommi-

sjonen gis gjennomføringsmyndighet til å fastsette nærmere regler for hvilke biologiske produkter som skal inngå i 

bankene, og hvilke sykdommer de skal dekke, samt nærmere regler for forsyning, mengder, oppbevaring og utlevering, 

kravene til framgangsmåter og tekniske krav til antigener, vaksiner og diagnosereagenser samt hyppigheten og innholdet 

i opplysninger som skal legges fram for Kommisjonen. 

89) Ved utbrudd av en listeført sykdom som anses å utgjøre en høy risiko for dyrehelsen eller folkehelsen i Unionen, bør 

medlemsstatene sikre at det øyeblikkelig treffes bekjempelsestiltak for å utrydde den aktuelle sykdommen for å verne 

dyrehelsen og folkehelsen. 

90) Vedkommende myndighet bør ha ansvar for å innlede de første undersøkelsene for å bekrefte eller utelukke et utbrudd 

av en svært smittsom listeført sykdom som anses å utgjøre en høy risiko for dyrehelsen eller folkehelsen i Unionen. 

91) Vedkommende myndighet bør innføre foreløpige tiltak for sykdomsbekjempelse for å hindre mulig spredning av den 

listeførte sykdommen og bør iverksette en epidemiologisk undersøkelse. 

92) Så snart en listeført sykdom er bekreftet, bør vedkommende myndighet treffe nødvendige tiltak for sykdoms-

bekjempelse og om nødvendig opprette restriksjonssoner for å utrydde og hindre ytterligere spredning av sykdommen. 

93) Forekomsten av en listeført sykdom hos viltlevende dyr kan utgjøre en risiko for folkehelsen og helsen til holdte dyr. 

Det bør derfor fastsettes særlige regler for tiltak for å bekjempe og utrydde sykdommer hos viltlevende dyr. 

94) Det kan være tilfeller der alminnelige sykdomsbekjempelsestiltak som iverksettes ved forekomst av en listeført sykdom, 

kan innebære en fare for små populasjoner av visse dyr, for eksempel sjeldne raser og arter. For å beskytte slike raser og 

arter kan det bli nødvendig for vedkommende myndighet å tilpasse tiltakene som treffes. Slike tilpasninger bør 

imidlertid ikke være til skade for den samlede innsatsen for å bekjempe sykdommen. 

95) Når det gjelder listeførte sykdommer som ikke er svært smittsomme, og som er gjenstand for obligatoriske utryddel-

sesregler, bør tiltak for sykdomsbekjempelse iverksettes på en måte som hindrer at den aktuelle sykdommen blir spredt, 

særlig til områder som ikke er infisert. Disse tiltakene kan likevel være mer begrenset eller være annerledes enn dem 

som gjelder for de farligste listeførte sykdommene. I denne forordningen bør det derfor fastsettes særlige regler for slike 
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mindre farlige sykdommer. Medlemsstater som har innført et frivillig utryddelsesprogram, bør også gjennomføre slike 

tiltak for sykdomsbekjempelse. I visse tilfeller, avhengig av sykdomsprofil og epidemiologisk situasjon, kan utryddelse 

være et mål på lang sikt, mens målet på kort sikt kan være å bekjempe sykdommen. Nivået og intensiteten på tiltakene 

for sykdomsbekjempelse bør likevel stå i forhold til målene og ta hensyn til den aktuelle listeførte sykdommens 

særtrekk, utbredelse og betydning for den berørte medlemsstaten og Unionen som helhet. 

96) For å sikre at driftsansvarlige, kjæledyrholdere og vedkommende myndigheter iverksetter tiltakene for sykdoms-

bekjempelse fastsatt i denne forordningen på en effektiv måte, samtidig som det tas hensyn til særtrekkene ved de ulike 

bekjempelsestiltakene for visse listeførte sykdommer og relevante risikofaktorer, bør myndigheten til å vedta rettsakter i 

samsvar med TEUV artikkel 290 delegeres til Kommisjonen når det gjelder de nærmere tiltakene for sykdoms-

bekjempelse som skal gjennomføres ved mistanke om eller bekreftet forekomst av en listeført sykdom i anlegg, på andre 

steder og i restriksjonssoner. 

97) For å gjøre det mulig for Kommisjonen å vedta midlertidige særlige tiltak for sykdomsbekjempelse dersom sykdoms-

bekjempelsestiltakene fastsatt i denne forordningen ikke er tilstrekkelige eller egnet til å håndtere den tilknyttede 

risikoen, bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet til å fastsette særlige sykdomsbekjempelsestiltak for et 

begrenset tidsrom. 

98) Det er nødvendig å registrere visse transportører og anlegg som holder landdyr, eller håndterer eller transporterer slike 

dyr eller avlsmateriale, for at vedkommende myndighet skal kunne utføre hensiktsmessig overvåking og for å 

forebygge, bekjempe og utrydde smittsomme dyresykdommer. 

99) For å unngå uberettigede administrative byrder og kostnader bør medlemsstatene ha en begrenset mulighet til å frita 

visse typer anlegg som utgjør en lav risiko, fra registreringsplikten. For å sikre en harmonisert framgangsmåte for å gi 

slike unntak bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet. En slik harmonisert framgangsmåte er særlig nødvendig 

for å hindre at visse typer anlegg fritas fra registreringsplikten. Dette er særlig relevant ikke bare når det gjelder anlegg 

som utgjør mer enn en uvesentlig risiko for dyrehelsen, men også når det gjelder anlegg som utgjør mer enn en 

uvesentlig risiko for folkehelsen. Et eksempel på en slik risiko er hold av dyr som lever i tett kontakt med eller i 

nærheten av mennesker, som hundeoppdrett på et nivå som innebærer en viss kontinuitet i aktivitetene og en viss grad 

av organisering, med et overordnet mål om å selge hundene som kjæledyr i husholdninger. 

100) Dersom en viss type anlegg som holder landdyr, eller håndterer eller lagrer avlsmateriale, utgjør en særlig 

dyrehelserisiko, bør det godkjennes av vedkommende myndighet. 

101) For å unngå uberettigede administrative byrder og kostnader, særlig for foretak som utgjør en lav risiko, bør det om 

mulig sikres at de relevante tiltakene er fleksible slik at det blir mulig å tilpasse ordningen for registrering og 

godkjenning til lokale og regionale forhold og produksjonsmønstre. 

102) I visse tilfeller er det ønskelig eller nødvendig å harmonisere visse vilkår for registrering eller godkjenning i hele 

Unionen. For eksempel bør anlegg for avlsmateriale og oppsamling oppfylle visse vilkår og bør være godkjent for å 

oppfylle internasjonale standarder slik at Unionen kan gi tredjeland dyrehelsegarantier ved handel. Slike vilkår bør også 

innebære krav om særlig opplæring eller faglige kvalifikasjoner for visse svært spesielle anlegg eller aktiviteter (for 

eksempel embryouttaksgrupper), eller til og med en viss tilsynsplikt for vedkommende myndighet. Kommisjonen bør 

derfor gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med TEUV artikkel 290 når det gjelder disse nærmere 

kravene for å fastsette slike særlige vilkår. 

103) For å redusere de administrative byrdene bør registreringer og godkjenninger om mulig integreres i et registrerings-

system eller en godkjenningsordning som den berørte medlemsstaten allerede har opprettet for andre formål. 

104) Driftsansvarlige har førstehåndskunnskap om dyrene de har ansvar for. De bør derfor oppbevare ajourførte registre over 

opplysninger som er relevante for å vurdere dyrehelsestatusen, for sporbarhet og for en epidemiologisk undersøkelse 

ved forekomst av en listeført sykdom. Disse registrene bør være lett tilgjengelige for vedkommende myndighet.  
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105) For å sikre at det finnes ajourførte opplysninger om registrerte anlegg og driftsansvarlige samt godkjente anlegg, bør 

vedkommende myndigheter opprette og føre et register over slike anlegg og driftsansvarlige. Myndigheten til å vedta 

rettsakter i samsvar med TEUV artikkel 290 bør delegeres til Kommisjonen når det gjelder hvilke opplysninger som 

skal føres inn i registeret over anlegg og driftsansvarlige. 

106) For å bli godkjent av vedkommende myndighet bør et anlegg oppfylle visse krav. Før godkjenningen kan gis, bør 

vedkommende myndighet gjennom et besøk på stedet kontrollere om alle krav er oppfylt. I enkelte tilfeller kan ikke alle 

vilkårene oppfylles umiddelbart, men de gjenstående manglene utgjør ikke en vesentlig risiko for dyrehelsen eller 

folkehelsen. I slike tilfeller bør det være mulig for vedkommende myndighet å gi en betinget godkjenning, etterfulgt av 

et nytt besøk på stedet for å kontrollere at det har skjedd framskritt. I slike tilfeller bør vedkommende myndighet gi 

driftsansvarlige ved de berørte anleggene nødvendig effektiv veiledning slik at den aktuelle driftsansvarlige forstår 

manglene og kan legge planer for hvordan de best kan utbedres. 

107) Effektiv sporbarhet er en viktig del av strategien for sykdomsbekjempelse. For å legge til rette for effektiv anvendelse 

av reglene for forebygging og bekjempelse av sykdom fastsatt i denne forordningen, bør det være særlige 

identifikasjons- og registreringskrav for de ulike artene av holdte landdyr og avlsmateriale. I tillegg er det viktig å gjøre 

det mulig å innføre et system for identifikasjon og registrering av arter som i dag ikke omfattes av en slik ordning, eller 

når endrede omstendigheter og risikoer tilsier det. 

108) For enkelte dyrearter der det er viktig å kunne spore enkelte dyr eller grupper, bør det kreves et fysisk identifikasjons-

merke. Dette innebærer at det aktuelle dyret fysisk merkes, utstyres med et merke eller en mikrobrikke eller på annen 

måte identifiseres ved hjelp av et merke som kan ses eller spores på eller i dyrets kropp, og som ikke lett kan fjernes. 

109) For å sikre et velfungerende system for identifikasjon og registrering og for å sikre sporbarhet bør myndigheten til å 

vedta rettsakter i samsvar med TEUV artikkel 290 delegeres til Kommisjonen når det gjelder forpliktelser for databaser, 

detaljerte identifikasjons- og registreringskrav for ulike dyrearter, herunder unntak og vilkår for slike unntak, samt 

dokumenter. 

110) Det bør sikres at administrative byrder og kostnader begrenses, og at systemet er smidig i situasjoner der sporbar-

hetskravene kan oppfylles på andre måter enn det som er angitt i denne forordningen. Kommisjonen bør derfor gis 

myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med TEUV artikkel 290 når det gjelder unntak fra identifikasjons- 

og registreringskravene. 

111) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av identifikasjons- og registreringssystemet og sporbarhet bør 

Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet til å fastsette regler for tekniske spesifikasjoner for databaser, identifi-

kasjonsmerker, dokumenter, formater og frister. 

112) Et viktig verktøy for å hindre at en smittsom dyresykdom innføres og spres, er restriksjoner på forflytninger av dyr og 

produkter som kan overføre sykdommen. Restriksjoner på forflytninger av dyr og produkter kan imidlertid få alvorlige 

økonomiske konsekvenser og gripe forstyrrende inn i det indre markeds virkemåte. Slike restriksjoner bør derfor 

benyttes bare når det er nødvendig og står i rimelig forhold til tilknyttede risikoer. Denne tilnærmingen er i tråd med 

prinsippene i SPS-avtalen og OIEs internasjonale standarder. 

113) De generelle kravene i denne forordningen bør gjelde for alle forflytninger av dyr, for eksempel forbudet mot 

forflytning av dyr fra et anlegg med unormal dødelighet eller andre sykdomssymptomer av ubestemt årsak, eller krav til 

sykdomsforebygging under transport. 

114) Den nåværende rettslige rammen fastsatt i Unionens dyrehelseregelverk om forflytning av landdyr og produkter, 

fastsetter harmoniserte regler primært for slike forflytninger mellom medlemsstater, mens det overlates til medlems-

statene å fastsette de nødvendige kravene til forflytninger på deres territorium. Den konsekvensanalysen som ble 

gjennomført i forbindelse med at denne forordningen skulle vedtas, omfattet en utførlig sammenligning mellom dagens 

situasjon og en modell der reglene for forflytning innenfor den enkelte medlemsstaten også ville bli harmonisert på 
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unionsplan. Det er konkludert med at den nåværende tilnærmingen bør beholdes, ettersom fullstendig harmonisering av 

alle forflytninger vil bli svært komplisert og fordelene i form av enklere forflytninger mellom medlemsstatene ikke 

oppveier de negative konsekvensene som dette kan ha på muligheten for å bekjempe sykdommer. 

115) Dyr som flyttes mellom medlemsstater, bør omfattes av en rekke grunnleggende krav til dyrehelse. Først og fremst bør 

dyr ikke flyttes fra anlegg med unormal dødelighet eller tegn på sykdom av ukjent årsak. Dødelighet, også unormal 

dødelighet, i forbindelse med vitenskapelige forsøk som er godkjent i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2010/63/EU(1), og som ikke har en infeksiøs opprinnelse knyttet til listeførte sykdommer, bør likevel ikke være en 

grunn til å hindre forflytning av dyr for vitenskapelige formål. 

116) Denne forordningen bør imidlertid være fleksibel nok til å tillate forflytning av arter og kategorier av landdyr som utgjør 

en lav risiko når det gjelder å spre listeførte sykdommer mellom medlemsstatene. Dessuten bør det være fastsatt 

ytterligere muligheter for unntak i tilfeller der medlemsstater eller driftsansvarlige har innført effektive alternative 

risikoreduserende tiltak, for eksempel et høyt biosikkerhetsnivå og effektive overvåkingssystemer. 

117) Hov- og klovdyr og fjørfe er grupper av dyrearter av stor økonomisk betydning og omfattes av særlige krav til 

forflytning i samsvar med unionsregelverk vedtatt før denne forordningen, nemlig rådsdirektiv 64/432/EØF(2), 

91/68/EØF(3), 2009/156/EF(4), 2009/158/EF(5) og delvis direktiv 92/65/EØF. De viktigste bestemmelsene om 

forflytning av disse dyreartene bør fastsettes i denne forordningen. De detaljerte kravene, som i stor grad avhenger av de 

sykdommene som kan overføres av de ulike artene eller kategoriene av dyr, bør fastsettes i senere kommisjonsrettsakter 

på grunnlag av særtrekkene ved de aktuelle sykdommene, artene og kategoriene av dyr. 

118) Ettersom oppsamling av hov- og klovdyr og fjørfe er forbundet med særlig høy sykdomsrisiko, bør det antallet dyr som 

kan oppsamles i én enkelt forflytning mellom medlemsstater, begrenses, og det bør fastsettes særlige regler i denne 

forordningen for å verne de berørte dyrenes helse og hindre spredning av smittsomme dyresykdommer. Oppsamling 

finner som regel sted i et anlegg som er godkjent for formålet, eller dersom det er tillatt i opprinnelsesmedlemsstaten, 

med et transportmiddel som for eksempel en lastebil, som samler opp dyr fra forskjellige steder i nevnte medlemsstat. 

119) Avhengig av hvilke listeførte sykdommer og listeførte arter det gjelder, bør det fastsettes særlige krav til dyrehelse for 

visse andre dyrearter enn holdte hov- og klovdyr og fjørfe. Det var også fastsatt regler for disse artene i den rettslige 

rammen som gjaldt før denne forordningen, særlig i direktiv 92/65/EØF. Nevnte direktiv fastsetter særlige regler for 

forflytning av dyrearter, herunder bier, humler, aper, hunder og katter, og denne forordningen bør derfor inneholde et 

rettslig grunnlag for vedtakelse av delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter som fastsetter særlige regler for 

forflytning for disse dyreartene. 

120) Avgrensede anlegg, som vanligvis benyttes til hold av laboratoriedyr eller dyr i zoologiske hager, kjennetegnes normalt 

av et høyt biosikkerhetsnivå og en god og velkontrollert helsestatus samt færre forflytninger eller forflytninger 

utelukkende innenfor kretsen av slike anlegg. Status som avgrensede anlegg, som driftsansvarlige kan søke om på 

frivillig grunnlag, ble først innført ved direktiv 92/65/EØF, som fastsetter regler og krav om godkjenning og krav med 

hensyn til forflytninger for godkjente organer, institutter og stasjoner. Gjennom det systemet som derved ble opprettet, 

kan disse anleggene utveksle dyr seg imellom med færre krav med hensyn til forflytninger, samtidig som det gis 

helsegarantier innenfor kretsen av avgrensede anlegg. Systemet har derfor fått bred tilslutning fra de driftsansvarlige og 

benyttes som et frivillig alternativ. Begrepet avgrensede anlegg bør derfor beholdes i denne forordningen, som også bør 

fastsette regler for forflytning mellom slike anlegg.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU av 22. september 2010 om vern av dyr som brukes til vitenskapelige formål (EUT L 276 av 

20.10.2010, s. 33). 

(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 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). 

(4) 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). 

(5) 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). 
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121) For vitenskapelige formål, for eksempel forskning eller diagnostikk, og særlig for godkjente formål i henhold til direktiv 

2010/63/EU, kan det være nødvendig å flytte dyr som ikke oppfyller de alminnelige kravene til dyrehelse i denne 

forordningen, og som utgjør en høyere dyrehelserisiko. Slike forflytninger bør ikke forbys eller utilbørlig begrenses ved 

denne forordningen, ettersom dette kan være til hinder for ellers tillatte forskningsaktiviteter og forsinke den 

vitenskapelige utviklingen. Ikke desto mindre er det av avgjørende betydning at det i denne forordningen fastsettes 

regler for å sikre at forflytning av slike dyr foregår på en sikker måte. 

122) Forflytningsmønstrene for sirkusdyr, dyr som holdes i zoologiske hager, dyr som skal på utstillinger og visse andre dyr, 

avviker ofte fra forflytningsmønstrene for andre holdte arter. Ved tilpasning av unionsreglene om forflytning av dyr bør 

det tas særlig hensyn til slike dyr, og særlig spesifikke risikoer og alternative risikoreduserende tiltak. 

123) For å sikre at målene i betraktning 112–122 nås, bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med TEUV artikkel 

290 delegeres til Kommisjonen når det gjelder sykdomsforebyggende tiltak ved transport, særlige regler for forflytning 

av visse dyrearter og særlige omstendigheter som oppsamling eller avviste forsendelser, samt særlige krav eller unntak 

for andre typer forflytninger, som forflytning for vitenskapelige formål. 

124) For å sikre muligheten til å anvende særlige regler for forflytninger når de alminnelige reglene for forflytning ikke er 

tilstrekkelige eller egnet til å begrense spredningen av en bestemt sykdom, bør Kommisjonen gis gjennom-

føringsmyndighet til å fastsette særlige regler for forflytning for et begrenset tidsrom. 

125) Forflytninger mellom medlemsstater av holdte landdyr bør oppfylle de kravene som gjelder for slike forflytninger. Der 

forflytningen gjelder dyrearter som utgjør en helserisiko eller er av større økonomisk betydning, bør den ledsages av et 

helsesertifikat utstedt av vedkommende myndighet. 

126) I den grad det er teknisk, praktisk og økonomisk gjennomførbart, bør den teknologiske utviklingen utnyttes for å 

redusere de administrative byrdene for driftsansvarlige og vedkommende myndigheter i forbindelse med sertifisering og 

melding, ved at informasjonsteknologi benyttes til erstatning for papirdokumentasjonen, og for å forenkle fram-

gangsmåtene for melding og så vidt mulig benytte slik teknologi til flere ulike formål. 

127) I tilfeller der det ikke er krav om utstedelse av et helsesertifikat fra en vedkommende myndighet, bør en driftsansvarlig 

som flytter dyr til en annen medlemsstat, utstede et egenerklæringsdokument som bekrefter at dyrene oppfyller kravene 

til forflytning fastsatt i denne forordningen. 

128) For å sikre at målene i betraktning 125, 126 og 127 i denne forordningen nås, bør myndigheten til å vedta rettsakter i 

samsvar med TEUV artikkel 290 delegeres til Kommisjonen når det gjelder reglene for helsesertifikatets innhold, 

opplysningsplikt, unntak fra kravene til helsesertifisering, særlige sertifiseringsregler og offentlige veterinærers plikt til 

å utføre hensiktsmessige kontroller før de undertegner et helsesertifikat. 

129) Melding om forflytning av dyr og avlsmateriale mellom medlemsstater og i enkelte tilfeller innenfor en medlemsstats 

nasjonale territorium er av avgjørende betydning for å sikre at de berørte dyrene og avlsmaterialet kan spores, i tilfeller 

der forflytningene kan knyttes til en risiko for spredning av smittsomme dyresykdommer. Slike forflytninger bør derfor 

meldes og registreres gjennom et integrert veterinærdatasystem («TRACES»). TRACES integrerer datasystemene nevnt 

i henholdsvis artikkel 20 i direktiv 90/425/EØF og i rådsvedtak 92/438/EØF(1) i en felles arkitektur på grunnlag av 

kommisjonsvedtak 2003/24/EF(2) og 2004/292/EF(3).  

  

(1) Rådsvedtak 92/438/EØF av 13. juli 1992 om omlegging til edb-baserte veterinærrutiner ved import (SHIFT-prosjektet), om endring av 

direktiv 90/675/EØF, 91/496/EØF, 91/628/EØF og vedtak 90/424/EØF og om oppheving av vedtak 88/192/EØF (EFT L 243 av 25.8.1992, 

s. 27). 

(2) 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). 

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

L 94 av 31.3.2004, s. 63). 
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130) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av reglene fastsatt i denne forordningen når det gjelder utstedelse av 

helsesertifikater og melding om forflytning, bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet til å fastsette regler for 

standardskjemaene for helsesertifikater, egenerklæringsdokumenter, formater og frister for melding om forflytning for 

både landdyr og akvatiske dyr, avlsmateriale og dersom det også er relevant, produkter av animalsk opprinnelse. 

131) Forflytninger av kjæledyr er av en slik art at de utgjør en dyrehelserisiko som skiller seg betraktelig fra risikoen ved 

andre holdte dyr. Det bør i denne forordningen derfor fastsettes særlige, mindre strenge regler for slike forflytninger. 

Slike mindre strenge regler er likevel bare berettiget dersom kjæledyret faktisk ledsager sin eier under eierens 

forflytning eller i løpet av en begrenset periode deretter, og dersom høyst fem kjæledyr som nevnt i del A i vedlegg I, 

flyttes samtidig med sin eier på én gang. For å sikre at kjæledyr ikke utgjør en vesentlig risiko for spredning av 

smittsomme dyresykdommer og for å klargjøre i hvilke unntakstilfeller flere enn fem kjæledyr kan ledsage eieren, eller 

når kjæledyret skal flyttes lenge før eller etter eieren, bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med TEUV 

artikkel 290 delegeres til Kommisjonen når det gjelder nærmere regler for forflytning av slike dyr. For å sikre ensartede 

vilkår for gjennomføringen av kravene til dyrehelse fastsatt i denne forordningen når det gjelder forflytninger av 

kjæledyr, bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet til å fastsette regler for tiltak for forebygging og bekjempelse 

av sykdom som skal treffes for slike forflytninger. 

132) Viltlevende dyr kan av ulike årsaker utgjøre en risiko for dyrehelsen og folkehelsen, for eksempel dersom de flyttes til et 

anlegg eller fra ett miljø til et annet. Det kan være nødvendig å treffe passende forebyggende tiltak for forflytning av 

slike dyr for å unngå å spre smittsomme dyresykdommer. For å sikre at viltlevende dyr ikke utgjør en vesentlig risiko 

for spredning av smittsomme dyresykdommer, bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med TEUV artikkel 290 

delegeres til Kommisjonen når det gjelder ytterligere krav til forflytning av viltlevende landdyr. 

133) Avlsmateriale kan utgjøre en tilsvarende risiko for spredning av smittsomme dyresykdommer til levende dyr. Dessuten 

har produksjon av avlsmateriale særtrekk som er forbundet med de høye helsekravene til avlsdyr, og som fordrer 

strengere eller særlige krav til dyrehelse for donordyr. For å sikre trygge forflytninger av avlsmateriale for å 

opprettholde den forventede høye helsestandarden og for å ta hensyn til visse særlige bruksområder for slikt materiale 

bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med TEUV artikkel 290 delegeres til Kommisjonen når det gjelder de 

detaljerte kravene til forflytning av avlsmateriale fra visse dyrearter, særlige krav som for eksempel gjelder forflytning 

for vitenskapelige formål, og unntak fra kravet om utstedelse av helsesertifikater. 

134) Produkter av animalsk opprinnelse kan utgjøre en risiko for spredning av smittsomme dyresykdommer. Kravene i 

unionsregelverket til næringsmiddeltrygghet for produkter av animalsk opprinnelse sikrer god hygienepraksis og 

reduserer dyrehelserisikoene ved slike produkter. For visse typer produkter bør likevel særlige dyrehelsetiltak, for 

eksempel tiltak for sykdomsbekjempelse og nødtiltak, fastsettes i denne forordningen for å sikre at produkter av 

animalsk opprinnelse ikke sprer dyresykdommer. For å sikre trygge forflytninger av produkter av animalsk opprinnelse i 

slike særlige tilfeller bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med TEUV artikkel 290 delegeres til 

Kommisjonen når det gjelder fastsettelse av nærmere regler for forflytninger av produkter av animalsk opprinnelse med 

hensyn til tiltak for sykdomsbekjempelse som er truffet, forpliktelsene med hensyn til utstedelse av helsesertifikater og 

unntak fra disse reglene når risikoen i forbindelse med slike forflytninger og innførte risikoreduserende tiltak tillater det. 

135) Når medlemsstatene treffer nasjonale tiltak for forflytning av dyr og avlsmateriale, eller beslutter å treffe nasjonale tiltak 

for å begrense virkningen av andre smittsomme dyresykdommer enn listeførte sykdommer på sitt territorium, bør de 

nasjonale tiltakene ikke være i strid med reglene for det indre marked fastsatt i unionsregelverket. Det bør derfor 

fastsettes en ramme for slike nasjonale tiltak og sikres at tiltakene ligger innenfor tillatte grenser i henhold til 

unionsretten. 

136) Det er nødvendig å registrere og godkjenne akvakulturanlegg for at vedkommende myndighet skal kunne utføre 

hensiktsmessig overvåking og for å forebygge, bekjempe og utrydde smittsomme dyresykdommer. I henhold til direktiv 

2006/88/EF skal alle virksomheter som flytter akvatiske dyr, godkjennes. Denne godkjenningsordningen bør 
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opprettholdes i denne forordningen selv om noen av Unionens offisielle språk bruker andre uttrykk for ordningen i 

denne forordningen, enn de uttrykkene som brukes i direktiv 2006/88/EF. 

137) Når akvakulturdyr som er gjenstand for sykdomsbekjempelsestiltak, slaktes og bearbeides, kan smittsomme 

dyresykdommer spres, for eksempel ved at avløpsvann som inneholder patogener, slippes ut fra bearbeidingsanlegg. Det 

er derfor nødvendig å godkjenne bearbeidingsanlegg som overholder de risikoreduserende tiltakene for slakting og 

bearbeiding. Denne forordningen bør derfor inneholde regler for godkjenning av næringsmiddelforetak som gjennom-

fører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr. 

138) For å sikre offentligheten tilgang til ajourførte opplysninger om registrerte og godkjente anlegg bør vedkommende 

myndighet opprette og føre et register over slike anlegg. Myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med TEUV 

artikkel 290 bør delegeres til Kommisjonen når det gjelder opplysninger som skal inngå i registre over akvakulturanlegg 

og kravene til akvakulturanlegg og transportører om journalføring. 

139) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av reglene fastsatt i denne forordningen når det gjelder registrering og 

godkjenning av akvakulturanlegg og næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos 

akvatiske dyr, journalføring og registre over anlegg, bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet når det gjelder 

regler for opplysningsplikt, unntak og andre gjennomføringsregler i denne sammenhengen. 

140) Ettersom det i de fleste tilfeller ikke er mulig å identifisere hvert enkelt akvatisk dyr, er det av vesentlig betydning at 

akvakulturanlegg og næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr, og 

transportører fører registre for å sikre at akvatiske dyr kan spores. Registrene er også et verdifullt verktøy ved 

overvåking av helsetilstanden ved anleggene. 

141) Som for landdyr er det nødvendig å fastsette harmoniserte regler for forflytning av akvatiske dyr, herunder regler for 

utstedelse av helsesertifikater og melding om forflytning. 

142) Direktiv 2006/88/EF fastsetter regler for forflytning av akvatiske dyr, som gjelder forflytninger både innenfor og 

mellom medlemsstater. Den avgjørende faktoren når det gjelder regler for forflytning av akvatiske dyr, er helsestatus 

med hensyn til listeførte sykdommer i bestemmelsesmedlemsstaten, -sonen eller -segmentet. 

143) I henhold til direktiv 2006/88/EF er imidlertid viltlevende akvatiske dyr som fanges eller høstes for å inngå direkte i 

næringskjeden, utelatt fra dets virkeområde. De omfattes derimot av denne forordningens virkeområde, selv om de ikke 

omfattes av definisjonen av akvakulturdyr. Det bør i denne forordningen derfor fastsettes mulige tiltak for slike 

akvatiske dyr når tiltaket er forholdsmessig og begrunnet i tilknyttede risikoer. 

144) Derfor bør det prinsippet som det redegjøres for i betraktning 142, også gjelde for forflytninger av akvatiske dyr som 

ikke defineres som akvakulturdyr, men som omfattes av denne forordningens virkeområde. Dette gjelder særlig 

akvatiske dyr med ukjent helsestatus eller bekreftet sykdomsstatus, uten hensyn til deres sluttbruk. Ettersom 

forflytninger av levende viltlevende akvatiske dyr som har en ukjent helsestatus eller bekreftet sykdomsstatus og er 

beregnet på konsum, også kan utgjøre en risiko for spredning av listeførte eller nye sykdommer, bør de samme reglene 

også gjelde for dem. Dette omfatter viltlevende akvatiske dyr som høstes eller fanges for konsum, og som flyttes og 

midlertidig holdes i påvente av slakting. 

145) Uforholdsmessige forflytningsrestriksjoner og unødvendige administrative byrder for anlegg og driftsansvarlige i den 

kommersielle fiskerisektoren bør imidlertid unngås. I tilfeller der slike levende viltlevende akvatiske dyr er beregnet på 

konsum, bør de aktuelle reglene i prinsippet bare gjelde for forflytninger av levende viltlevende akvatiske dyr som 



5.1.2023 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 2/39 

 

utgjør en vesentlig risiko for spredning av listeførte eller nye sykdommer til medlemsstater, soner eller segmenter som 

er erklært fri for visse listeførte sykdommer, eller som er gjenstand for utryddelsesprogrammer for disse sykdommene. 

146) For å oppfordre medlemsstatene til å forbedre helsestatusen hos sine populasjoner av akvatiske dyr bør det innføres 

visse tilpasninger og økt fleksibilitet i denne forordningen. 

147) For å sikre kontroll med forflytningen av akvatiske dyr bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med TEUV 

artikkel 290 delegeres til Kommisjonen når det gjelder sykdomsforebyggende tiltak i forbindelse med transport, særlige 

regler for forflytning av visse kategorier akvatiske dyr til ulike formål, særlige krav til eller unntak for visse typer 

forflytninger, for eksempel forflytning for vitenskapelige formål, og ytterligere krav til forflytning av viltlevende 

akvatiske dyr. 

148) For å sikre muligheten for midlertidige unntak og særlige krav til forflytning av akvatiske dyr når denne forordningens 

alminnelige regler for forflytning ikke er tilstrekkelige eller egnet til å begrense spredningen av en bestemt listeført 

sykdom, bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet til å fastsette særlige regler for forflytning eller unntak for et 

begrenset tidsrom. 

149) Unionens akvakulturproduksjon er svært mangfoldig med hensyn til arter og produksjonssystemer, og dette mangfoldet 

øker raskt. Dette kan kreve at den enkelte medlemsstaten treffer nasjonale tiltak for andre sykdommer enn dem som 

betraktes som listeførte sykdommer i henhold til denne forordningen. Slike nasjonale tiltak bør imidlertid være 

begrunnet, nødvendige og stå i forhold til de målene som skal nås. Videre bør de ikke påvirke forflytninger mellom 

medlemsstater med mindre de er nødvendige for å forhindre innføring eller bekjempe spredning av sykdom. Nasjonale 

tiltak som påvirker handelen mellom medlemsstatene, bør godkjennes og gjennomgås med jevne mellomrom på 

unionsplan. 

150) I dag berører listeførte sykdommer bare i svært begrenset omfang andre dyrearter enn dem som er definert som landdyr 

eller akvatiske dyr i denne forordningen, for eksempel krypdyr, amfibier og insekter. Det bør derfor ikke kreves at alle 

bestemmelser i denne forordningen skal gjelde for disse dyreartene. Men dersom en sykdom som berører andre arter enn 

landdyr og akvatiske dyr blir listeført, bør de relevante kravene til dyrehelse i denne forordningen gjelde for nevnte arter 

slik at det sikres at det kan treffes hensiktsmessige og forholdsmessige tiltak for å forebygge og bekjempe sykdom. 

151) For å sikre at det når en risiko tilsier det, skal være mulig å fastsette regler for forflytning av dyr som ikke faller inn 

under denne forordningens definisjoner av landdyr eller akvatiske dyr, samt avlsmateriale og produkter av animalsk 

opprinnelse som er framstilt av slike dyr, bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med TEUV artikkel 290 

delegeres til Kommisjonen når det gjelder registrering og godkjenning av anlegg, journalføring og registre, 

identifikasjon og registrering, krav til forflytninger med hensyn til sporbarhet, utstedelse av helsesertifikater, 

egenerklæringer og meldingsplikt i forbindelse med forflytning av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk 

opprinnelse som er framstilt av nevnte arter. 

152) Når det er nødvendig for å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av krav til dyrehelse for slike andre dyrearter 

samt avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse framstilt av slike arter, bør Kommisjonen gis gjennom-

føringsmyndighet til å fastsette nærmere regler for disse kravene. 

153) For å forhindre at listeførte sykdommer og nye sykdommer innføres til Unionen, er det nødvendig å ha effektive regler 

for innførsel til Unionen av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse som kan overføre slike sykdommer. 

154) For å garantere helsestatusen i Unionen fastsetter denne forordningen bestemmelser om forflytninger av dyr og 

produkter innenfor Unionen. For ikke å sette denne statusen i fare er det derfor hensiktsmessig å pålegge vilkår for 

innførsel av dyr og produkter til Unionen som ikke er mindre strenge enn dem som gjelder for forflytninger innenfor 

Unionen.  
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155) For å sikre at dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse fra tredjeland eller territorier oppfyller krav til 

dyrehelse som gir garantier som er likeverdige med dem som er fastsatt i unionsregelverket, er det nødvendig at 

vedkommende myndighet i det tredjelandet eller det territoriet de eksporteres til Unionen fra, kontrollerer dem på en 

hensiktsmessig måte. Om det er relevant, bør helsestatusen i opprinnelsestredjelandet eller -territoriet kontrolleres før 

det gis tillatelse til innførsel til Unionen av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse. Følgelig bør bare 

tredjeland og territorier som kan godtgjøre at de oppfyller dyrehelsestandardene for innførsel av dyr og produkter til 

Unionen, være berettiget til å eksportere dem til Unionen og listeføres for dette formålet. 

156) For visse arter og kategorier av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse er det i unionsrettsakter vedtatt 

før denne forordningen, ikke satt opp noen EU-liste over tredjeland og territorier som innførsel til Unionen er tillatt fra. 

I slike tilfeller bør medlemsstatene, før det vedtas regler i henhold til denne forordningen, kunne bestemme fra hvilke 

stater og territorier dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse kan innføres til deres territorium. 

Medlemsstatene bør i forbindelse med slike beslutninger ta hensyn til kriteriene fastsatt i denne forordningen for EU-

lister over tredjeland og territorier. 

157) For å sikre at kravene til dyrehelse i denne forordningen ved innførsel til Unionen oppfylles og er i samsvar med 

prinsippene i OIE-regelverket, bør alle dyr, alt avlsmateriale og alle produkter av animalsk opprinnelse som innføres til 

Unionen, være ledsaget av et helsesertifikat utstedt av vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller  

-territoriet som bekrefter at alle kravene til dyrehelse ved innførsel til Unionen er oppfylt. Unntak fra denne regelen bør 

imidlertid tillates for varer som utgjør en lav dyrehelserisiko. 

158) Helsesertifikater kan være tilstrekkelige i seg selv, men unionsregelverket krever ofte sertifisering for andre formål, for 

eksempel for å bekrefte at dyr eller produkter oppfyller krav til folkehelsen eller dyrevelferd. Det er nødvendig å ta 

hensyn til dette. For å redusere den administrative og økonomiske byrden bør disse helsesertifikatene også inneholde 

opplysninger som kreves i samsvar med annet unionsregelverk om næringsmiddel- og fôrtrygghet samt dyrevelferd. 

159) Sykdommer kan spres på andre måter enn med dyr, avlsmateriale, produkter av animalsk opprinnelse, animalske 

biprodukter og avledede produkter. For eksempel kan kjøretøyer, transportbeholdere, høy, halm, planteprodukter, 

materialer som kan ha vært i kontakt med smittede dyr og infisert utstyr, også spre sykdom. Ved behov bør tiltak treffes 

for å forhindre at sykdommer spres på denne måten. 

160) For å sikre et forsvarlig detaljnivå i kravene ved innførsel til Unionen bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar 

med TEUV artikkel 290 delegeres til Kommisjonen når det gjelder vedtakelse av tilleggsregler for godkjenning av 

anlegg i tredjeland og territorier samt unntak, krav til dyrehelse ved innførsel til Unionen av forsendelser fra tredjeland 

og territorier samt krav til dyrehelse for sykdomsagenser, andre materialer, transportmidler og utstyr som kan overføre 

dyresykdommer. 

161) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av kravene til dyrehelse ved innførsel til Unionen av forsendelser av 

dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet til å fastsette 

regler for blant annet listen over tredjeland og territorier som det er tillatt å innføre dyr, avlsmateriale og produkter av 

animalsk opprinnelse til Unionen fra, og om innholdet i og utformingen av standardskjemaet for helsesertifikater. 

162) Erfaringer har vist at det ved utbrudd av en alvorlig sykdom i medlemsstater eller i tredjeland eller territorier som dyr 

eller produkter innføres til Unionen fra, umiddelbart må treffes tiltak for forebygging og bekjempelse av sykdom for å 

forhindre innføring og begrense spredning av sykdommen. En slik nødssituasjon kan omfatte listeførte sykdommer, nye 
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sykdommer eller andre dyrehelsefarer. Det bør i denne forbindelsen presiseres hvilke av denne forordningens tiltak for 

forebygging og bekjempelse av sykdom som kan benyttes ved forekomst av en listeført eller ny sykdom eller fare. I alle 

slike tilfeller er det av avgjørende betydning at tiltak kan treffes på meget kort varsel og uten forsinkelser. Ettersom slike 

tiltak vil begrense forflytninger innenfor eller til Unionen, bør de om mulig gjennomføres på unionsplan. 

163) For å sikre en effektiv og rask reaksjon på nye risikoer bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet til å fastsette 

nødtiltak. 

164) Kommisjonen bør i behørig begrunnede tilfeller vedta gjennomføringsrettsakter med umiddelbar virkning med hensyn 

til blant annet tiltak for nye sykdommer, lageroppbygging, forsyning, oppbevaring, utlevering og andre framgangsmåter 

for Unionens antigen-, vaksine- og diagnosereagensbanker, fastsettelse av særlige tiltak for sykdomsbekjempelse og 

unntak for et begrenset tidsrom, særlige regler for forflytning av landdyr og akvatiske dyr for et begrenset tidsrom, 

nødtiltak samt listeføring av tredjeland og territorier med hensyn til innførsel til Unionen. 

165) Denne forordningen fastsetter alminnelige og særlige regler for forebygging og bekjempelse av smittsomme 

dyresykdommer og sikrer en harmonisert tilnærming til dyrehelse i hele Unionen. På visse områder, for eksempel 

generelle ansvarsområder for dyrehelse, melding, overvåking, registrering og godkjenning eller sporbarhet, bør 

medlemsstatene ha tillatelse til eller oppfordres til å benytte ytterligere eller strengere nasjonale tiltak. Slike nasjonale 

tiltak bør bare tillates dersom de ikke bringer dyrehelsemålene fastsatt i denne forordningen i fare, ikke er i strid med 

reglene i denne forordningen, og ikke er til hinder for forflytning av dyr eller produkter mellom medlemsstatene, med 

mindre dette er nødvendig for å forhindre innføring av sykdommer eller bekjempe deres spredning. 

166) De nasjonale tiltakene nevnt i betraktning 165 bør være omfattet av en forenklet framgangsmåte for melding for å 

redusere den administrative byrden. Erfaringen har vist at den samlede framgangsmåten for melding i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF(1) har vært et viktig verktøy for å styre og forbedre kvaliteten på nasjonale 

tekniske forskrifter – i form av økt innsyn, lesbarhet og effektivitet – på områder som ikke er eller bare delvis er 

harmonisert. Derfor bør denne samlede framgangsmåten for melding benyttes. 

167) Unionens dyrehelseregler er i dag fastsatt i følgende rettsakter fra Europaparlamentet og Rådet og i senere 

kommisjonsrettsakter vedtatt i henhold til dem: 

Direktiv 64/432/EØF, rådsdirektiv 77/391/EØF(2), rådsdirektiv 78/52/EØF(3), rådsdirektiv 80/1095/EØF(4), rådsdirektiv 

82/894/EØF(5), rådsdirektiv 88/407/EØF(6), rådsdirektiv 89/556/EØF(7), rådsdirektiv 90/429/EØF(8),  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter samt 

regler for informasjonssamfunnstjenester (EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37). 

(2) Rådsdirektiv 77/391/EØF av 17. mai 1977 om innføring av fellesskapstiltak for å utrydde brucellose, tuberkulose og leukose hos storfe 

(EFT L 145 av 13.6.1977, s. 44). 

(3) Rådsdirektiv 78/52/EØF av 13. desember 1977 om fastsettelse av fellesskapskriterier for nasjonale planer for en framskyndet utryddelse av 

brucellose, tuberkulose og smittsom leukose hos storfe (EFT L 15 av 19.1.1978, s. 34). 

(4) Rådsdirektiv 80/1095/EØF av 11. november 1980 om fastsettelse av vilkår for å utrydde klassisk svinepest på Fellesskapets territorium og 

holde det sykdomsfritt (EFT L 325 av 1.12.1980, s. 1). 

(5) Rådsdirektiv 82/894/EØF av 21. desember 1982 om melding om dyresykdom i Fellesskapet (EFT L 378 av 31.12.1982, s. 58). 

(6) 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). 

(7) 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). 

(8) 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). 
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direktiv 91/68/EØF, rådsvedtak 91/666/EØF(1), rådsdirektiv 92/35/EØF(2), direktiv 92/65/EØF, rådsdirektiv 

92/66/EØF(3), rådsdirektiv 92/118/EØF(4), rådsdirektiv 92/119/EØF(5), rådsvedtak 95/410/EF(6), rådsdirektiv 

2000/75/EF(7), rådsvedtak 2000/258/EF(8), rådsdirektiv 2001/89/EF(9), 

rådsdirektiv 2002/60/EF(10), rådsdirektiv 2002/99/EF(11), rådsdirektiv 2003/85/EF(12), rådsforordning (EF)  

nr. 21/2004(13), rådsdirektiv 2004/68/EF(14), rådsdirektiv 2005/94/EF(15), direktiv 2006/88/EF, rådsdirektiv 

2008/71/EF(16), direktiv 2009/156/EF, direktiv 2009/158/EF, europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 576/2013(17). 

168) I denne forordningen fastsettes reglene for identifikasjon og registrering av storfe, mens regler for merking av storfekjøtt 

ligger utenfor dens virkeområde. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1760/2000(18) fastsetter regler for 

identifikasjon og registrering av storfe og regler for merking av storfekjøtt. Den bør derfor endres for å oppheve 

bestemmelsene om identifikasjon og registrering av storfe, mens bestemmelsene om merking av storfekjøtt fortsatt bør 

gjelde. 

169) For å sikre at ordningene i gjeldende forordninger om systemer for identifikasjon og registrering av storfe, sauer og 

geiter skal være pålitelige, krever dette regelverket at medlemsstatene gjennomfører hensiktsmessige og effektive 

kontrolltiltak. Slike hensiktsmessige og effektive offentlige kontrolltiltak bør også beholdes i framtiden. Som en del av 

forslagspakken om smartere regler for tryggere næringsmidler («Smarter rules for safer food»), fastsettes det i denne 

forordningen ikke bestemmelser om offentlig kontroll, ettersom slike regler bør fastsettes innenfor rammen av det 

foreslåtte tverrgående regelverket om offentlig kontroll. Selv om de foreslåtte nye tverrgående reglene om offentlig 

  

(1) Rådsvedtak 91/666/EØF av 11. desember 1991 om opprettelse av fellesskapsreserver av munn- og klovsykevaksiner (EFT L 368 av 

31.12.1991, s. 21). 

(2) Rådsdirektiv 92/35/EØF av 29. april 1992 om fastsettelse av kontrollregler og tiltak for å bekjempe afrikansk hestepest (EFT L 157 av 

10.6.1992, s. 19). 

(3) 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). 

(4) Rådsdirektiv 92/118/EØF av 17. desember 1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse og folkehelse ved handel innenfor Fellesskapet med 

og innførsel til Fellesskapet av produkter som ikke omfattes av nevnte krav fastsatt i særlige fellesskapsregler nevnt i vedlegg A avsnitt I i 

direktiv 89/662/EØF og, med hensyn til sykdomsfremkallende smittestoffer, i direktiv 90/425/EØF (EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49). 

(5) Rådsdirektiv 92/119/EØF av 17. desember 1992 om generelle fellesskapstiltak for bekjempelse av visse dyresykdommer og særtiltak med 

hensyn til smittsomt blæreutslett hos gris (EFT L 62 av 15.3.1993, s. 69). 

(6) Rådsvedtak 95/410/EF av 22. juni 1995 om fastsettelse av regler for mikrobiologisk undersøkelse av slaktefjørfe bestemt for Finland og 

Sverige ved stikkprøver i opprinnelsesvirksomheten (EFT L 243 av 11.10.1995, s. 25). 

(7) 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). 

(8) Rådsvedtak 2000/258/EF av 20. mars 2000 om utpeking av et særskilt institutt som skal utarbeide de kriterier som er nødvendige for å 

standardisere serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning (EFT L 79 av 30.3.2000, s. 40). 

(9) Rådsdirektiv 2001/89/EF av 23. oktober 2001 om fellesskapstiltak for bekjempelse av klassisk svinepest (EFT L 316 av 1.12.2001, s. 5). 

(10) 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). 

(11) Rådsdirektiv 2002/99/EF av 16. desember 2002 om fastsettelse av dyrehelseregler for produksjon, bearbeiding, distribusjon og innførsel av 

produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum (EFT L 18 av 23.1.2003, s. 11). 

(12) 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). 

(13) 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). 

(14) Rådsdirektiv 2004/68/EF av 26. april 2004 om fastsettelse av dyrehelseregler for import til og transitt gjennom Fellesskapet av visse arter 

levende hovdyr, om endring av direktiv 90/426/EØF og 92/65/EØF, og om oppheving av direktiv 72/462/EØF (EUT L 139 av 30.4.2004, 

s. 321). 

(15) Rådsdirektiv 2005/94/EF av 20. desember 2005 om fellesskapstiltak for bekjempelse av aviær influensa, og om oppheving av direktiv 

92/40/EØF (EFT L 10 av 14.1.2006, s. 16). 

(16) Rådsdirektiv 2008/71/EF av 15. juli 2008 om identifikasjon og registrering av svin (EUT L 213 av 8.8.2008, s. 31). 

(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). 

(18) 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). 
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kontroll ikke skulle tre i kraft samtidig som denne forordningen, vil Kommisjonen ved hjelp av gjeldende tverrgående 

regler for offentlig kontroll likevel kunne sikre et likeverdig kontrollnivå. 

170) Reglene i regelverksaktene nevnt i betraktning 167 skal erstattes med denne forordningen og med senere kommisjons-

rettsakter som skal vedtas i henhold til denne forordningen. Følgelig bør nevnte regelverksakter oppheves. For å sikre 

juridisk klarhet og unngå juridisk tomrom bør opphevingen likevel først få virkning når de relevante delegerte 

rettsaktene og gjennomføringsrettsaktene er vedtatt i henhold til denne forordningen. Det er derfor nødvendig å gi 

Kommisjonen myndighet til å bestemme datoene for når opphevingen av de aktuelle regelverksaktene skal få virkning, 

mens lovgiver bør fastsette en frist. 

171) Følgende rådsrettsakter på dyrehelseområdet er foreldet og bør uttrykkelig oppheves av hensyn til klarheten i 

unionsregelverket: Rådsvedtak 78/642/EØF(1), rådsdirektiv 79/110/EØF(2), rådsdirektiv 81/6/EØF(3), rådsvedtak 

89/455/EØF(4), rådsdirektiv 90/423/EØF(5), rådsvedtak 90/678/EØF(6), rådsdirektiv 92/36/EØF(7), rådsdirektiv 

98/99/EF(8). 

172) Kravene angitt i denne forordningen bør ikke gjelde før de viktigste delegerte rettsaktene og gjennomføringsrettsaktene 

er vedtatt av Kommisjonen i henhold til denne forordningen, noe som vil gi en frist på 24 måneder fra de viktigste 

rettsaktene vedtas, og fram til den datoen de begynner å gjelde, slik at medlemsstatene og driftsansvarlige får mulighet 

til å tilpasse seg de nye reglene slik de skal. I tillegg bør Kommisjonen gis minst 36 måneder til å utarbeide disse nye 

reglene. 

173) Av hensyn til rettssikkerheten når det gjelder bruken av reglene for identifikasjon og registrering av dyr og tiltak for å 

bekjempe visse dyresykdommer og zoonoser, bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med TEUV artikkel 290 

delegeres til Kommisjonen når det gjelder datoen for når forordning (EF) nr. 21/2004 og direktiv 92/66/EØF, 

2000/75/EF, 2001/89/EF, 2002/60/EF, 2003/85/EF, 2005/94/EF og 2008/71/EF skal opphøre å gjelde, samtidig som en 

frist for dette bør fastsettes i denne forordningen. 

174) I tråd med den forebyggende tilnærmingen til dyrehelse som denne forordningen legger opp til, bør de særlige tiltakene 

med hensyn til salmonella som gjaldt levende dyr sendt til Finland og Sverige før 20. april 2016, fortsatt gjelde, og 

forordning (EF) nr. 2160/2003 bør endres i samsvar med dette. 

175) Ettersom forordning (EU) nr. 576/2013 nylig er vedtatt, er det ønskelig å sette en lang overgangsperiode før de 

tilsvarende reglene angitt i denne forordningen begynner å gjelde. 

176) Gjennomføringsmyndigheten fastsatt i denne forordningen bør utøves i samsvar med europaparlaments- og råds-

forordning (EU) nr. 182/2011(9).  

  

(1) Rådsvedtak 78/642/EØF av 25. juli 1978 om helseverntiltak overfor republikken Botswana (EFT L 213 av 3.8.1978, s. 15). 

(2) Rådsdirektiv 79/110/EØF av 24. januar 1979 om tillatelse til Den italienske republikk til å utsette oversendelsen og iverksettingen av sine 

nasjonale planer for en framskyndet utryddelse av brucellose og tuberkulose hos storfe (EFT L 29 av 3.2.1979, s. 24). 

(3) Rådsdirektiv 81/6/EØF av 1. januar 1981 om tillatelse til Republikken Hellas til å oversende og iverksette sine nasjonale planer for en 

framskyndet utryddelse av brucellose og tuberkulose hos storfe (EFT L 14 av 16.1.1981, s. 22). 

(4) Rådsvedtak 89/455/EØF av 24. juli 1989 om innføring av et fellesskapstiltak for å opprette pilotprosjekter til bekjempelse av rabies med 

sikte på å utrydde eller forebygge sykdommen (EFT L 223 av 2.8.1989, s. 19). 

(5) Rådsdirektiv 90/423/EØF av 26. juni 1990 om endring av direktiv 85/511/EØF om innføring av fellesskapstiltak for å bekjempe munn- og 

klovsyke, direktiv 64/432/EØF om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor Fellesskapet og direktiv 72/462/EØF om 

helseproblemer og dyrehelseproblemer ved innførsel av storfe og svin samt ferskt kjøtt eller kjøttprodukter fra tredjestater (EFT L 224 av 

18.8.1990, s. 13). 

(6) Rådsvedtak 90/678/EØF av 13. desember 1990 om godkjenning av visse deler av Fellesskapets territorium som offisielt fritt for svinepest 

eller fritt for svinepest (EFT L 373 av 31.12.1990, s. 29). 

(7) Rådsdirektiv 92/36/EØF av 29. april 1992 om endring, med hensyn til afrikansk hestepest, av direktiv 90/426/EØF om krav til dyrehelse 

ved forflytning av dyr av hestefamilien og innførsel av slike dyr fra tredjestater (EFT L 157 av 10.6.1992, s. 28). 

(8) Rådsdirektiv 98/99/EF av 14. desember 1998 om endring av direktiv 97/12/EF om endring og ajourføring av direktiv 64/432/EØF om 

dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor Fellesskapet (EFT L 358 av 31.12.1998, s. 107). 

(9) 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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177) Det er særlig viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under sitt forberedende arbeid, herunder på 

ekspertnivå. Kommisjonen bør ved forberedelse og utarbeiding av delegerte rettsakter sikre at relevante dokumenter 

oversendes Europaparlamentet og Rådet samtidig, til rett tid og på en egnet måte. 

178) Denne forordningen bør ikke medføre uforholdsmessig store administrative byrder eller økonomiske konsekvenser for 

små og mellomstore bedrifter. Etter samråd med berørte parter er det i denne forordningen tatt hensyn til den særlige 

situasjonen for små og mellomstore bedrifter. I betraktning av de samfunnsmessige målene om å verne dyrehelsen og 

folkehelsen er det ikke tatt stilling til et eventuelt generelt unntak fra kravene i denne forordningen for slike bedrifter. 

Det bør imidlertid fastsettes en del unntak for slike bedrifter i forbindelse med de ulike kravene i denne forordningen, på 

grunnlag av tilknyttede risikoer. 

179) Ettersom målene med denne forordningen, som er å fastsette helseregler for dyr og hygieneregler for avlsmateriale, 

produkter av animalsk opprinnelse, animalske biprodukter og avledede produkter i den utstrekning de ikke omfattes av 

særlige regler i annet unionsregelverk, og for andre materialer som kan bidra til å spre smittsomme dyresykdommer, 

ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og bedre kan nås på unionsplan gjennom en felles, samordnet rettslig 

ramme for dyrehelsen, 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. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

DEL I 

ALMINNELIGE REGLER 

KAPITTEL 1 

Formål, mål, virkeområde og definisjoner 

Artikkel 1 

Formål og mål 

1.  Denne forordningen fastsetter regler for forebygging og bekjempelse av dyresykdommer som kan overføres til dyr eller 

mennesker. 

Reglene gjelder 

a)  prioritering og kategorisering av sykdommer av betydning i Unionen og fastsettelse av ansvarsområder for dyrehelse (del I: 

artikkel 1–17), 

b)  tidlig påvisning, melding og rapportering av sykdommer, overvåking, utryddelsesprogrammer og sykdomsfri status (del II: 

artikkel 18–42), 

c)  bevissthet om, beredskap mot og bekjempelse av sykdom (del III: artikkel 43–83), 

d)  registrering og godkjenning av anlegg og transportører, forflytning av og sporbarhet for dyr, avlsmateriale og produkter av 

animalsk opprinnelse i Unionen (del IV: artikkel 84–228, og del VI: artikkel 244–248 og 252–256), 

e)  innførsel av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse til Unionen og eksport av slike forsendelser fra 

Unionen (del V: artikkel 229–243, og del VI: artikkel 244–246 og 252–256), 

f)  ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr til en medlemsstat fra en annen medlemsstat eller et tredjeland eller et territorium 

(del VI: artikkel 244–256), 

g)  nødtiltak som skal treffes ved en nødssituasjon som skyldes sykdom (del VII: artikkel 257–262).  
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2.  Reglene nevnt i nr. 1 

a)  har som mål å sikre 

i)  bedre dyrehelse for å bidra til en bærekraftig landbruks- og akvakulturproduksjon i Unionen, 

ii)  at det indre marked fungerer på en tilfredsstillende måte, 

iii)  en reduksjon av skadevirkningene på dyrehelsen, folkehelsen og miljøet av 

— visse sykdommer, 

— tiltakene som treffes for å forebygge og bekjempe sykdommer, 

b)  tar hensyn til 

i)  forholdet mellom dyrehelsen og 

— folkehelsen, 

— miljøet, herunder biologisk mangfold og verdifulle genetiske ressurser, samt virkningene av klimaendring, 

— næringsmiddel- og fôrtrygghet, 

— dyrevelferd, herunder at dyr skal forskånes mot all smerte, belastning og lidelse som kan unngås, 

— antimikrobiell resistens, 

— matvaresikkerhet, 

ii)  økonomiske, samfunnsmessige, kulturelle og miljømessige konsekvenser som følger av anvendelsen av tiltak for 

forebygging og bekjempelse av sykdom, 

iii)  relevante internasjonale standarder. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Denne forordningen får anvendelse på 

a)  holdte og viltlevende dyr, 

b)  avlsmateriale, 

c)  produkter av animalsk opprinnelse, 

d)  animalske biprodukter og avledede produkter, uten hensyn til reglene fastsatt i forordning (EF) nr. 1069/2009, 

e)  lokaler, transportmidler, utstyr og alle andre smitteveier og materialer som bidrar eller kan bidra til å spre smittsomme 

dyresykdommer. 

2.  Denne forordningen får anvendelse på smittsomme sykdommer, herunder zoonoser, uten å berøre reglene fastsatt i 

a)  beslutning nr. 1082/2013/EU, 

b)  forordning (EF) nr. 999/2001, 

c)  direktiv 2003/99/EF, 

d)  forordning (EF) nr. 2160/2003.  
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Artikkel 3 

Virkeområde for del IV, V og VI 

1.  Del IV avdeling I (artikkel 84–171) får anvendelse på 

a)  landdyr og andre dyr enn landdyr som kan overføre sykdommer som rammer landdyr, 

b)  avlsmateriale fra landdyr, 

c)  produkter av animalsk opprinnelse fra landdyr. 

2.  Del IV avdeling II (artikkel 172–226) får anvendelse på 

a)  akvatiske dyr og andre dyr enn akvatiske dyr som kan overføre sykdommer som rammer akvatiske dyr, 

b)  produkter av animalsk opprinnelse fra akvatiske dyr. 

3.  Del IV avdeling III (artikkel 227 og 228) får anvendelse på 

a)  andre dyr, 

b)  avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse fra andre dyr nevnt i bokstav a). 

4.  Del IV og V får ikke anvendelse på ikke-kommersielle forflytninger av kjæledyr som nevnt i nr. 6 i denne artikkelen, eller 

på ikke-kommersielle forflytninger av kjæledyr innenfor en medlemsstat. 

5.  Andre forflytninger av kjæledyr enn ikke-kommersielle forflytninger skal oppfylle kravene til dyrehelse som fastsatt i del 

IV og V. 

Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder nødvendige tilpasninger for å sikre at 

del IV og V får korrekt anvendelse på kjæledyr, særlig for å ta hensyn til at kjæledyr holdes i husholdninger av 

kjæledyrholdere. 

6.  Del VI får bare anvendelse på ikke-kommersielle forflytninger av kjæledyr som oppfyller kravene i artikkel 245 og 246 

med hensyn til det høyeste antallet dyr som kan ledsage sin eier, og det høyeste antallet dager som kan forløpe mellom eierens 

forflytning og forflytningen av dyret. 

Artikkel 4 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

1) «dyr» virveldyr og virvelløse dyr, 

2) «landdyr» fugler, landpattedyr, bier og humler, 

3) «akvatiske dyr» dyr i alle livsstadier, herunder egg, sæd og gameter, av 

a)  fisk som tilhører overklassen Agnatha og klassene Chondrichthyes, Sarcopterygii og Actinopterygii, 

b)  bløtdyr som lever i vann, og som tilhører rekken Mollusca, 

c)  krepsdyr som lever i vann, og som tilhører underrekken Crustacea, 

4) «andre dyr» dyr av andre arter enn dem som faller inn under definisjonen av landdyr eller akvatiske dyr,  
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5) «holdte dyr» dyr som holdes av mennesker, herunder, dersom det gjelder akvatiske dyr, akvakulturdyr, 

6) «akvakultur» hold av akvatiske dyr der dyrene forblir én eller flere fysiske eller juridiske personers eiendom i alle 

oppdretts- eller dyrkingsfasene til de er høstet, bortsett fra høsting eller fangst for konsum av viltlevende akvatiske dyr 

som deretter holdes midlertidig i påvente av slakting uten å bli fôret, 

7) «akvakulturdyr» alle akvatiske dyr som er gjenstand for akvakultur, 

8) «viltlevende dyr» dyr som ikke er holdte dyr, 

9) «fjørfe» fugler som oppdrettes eller holdes i fangenskap med sikte på 

a)  produksjon av 

i)  kjøtt, 

ii)  konsumegg, 

iii)  andre produkter, 

b)  gjenoppbygging av fugleviltbestand, 

c)  oppdrett av fugler som anvendes for produksjonstypene nevnt i bokstav a) og b), 

10) «fugler i fangenskap» andre fugler enn fjørfe som holdes i fangenskap av andre årsaker enn nevnt i nr. 9, herunder slike 

som holdes med henblikk på skuer, løp, utstillinger, konkurranser, avl eller salg, 

11) «kjæledyr» et holdt dyr av artene oppført i vedlegg I som holdes for private ikke-kommersielle formål, 

12) «kjæledyrholder» en fysisk person, som også kan være en kjæledyreier som holder et kjæledyr, 

13) «kjæledyreier» en fysisk person som er angitt som eier i identifikasjonsdokumentet nevnt i artikkel 247 bokstav c), 

artikkel 248 nr. 2 bokstav c), artikkel 249 nr. 1 bokstav c) og artikkel 250 nr. 2 bokstav c), 

14) «ikke-kommersiell forflytning» enhver forflytning av et kjæledyr som ledsager sin eier, og  

a)  hvis formål ikke er salg eller annen form for overdragelse av eiendomsretten til det berørte kjæledyret, og 

b)  som inngår i kjæledyreierens forflytning, 

i)  enten under dennes direkte ansvar eller 

ii)  under ansvaret til en person med fullmakt dersom kjæledyret er fysisk atskilt fra sin eier, 

15) «person med fullmakt» enhver fysisk person som har skriftlig tillatelse fra kjæledyreieren til å foreta den ikke-

kommersielle forflytningen av kjæledyret på kjæledyreierens vegne, 

16) «sykdom» forekomst av infeksjoner og parasittangrep hos dyr, med eller uten kliniske eller patologiske symptomer, 

forårsaket av én eller flere sykdomsagenser, 

17) «sykdomsagens» et patogen som kan overføres til dyr eller mennesker, og som kan forårsake sykdom hos dyr, 

18) «listeførte sykdommer» sykdommer som er oppført på listen i samsvar med artikkel 5 nr. 1, 

19) «sykdomsprofil» kriteriene for en sykdom i samsvar med artikkel 7 bokstav a),  
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20) «listeførte arter» en dyreart eller gruppe dyrearter som er oppført på listen i samsvar med artikkel 8 nr. 2, eller dersom det 

gjelder nye sykdommer, en dyreart eller gruppe dyrearter som oppfyller kriteriene for listeførte arter fastsatt i artikkel 8  

nr. 2, 

21) «fare» en sykdomsagens i eller en tilstand hos et dyr eller et produkt som kan ha en skadevirkning på menneskers eller 

dyrs helse, 

22) «risiko» sannsynligheten for at en skadevirkning på dyrehelsen eller folkehelsen oppstår, og det sannsynlige omfanget av 

de biologiske og økonomiske konsekvensene av en slik skadevirkning, 

23) «biosikkerhet» summen av driftsmessige og fysiske tiltak som har som formål å begrense risikoen for innføring, utvikling 

og spredning av sykdommer til, fra og i 

a)  en dyrepopulasjon eller  

b)  et anlegg, en sone, et segment, transportmiddel eller et hvilket som helst annet lokale, en eiendom eller et sted, 

24) «driftsansvarlig» enhver fysisk eller juridisk person som har ansvar for dyr eller produkter, herunder for et begrenset 

tidsrom, med unntak av kjæledyrholdere og veterinærer, 

25) «transportør» en driftsansvarlig som transporterer dyr for egen regning eller for tredjeparts regning, 

26) «fagperson innen dyrefag» en fysisk eller juridisk person som i sitt arbeid kommer i kontakt med dyr eller produkter, 

bortsett fra driftsansvarlige og veterinærer, 

27) «anlegg» ethvert lokale, enhver bygning eller ved utedrift ethvert miljø eller sted der dyr eller avlsmateriale holdes enten 

midlertidig eller permanent, med unntak av 

a)  husholdninger som holder kjæledyr, 

b)  veterinærpraksiser eller -klinikker, 

28) «avlsmateriale» 

a)  sæd, oocytter og embryoer beregnet på kunstig reproduksjon, 

b)  rugeegg, 

29) «produkter av animalsk opprinnelse» 

a)  næringsmidler av animalsk opprinnelse, herunder honning og blod, 

b)  levende muslinger, levende pigghuder, levende sekkedyr og levende sjøsnegler beregnet på konsum, og 

c)  andre dyr enn dyrene nevnt i bokstav b), som skal klargjøres med sikte på å leveres levende til sluttforbrukeren, 

30) «animalske biprodukter» hele kropper eller deler av dyr, produkter av animalsk opprinnelse eller andre produkter fra dyr, 

som ikke er beregnet på konsum, herunder avlsmateriale, 

31) «avledede produkter» produkter som er framstilt ved én eller flere behandlinger, omdanninger eller trinn i bearbeidingen 

av animalske biprodukter, 

32) «produkter» 

a)  avlsmateriale, 

b)  produkter av animalsk opprinnelse, 

c)  animalske biprodukter og avledede produkter,  
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33) «offentlig kontroll» enhver form for kontroll som utføres av en vedkommende myndighet for å kontrollere at kravene i 

denne forordningen er oppfylt, 

34) «helsestatus» sykdomsstatus med hensyn til listeførte sykdommer som er relevante for en bestemt listeført art, når det 

gjelder 

a)  et dyr, 

b)  dyr i 

i)  en epidemiologisk enhet, 

ii)  et anlegg, 

iii)  en sone, 

iv)  et segment, 

v)  en medlemsstat, 

vi)  et tredjeland eller et territorium, 

35) «sone» 

a)  for landdyr, et område i en medlemsstat, et tredjeland eller et territorium med en nøyaktig geografisk avgrensning, 

med en delpopulasjon av dyr med en særskilt helsestatus med hensyn til én eller flere bestemte sykdommer som er 

gjenstand for hensiktsmessige tiltak for overvåking, sykdomsbekjempelse og biosikkerhet, 

b)  for akvatiske dyr, et sammenhengende hydrologisk system med en særskilt helsestatus med hensyn til én eller flere 

bestemte sykdommer, som utgjør et område og kan beskrives på en av følgende måter: 

i)  et helt nedbørfelt fra en vannveis kilde til elvemunningen eller innsjøen, 

ii)  mer enn ett nedbørfelt, 

iii)  en del av et nedbørfelt fra en vannveis kilde til en barriere som hindrer innføring av én eller flere bestemte 

sykdommer, 

iv)  en del av et kystområde med en nøyaktig geografisk avgrensning, 

v)  en elvemunning med nøyaktig geografisk avgrensning, 

36) «nedbørfelt» et landområde eller en forsenkning i terrenget som avgrenses av naturlige elementer i landskapet som åser 

eller fjell, og som alt vann renner ut i, 

37) «segment» en delpopulasjon av dyr på ett eller flere anlegg, og når det gjelder akvatiske dyr, i ett eller flere akvakultur-

anlegg, som omfattes av et felles forvaltningssystem for biosikkerhet med en særskilt helsestatus med hensyn til én eller 

flere bestemte sykdommer som omfattes av hensiktsmessige tiltak for overvåking, sykdomsbekjempelse og biosikkerhet, 

38) «karantene» isolasjon av dyr slik at de ikke har noen direkte eller indirekte kontakt med dyr utenfor den epidemiologiske 

enheten, for å sikre at det ikke forekommer spredning av én eller flere angitte sykdommer mens de isolerte dyrene er under 

observasjon i et nærmere fastsatt tidsrom og ved behov gjennomgår undersøkelser og behandling, 

39) «epidemiologisk enhet» en gruppe dyr som har like stor sannsynlighet for å bli eksponert for en sykdomsagens, 

40) «utbrudd» offisielt bekreftet forekomst av en listeført sykdom eller en ny sykdom hos ett eller flere dyr på et anlegg eller 

annet sted der dyr holdes eller befinner seg, 

41) «restriksjonssone» en sone der det gjelder restriksjoner på forflytninger av visse dyr eller produkter og andre tiltak for 

sykdomsbekjempelse for å hindre spredning av en bestemt sykdom til områder som ikke er underlagt restriksjoner; en 

restriksjonssone kan, dersom det er relevant, omfatte verne- og overvåkingssoner,  
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42) «vernesone» en sone rundt og iberegnet stedet for et utbrudd, der tiltak for sykdomsbekjempelse anvendes for å hindre at 

sykdommen sprer seg fra denne sonen, 

43) «overvåkingssone» en sone som er opprettet rundt vernesonen, og der tiltak for sykdomsbekjempelse anvendes for å 

hindre at sykdommen sprer seg fra vernesonen, 

44) «rugeegg» egg lagt av fjørfe eller fugler i fangenskap, beregnet på utklekking, 

45) «hov- og klovdyr» dyrene oppført i vedlegg III, 

46) «anlegg for avlsmateriale» 

a)  i forbindelse med sæd, et anlegg der sæd tas ut, produseres, bearbeides eller oppbevares, 

b)  i forbindelse med oocytter og embryoer, en gruppe fagpersoner eller en bygning som overvåkes av en ansvarlig 

gruppeveterinær som er kvalifisert til å ta ut, produsere, bearbeide og oppbevare oocytter og embryoer, 

c)  i forbindelse med rugeegg, et rugeri, 

47) «rugeri» et anlegg der egg samles inn, oppbevares, utruges og utklekkes med henblikk på levering av 

a)  rugeegg, 

b)  daggamle kyllinger eller nyklekte unger av andre arter, 

48) «avgrenset anlegg» et fast, geografisk avgrenset anlegg som er opprettet på frivillig grunnlag og godkjent for forflytning 

av dyr som 

a)  holdes eller avles med henblikk på utstillinger, utdanning, artsbevaring eller forskning, 

b)  holdes avgrenset og atskilt fra det omliggende miljøet, og som 

c)  er gjenstand for overvåking av dyrehelsen og biosikkerhetstiltak, 

49) «oppsamling» oppsamling av landdyr holdt av mennesker, fra mer enn ett anlegg for et kortere tidsrom enn den påkrevde 

oppholdsperioden for den berørte dyrearten, 

50) «oppholdsperiode» den minsteperioden som er nødvendig for å sikre at et dyr som er innført i et anlegg, ikke har dårligere 

helsestatus enn dyrene på det aktuelle anlegget, 

51) «TRACES» integrert veterinærdatasystem med en felles arkitektur som fastsatt i vedtak 2003/24/EF og 2004/292/EF, 

52) «næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr» et næringsmiddelforetak 

godkjent i samsvar med artikkel 179, 

53) «offentlig veterinær» en veterinær som er godkjent av vedkommende myndighet og behørig kvalifisert til å utføre 

offisielle oppgaver i samsvar med denne forordningen, 

54) «offentlig veterinær i et tredjeland eller et territorium» en veterinær i et tredjeland eller et territorium som tilsvarer en 

offentlig veterinær som nevnt i nr. 53, 

55) «vedkommende myndighet» den sentrale veterinærmyndigheten i en medlemsstat som har ansvar for å organisere 

offentlig kontroll og alle andre offisielle oppgaver i samsvar med denne forordningen, eller enhver annen myndighet som 

dette ansvaret er delegert til, 

56) «vedkommende myndighet i et tredjeland eller et territorium» myndigheten i et tredjeland eller et territorium som tilsvarer 

vedkommende myndigheter nevnt i nr. 55.  
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KAPITTEL 2 

Listeførte sykdommer, nye sykdommer og listeførte arter 

Artikkel 5 

Listeføring av sykdommer 

1.  De sykdomsspesifikke reglene for forebygging og bekjempelse av sykdommer som er fastsatt i denne forordningen, 

gjelder for 

a)  listeførte sykdommer, nærmere bestemt 

i)  munn- og klovsyke, 

ii)  klassisk svinepest, 

iii)  afrikansk svinepest, 

iv)  høypatogen aviær influensa, 

v)  afrikansk hestepest og 

b)  de listeførte sykdommene angitt i listen i vedlegg II. 

2.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder endringer i listen nevnt i nr. 1 

bokstav b). 

3.  En sykdom skal oppføres på listen nevnt i nr. 1 bokstav b) dersom den er vurdert i samsvar med artikkel 7 og oppfyller 

følgende: 

a)  Samtlige av følgende kriterier: 

i)  Vitenskapelig dokumentasjon viser at sykdommen er smittsom. 

ii)  Det finnes dyrearter i Unionen som er mottakelige for sykdommen, eller er vektorer eller reservoarer for den. 

iii)  Sykdommen har skadevirkninger på dyrehelsen eller utgjør en risiko for folkehelsen på grunn av sine zoonotiske 

egenskaper. 

iv)  Det finnes diagnoseverktøyer for sykdommen.  

v)  Risikoreduserende tiltak og dersom det er relevant, overvåkingen av sykdommen har virkning og står i forhold til 

risikoene sykdommen utgjør i Unionen, og  

b)  Minst ett av følgende kriterier: 

i)  Sykdommen har eller kan ha betydelige skadevirkninger i Unionen på dyrehelsen eller utgjør eller kan utgjøre en 

vesentlig risiko for folkehelsen fordi den er zoonotisk. 

ii)  Sykdomsagensen har utviklet resistens mot behandling og utgjør en betydelig fare for folkehelsen og/eller dyrehelsen i 

Unionen. 

iii)  Sykdommen har eller kan ha betydelige negative økonomiske konsekvenser for landbruks- eller akvakultur-

produksjonen i Unionen. 

iv)  Sykdommen har potensial til å skape en krise, eller sykdomsagensen kan brukes til bioterrorisme. 

v)  Sykdommen har eller kan ha en betydelig skadevirkning på miljøet, herunder det biologiske mangfoldet, i Unionen. 

4.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder fjerning av en sykdom fra listen 

nevnt i nr. 1 bokstav b), når denne sykdommen ikke lenger oppfyller kriteriene fastsatt i nr. 3.  
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5.  Kommisjonen skal gjennomgå listeføringen av hver enkelt sykdom på bakgrunn av siste tilgjengelige signifikante 

vitenskapelige data. 

Artikkel 6 

Nye sykdommer 

1.  Reglene for forebygging og bekjempelse av sykdommer skal gjelde for nye sykdommer som fastsatt i denne forordningen. 

2.  En annen sykdom enn en listeført sykdom skal anses som en ny sykdom («ny sykdom») dersom den potensielt kan 

oppfylle kriteriene for listeføring av sykdommer i artikkel 5 nr. 3, og 

a)  er resultatet av en utvikling eller endring av en eksisterende sykdomsagens, 

b)  er en kjent sykdom som spres til et nytt geografisk område, en ny art eller en ny populasjon, 

c)  diagnostiseres for første gang i Unionen, eller 

d)  skyldes en ukjent eller tidligere ukjent sykdomsagens. 

3.  Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter treffe nødvendige tiltak for en ny sykdom som oppfyller 

kriteriene angitt i nr. 2. Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 

nr. 2. 

4.  I behørig begrunnede, tvingende hastetilfeller knyttet til en sykdom som utgjør en ny, svært betydelig risiko, skal 

Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter med umiddelbar virkning i samsvar med prosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 3. 

5.  Enhver forpliktelse for driftsansvarlige i forbindelse med en ny sykdom, som angitt i denne forordningen, skal bare gjelde 

dersom Kommisjonen har vedtatt en gjennomføringsrettsakt for nevnte sykdom i samsvar med nr. 3, eller dersom sykdommen 

omfattes av en beredskapsplan i samsvar med artikkel 43. 

Artikkel 7 

Vurderingsparametrer for listeføring av sykdommer 

Kommisjonen skal bruke følgende vurderingsparametrer for å bestemme om en sykdom oppfyller vilkårene som kreves for å bli 

listeført i samsvar med artikkel 5 nr. 2: 

a)  Sykdomsprofilen, som skal omfatte følgende: 

i)  De dyreartene som berøres av sykdommen. 

ii)  Sykelighet og dødelighet som sykdommen forårsaker i dyrepopulasjoner. 

iii)  Sykdommens zoonotiske egenskaper. 

iv)  Resistens mot behandling, herunder antimikrobiell resistens. 

v)  Sykdommens persistens i en dyrepopulasjon eller i miljøet. 

vi)  Hvordan og med hvilken hastighet sykdommen overføres mellom dyr og når det er relevant, mellom dyr og 

mennesker. 

vii)  Fravær av sykdommen eller dens forekomst og utbredelse i Unionen og dersom sykdommen ikke finnes i Unionen, 

risikoen for at den innføres i Unionen. 

viii)  Tilgjengelige verktøyer for diagnostisering og bekjempelse av sykdommen.  
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b)  Sykdommens innvirkning på følgende: 

i)  Landbruksproduksjon, akvakulturproduksjon og andre deler av økonomien når det gjelder 

— nivået av sykdommens forekomst i Unionen, 

— produksjonstapet som skyldes sykdommen, 

— andre tap. 

ii)  Menneskers helse når det gjelder 

— overførbarhet mellom dyr og mennesker, 

— overførbarhet mellom mennesker, 

— hvor alvorlig sykdommen er for mennesker, 

— tilgangen til effektiv forebygging eller medisinsk behandling for mennesker. 

iii)  Dyrevelferd. 

iv)  Biologisk mangfold og miljøet. 

c)  Sykdommens potensial til å framkalle en krise og dens eventuelle bruk i bioterrorisme. 

d)  Om følgende tiltak for forebygging og bekjempelse av sykdom er gjennomførbare, tilgjengelige og effektive: 

i)  Diagnoseverktøyer og -kapasitet. 

ii)  Vaksinasjon. 

iii)  Medisinsk behandling. 

iv)  Biosikkerhetstiltak. 

v)  Restriksjoner på forflytning av dyr og produkter. 

vi)  Avliving av dyr. 

vii)  Destruksjon av skrotter og andre relevante animalske biprodukter. 

e)  Virkningene av tiltak for forebygging og bekjempelse av sykdom med hensyn til følgende: 

i)  Direkte og indirekte kostnader for de sektorene som er rammet, og for økonomien som helhet. 

ii)  Samfunnets aksept av tiltakene. 

iii)  Velferden hos rammede delpopulasjoner av holdte og viltlevende dyr. 

iv)  Miljøet og biologisk mangfold. 

Artikkel 8 

Listeføring av arter 

1.  De sykdomsspesifikke reglene for listeførte sykdommer fastsatt i denne forordningen og reglene som vedtas i henhold til 

denne forordningen, skal gjelde for listeførte arter. 

2.  Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter utarbeide en liste over arter som nevnt i nr. 1, som oppfyller 

kriteriene angitt i nr. 3. Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 

nr. 2. 

Nevnte liste skal omfatte de dyreartene eller gruppene av dyrearter som utgjør en betydelig risiko for spredning av bestemte 

listeførte sykdommer, på grunnlag av følgende kriterier: 

a)  Mottakeligheten hos den risikoutsatte dyrepopulasjonen.  



Nr. 2/54 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.1.2023 

 

b)  Lengden på inkubasjonstiden og infeksjonstiden for de berørte dyrene. 

c)  De berørte dyrenes evne til å være bærere av disse bestemte sykdommene. 

3.  Dyrearter eller grupper av dyrearter skal tilføyes på listen dersom de er rammet, eller dersom de utgjør en risiko for 

spredning av en bestemt listeført sykdom fordi 

a)  de er mottakelige for en bestemt listeført sykdom, eller vitenskapelig dokumentasjon viser at slik mottakelighet er 

sannsynlig, eller 

b)  de er vektorarter eller reservoarer for nevnte sykdom, eller vitenskapelig dokumentasjon viser at en slik rolle er sannsynlig. 

4.  Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fjerne dyrearter eller grupper av dyrearter fra listen når 

a)  den berørte listeførte sykdommen i forbindelse med hvilken den berørte dyrearten eller gruppen av dyrearter er blitt 

listeført, er blitt fjernet fra listen over sykdommer, eller 

b)  vitenskapelig dokumentasjon viser at artene eller gruppen av arter som er berørt, ikke lenger oppfyller kriteriene angitt i  

nr. 3. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

Artikkel 9 

Regler for forebygging og bekjempelse av sykdom som skal gjelde for ulike kategorier listeførte sykdommer 

1.  Reglene for forebygging og bekjempelse av sykdom skal gjelde for listeførte sykdommer som følger: 

a)  Når det gjelder listeførte sykdommer som normalt ikke forekommer i Unionen, og som det må treffes umiddelbare 

utryddelsestiltak mot så snart de påvises, skal følgende regler gjelde, alt etter hva som er relevant: 

i)  Reglene for holdningsskapende tiltak og beredskap fastsatt i del III avdeling I (artikkel 43–52). 

ii)  Tiltakene for sykdomsbekjempelse i del III avdeling II kapittel 1 (artikkel 53–71). 

iii)  Reglene for segmentinndeling i artikkel 37 nr. 1. 

Tiltakene nevnt i bokstav b) og tiltakene nevnt i bokstav d) og e), alt etter som, skal også gjelde for nevnte listeførte 

sykdommer når det er relevant. 

b)  Når det gjelder listeførte sykdommer som skal bekjempes i alle medlemsstater med mål om at de skal utryddes i hele 

Unionen, skal følgende regler gjelde, alt etter hva som er relevant: 

i)  Reglene for obligatoriske utryddelsesprogrammer i artikkel 31 nr. 1. 

ii)  Reglene for sykdomsfrie medlemsstater og soner i artikkel 36. 

iii)  Reglene for segmentinndeling i artikkel 37 nr. 2. 

iv)  Tiltakene for sykdomsbekjempelse i artikkel 72–75, 77–79 samt 81 og 83. 

Tiltakene nevnt i bokstav d) og e) skal også gjelde for nevnte listeførte sykdommer, alt etter hva som er relevant. 

c)  Når det gjelder listeførte sykdommer 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 berørte listeførte sykdommen, skal følgende regler gjelde, alt etter hva som er relevant: 

i)  Reglene for frivillig utryddelse i artikkel 31 nr. 2. 

ii)  Reglene for sykdomsfrie medlemsstater og soner i artikkel 36.  
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iii)  Reglene for segmentinndeling i artikkel 37 nr. 2. 

iv)  Reglene for tiltak for sykdomsbekjempelse i artikkel 76, 77, 78, 80, 82 og 83. 

Tiltakene nevnt i bokstav d) og e) skal også gjelde for nevnte listeførte sykdommer, alt etter hva som er relevant. 

d)  Når det gjelder listeførte sykdommer som det er nødvendig å innføre tiltak mot for å forhindre spredning i forbindelse med 

innførsel til Unionen eller forflytning mellom medlemsstatene, skal følgende regler gjelde, alt etter hva som er relevant: 

i)  Reglene for forflytning innenfor Unionen i avdeling I kapittel 3–6 (artikkel 124–169), del IV avdeling II kapittel 2 og 3 

(artikkel 191–225) og del VI kapittel 2 og 3 (artikkel 247–251). 

ii)  Reglene for innførsel til Unionen og eksport fra Unionen i del V (artikkel 229–243). 

De listeførte sykdommene nevnt i bokstav a), b) og c) skal også anses som listeførte sykdommer i henhold til denne 

bokstaven, i tillegg til de som er nevnt i bokstav e), dersom risikoen som den aktuelle sykdommen utgjør, kan begrenses på 

en effektiv og forholdsmessig måte gjennom tiltak for forflytning av dyr og produkter. 

e)  Når det gjelder listeførte sykdommer som det er nødvendig å overvåke i Unionen, skal følgende regler gjelde, alt etter hva 

som er relevant: 

i)  Reglene for melding og rapportering i del II kapittel 1 (artikkel 18–23). 

ii)  Reglene for overvåking i del II kapittel 2 (artikkel 24–30). 

De listeførte sykdommene nevnt i bokstav a), b) og c) skal også anses som listeførte sykdommer i henhold til denne 

bokstaven. 

2.  Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette anvendelsen av reglene for forebygging og bekjempelse 

av sykdom nevnt i nr. 1 på de respektive listeførte sykdommene på grunnlag av kriteriene angitt i vedlegg IV, også på bakgrunn 

av siste tilgjengelige signifikante vitenskapelige data. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

3.  Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter endre anvendelsen av reglene for forebygging og bekjempelse 

av sykdom nevnt i nr. 2 på de respektive listeførte sykdommene når den aktuelle sykdommen ikke lenger oppfyller kriteriene 

angitt i det relevante avsnittet i vedlegg IV, også på bakgrunn av siste tilgjengelige signifikante vitenskapelige data. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

4.  I behørig begrunnede, tvingende hastetilfeller knyttet til en listeført sykdom som utgjør en ny, svært betydelig risiko, skal 

Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter med umiddelbar virkning i samsvar med prosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 3. 

KAPITTEL 3 

Ansvarsområder innen dyrehelse 

Avsni t t  1  

Dri f tsansvarl ig e ,  fag personer innen dy refag  og  kj æledy rholdere  

Artikkel 10 

Ansvarsområder innen dyrehelse og biosikkerhetstiltak 

1.  Driftsansvarlige skal 

a)  når det gjelder holdte dyr og produkter de har ansvar for, ha ansvar for 

i)  helsen til holdte dyr,  
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ii)  forsiktig og ansvarlig bruk av legemidler til dyr, med forbehold for veterinærenes rolle og ansvar, 

iii)  å redusere risikoen for at sykdommer spres, 

iv)  godt husdyrhold, 

b)  om det er relevant, treffe slike biosikkerhetstiltak med hensyn til holdte dyr og produkter de har ansvar for, som kreves for 

i)  artene og kategoriene av holdte dyr og produkter, 

ii)  produksjonstypen, og 

iii)  tilknyttede risikoer, idet det tas hensyn til 

— geografisk beliggenhet og klimaforhold, og 

— lokale forhold og lokal praksis, 

c)  der det er relevant, treffe biosikkerhetstiltak med hensyn til viltlevende dyr. 

2.  Fagpersoner innen dyrefag skal treffe tiltak for å redusere risikoen for spredning av sykdommer når de i forbindelse med 

sitt arbeid kommer i kontakt med dyr eller produkter. 

3.  Nr. 1 bokstav a) får også anvendelse på kjæledyrholdere. 

4.  Biosikkerhetstiltakene nevnt i nr. 1 bokstav b) skal gjennomføres etter behov, gjennom 

a)  fysiske vernetiltak, som kan omfatte 

i)  innhegning, inngjerding, tildekking med tak eller nett, alt etter hva som er relevant, 

ii)  rengjøring, desinfisering og bekjempelse av insekter og gnagere, 

iii)  når det gjelder akvatiske dyr, dersom det er relevant 

— tiltak med hensyn til forsyning og utslipp av vann, 

— naturlige eller kunstige barrierer mot nærliggende vassdrag som hindrer akvatiske dyr i å komme inn i eller forlate 

det aktuelle anlegget, herunder tiltak mot oversvømmelse og vanninntrenging fra nærliggende vassdrag, 

b)  driftsmessige tiltak, som kan omfatte 

i)  framgangsmåter for hvordan dyr, produkter, kjøretøyer og personer kommer inn i og ut fra anlegget, 

ii)  framgangsmåter for bruk av utstyr, 

iii)  vilkår for forflytning på grunnlag av tilknyttede risikoer, 

iv)  vilkår for innførsel av dyr eller produkter til anlegget, 

v)  karantene, isolasjon eller atskillelse av nylig ankomne eller syke dyr, 

vi)  et system for sikker destruksjon av døde dyr og andre animalske biprodukter. 

5.  Driftsansvarlige, fagpersoner innen dyrefag og kjæledyrholdere skal samarbeide med vedkommende myndighet og 

veterinærer om anvendelsen av tiltakene for forebygging og bekjempelse av sykdom som fastsettes i denne forordningen. 

6.  Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette de minstekravene som er nødvendige for å sikre 

ensartet anvendelse av denne artikkelen.  
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Slike gjennomføringsrettsakter skal gjenspeile forholdene nevnt i nr. 1 bokstav b). 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

Artikkel 11 

Kunnskap om dyrehelse 

1.  Driftsansvarlige og fagpersoner innen dyrefag skal ha tilstrekkelig kunnskap om 

a)  dyresykdommer, herunder de som kan overføres til mennesker, 

b)  prinsipper for biosikkerhet, 

c)  samspillet mellom dyrs helse og velferd og menneskers helse, 

d)  godt husdyrhold for de dyreartene de har omsorg for, 

e)  resistens mot behandling, herunder antimikrobiell resistens, og følgene av slik resistens. 

2.  Det kunnskapsinnholdet og -nivået som kreves i samsvar med nr. 1, skal avhenge av 

a)  artene og kategoriene av holdte dyr eller produkter de berørte driftsansvarlige og fagpersoner innen dyrefag har ansvar for, 

og den typen yrkesmessig kontakt de har med disse dyrene eller produktene, 

b)  produksjonstypen, 

c)  de oppgavene som utføres. 

3.  Kunnskapen nevnt i nr. 1 skal tilegnes gjennom enten 

a)  yrkeserfaring eller -utdanning, 

b)  eksisterende programmer i landbruks- eller akvakultursektoren som er relevante for dyrehelse, 

c)  formell utdanning, eller 

d)  annen erfaring eller utdanning som fører til samme kunnskapsnivå som nevnt i bokstav a), b) eller c). 

4.  driftsansvarlige som selger eller på annen måte overdrar eiendomsretten til framtidige kjæledyr, skal gi den framtidige 

kjæledyrholderen grunnleggende opplysninger om forholdene nevnt i nr. 1, i samsvar med det som er relevant for det aktuelle 

kjæledyret. 

Avsni t t  2  

Veterinærer og  fag personer på o mrådet  akvat iske  dy rs  hel se  

Artikkel 12 

Ansvarsområder for veterinærer og fagpersoner på området akvatiske dyrs helse 

1.  Veterinærer skal innenfor rammen av den virksomheten som omfattes av denne forordningen 

a)  treffe alle hensiktsmessige tiltak for å forebygge innføring, utvikling og spredning av sykdommer, 

b)  treffe tiltak for å sikre tidlig påvisning av sykdommer ved å gjennomføre diagnostisering og differensialdiagnostisering for 

å utelukke eller bekrefte en sykdom,  



Nr. 2/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.1.2023 

 

c)  delta aktivt når det gjelder 

i)  å øke bevisstheten om dyrehelse og om samspillet mellom dyrs helse og velferd og menneskers helse, 

ii)  forebygging av sykdom, 

iii)  tidlig påvisning av og rask reaksjon på sykdommer, 

iv)  å øke bevisstheten om resistens mot behandling, herunder antimikrobiell resistens, og følgene av slik resistens, 

d)  samarbeide med vedkommende myndighet, driftsansvarlige, fagpersoner innen dyrefag og kjæledyrholdere om iverkset-

tingen av de tiltakene for forebygging og bekjempelse av sykdom som fastsettes i denne forordningen. 

2.  Fagpersoner på området akvatiske dyrs helse kan når det gjelder akvatiske dyr, påta seg oppgaver som i henhold til denne 

forordningen tilhører veterinærer, dersom de har tillatelse til dette av den berørte medlemsstaten i henhold til nasjonal rett. I så 

fall får nr. 1 anvendelse på alle slike fagpersoner på området akvatiske dyrs helse. 

3.  Veterinærer og fagpersoner på området akvatiske dyrs helse skal vedlikeholde og utvikle sin faglige kompetanse når det 

gjelder de av deres oppgaver som omfattes av virkeområdet for denne forordningen. 

Avsni t t  3  

Medlemsstatene  

Artikkel 13 

Medlemsstatenes ansvarsområder 

1.  For å sikre at vedkommende dyrehelsemyndighet er i stand til å treffe nødvendige og hensiktsmessige tiltak og 

gjennomføre de aktivitetene som kreves i henhold til denne forordningen, skal hver medlemsstat sikre, på hensiktsmessig 

administrativt nivå, at vedkommende myndighet har 

a)  kvalifisert personell, lokaler, utstyr, finansielle midler og en effektiv organisasjon som dekker hele medlemsstatens 

territorium, 

b)  tilgang til laboratorier med kvalifisert personell, lokaler, utstyr og nødvendige finansielle midler til å sikre rask og nøyaktig 

diagnostisering og differensialdiagnostisering av listeførte sykdommer og nye sykdommer, 

c)  veterinærer med nødvendig utdanning for å utføre oppgavene nevnt i artikkel 12. 

2.  Medlemsstatene skal oppmuntre driftsansvarlige og fagpersoner innen dyrefag til å skaffe seg, vedlikeholde og utvikle 

tilstrekkelig kunnskap om dyrehelse i henhold til artikkel 11 gjennom relevante programmer i landbruks- og akvakultursektoren 

eller gjennom formell utdanning. 

Artikkel 14 

Delegering fra vedkommende myndighet av offisielle oppgaver 

1.  Vedkommende myndighet kan delegere én eller flere av følgende oppgaver til andre veterinærer enn offentlige 

veterinærer: 

a)  Praktisk iverksetting av tiltak i forbindelse med utryddelsesprogrammene fastsatt i artikkel 32. 

b)  Støtte til vedkommende myndighet ved gjennomføring av overvåking som fastsatt i artikkel 26, eller i tilknytning til 

overvåkingsprogrammer som fastsatt i artikkel 28.  



5.1.2023 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 2/59 

 

c)  Oppgaver i forbindelse med 

i)  bevissthet om, beredskap mot og bekjempelse av sykdom som fastsatt i del III, som gjelder 

— prøvetakingsaktiviteter og gjennomføring av epidemiologiske og andre undersøkelser innenfor rammen av artikkel 

54, artikkel 55 nr. 1 bokstav b)–g) og artikkel 57, 73, 74, 79 og 80 ved mistanke om forekomst av en sykdom, og 

alle gjennomføringsrettsakter og delegerte rettsakter vedtatt i henhold til nevnte artikler, 

— gjennomføring av aktiviteter knyttet til tiltakene for sykdomsbekjempelse ved utbrudd av en sykdom med hensyn 

til aktivitetene angitt i artikkel 61, artikkel 65 nr. 1 bokstav a), b), e), f) og i), artikkel 70 nr. 1, artikkel 79 og 80 og 

artikkel 81 nr. 1 og 2, og alle gjennomføringsrettsakter og delegerte rettsakter vedtatt i henhold til disse artiklene, 

— gjennomføring av nødvaksinasjon i samsvar med artikkel 69. 

ii)  Registrering, godkjenning, sporbarhet og forflytning som fastsatt i del IV. 

iii)  Utstedelse og utfylling av identifikasjonsdokumentene for kjæledyr som fastsatt i artikkel 247 bokstav c), artikkel 248 

nr. 2 bokstav c), artikkel 249 nr. 1 bokstav c) og artikkel 250 nr. 2 bokstav c). 

iv)  Påsetting og bruk av identifikasjonsmerker som nevnt i artikkel 252 nr. 1 bokstav a) ii). 

2.  Medlemsstatene kan gi fysiske eller juridiske personer tillatelse til å gjennomføre aktivitetene nevnt i nr. 1 bokstav a), b) 

og c) i), ii) og iv) når det gjelder særskilt identifiserte oppgaver som disse personene har tilstrekkelig særlig kunnskap om. I så 

fall skal nr. 1 i denne artikkelen og ansvarsområdene fastsatt i artikkel 12 gjelde for disse personene. 

3.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder andre 

aktiviteter som kan delegeres til veterinærer, i tillegg til de som er fastsatt i nr. 1, og ved behov angi nødvendige omstendigheter 

og vilkår for slik delegering. 

Når Kommisjonen vedtar disse delegerte rettsaktene, skal den ta hensyn til aktivitetenes art og til relevante internasjonale 

standarder. 

Artikkel 15 

Opplysninger til offentligheten 

Dersom det er rimelig grunn til å mistenke at dyr eller produkter med opprinnelse i Unionen eller som innføres til Unionen kan 

utgjøre en risiko, skal vedkommende myndighet treffe hensiktsmessige tiltak for å informere offentligheten om risikoens art og 

hvilke tiltak som er truffet eller skal treffes for å forebygge eller bekjempe risikoen, idet det tas hensyn til risikoens art, grad og 

omfang samt offentlighetens interesse av å bli informert. 

Avsni t t  4  

Laboratorier ,  l okaler  og  andre fys i ske og  juridiske personer so m håndterer   

sy kdo msag enser,  vaksiner og  andre biolog iske  produkter  

Artikkel 16 

Forpliktelser for laboratorier, lokaler og andre som håndterer sykdomsagenser, vaksiner og andre biologiske produkter 

1.  Laboratorier og lokaler og andre fysiske og juridiske personer som håndterer sykdomsagenser med henblikk på forskning, 

utdanning, diagnostisering eller produksjon av vaksiner og andre biologiske produkter, skal samtidig som de tar hensyn til 

eventuelle relevante internasjonale standarder 

a)  treffe hensiktsmessige tiltak for biosikkerhet og biologisk inneslutning for å forhindre at sykdomsagenser spres og kommer 

i kontakt med dyr utenfor laboratoriet eller andre lokaler der sykdomsagenser håndteres til disse formålene,  
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b)  sikre at det ved forflytning av sykdomsagenser, vaksiner og andre biologiske produkter mellom laboratorier eller andre 

lokaler ikke oppstår noen risiko for spredning av listeførte eller nye sykdommer. 

2.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder sikkerhetstiltak 

for forebygging og bekjempelse av listeførte og nye sykdommer, hva angår de laboratoriene og lokalene og andre fysiske eller 

juridiske personer som håndterer sykdomsagenser, vaksiner og andre biologiske produkter i forbindelse med 

a)  biosikkerhet og biologisk inneslutning, 

b)  krav til forflytning av sykdomsagenser, vaksiner og andre biologiske produkter. 

Artikkel 17 

Dyrehelselaboratorier 

1.  Offisielle dyrehelselaboratorier, som består av Unionens referanselaboratorier, nasjonale referanselaboratorier og offisielle 

dyrehelselaboratorier, skal når de utfører sine oppgaver og ivaretar sine ansvarsområder, samarbeide med et nettverk av 

dyrehelselaboratorier i Unionen. 

2.  Laboratoriene nevnt i nr. 1 skal samarbeide under samordning av Unionens referanselaboratorier for å sikre at overvåking, 

melding og rapportering av sykdommer, utryddelsesprogrammer, fastsettelse av sykdomsfri status og forflytning av dyr og 

produkter innenfor Unionen, innførsel til Unionen og eksport til tredjeland eller territorier som fastsatt i denne forordningen, er 

basert på solide og pålitelige laboratorieanalyser, -undersøkelser og -diagnoser i samsvar med det nåværende utviklingstrinn i 

teknikken. 

3.  Resultatene og rapportene fra de offisielle laboratoriene skal være underlagt prinsippene om taushetsplikt og fortrolighet 

og meldingsplikten til vedkommende myndighet som har utpekt dem, uavhengig av hvilken fysisk eller juridisk person som har 

bedt om laboratorieanalysene, -undersøkelsene eller -diagnosene. 

4.  Dersom et offisielt laboratorium i en medlemsstat utfører diagnostiske analyser av prøver fra dyr med opprinnelse i en 

annen medlemsstat, skal nevnte offisielle laboratorium melde til vedkommende myndighet i medlemsstaten der prøvene har sin 

opprinnelse 

a)  umiddelbart om resultater som tyder på mistanke om eller påvisning av en listeført sykdom som nevnt i artikkel 9 nr. 1 

bokstav a), 

b)  uten unødig opphold om resultater som tyder på mistanke om eller påvisning av en listeført sykdom som nevnt i artikkel 9 

nr. 1 bokstav e), som ikke er nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a). 

DEL II 

MELDING OM OG RAPPORTERING AV SYKDOM, OVERVÅKING, UTRYDDELSESPROGRAMMER,  

SYKDOMSFRI STATUS 

KAPITTEL 1 

Melding om og rapportering av sykdom 

Artikkel 18 

Melding i medlemsstatene 

1.  Medlemsstatene skal sikre at driftsansvarlige og andre relevante fysiske eller juridiske personer 

a)  umiddelbart melder til vedkommende myndighet dersom det er noen grunn til mistanke om forekomst hos dyr av en 

listeført sykdom som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a), eller dersom forekomst av en slik sykdom påvises hos dyr,  
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b)  så snart som praktisk mulig melder til vedkommende myndighet dersom det er noen grunn til mistanke om forekomst hos 

dyr av en listeført sykdom som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav e), som ikke er nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a), eller 

dersom forekomst av en slik sykdom påvises hos dyr, 

c)  melder til en veterinær om unormal dødelighet og andre tegn på alvorlig sykdom eller vesentlig redusert produksjonstakt av 

ubestemt årsak med henblikk på ytterligere undersøkelser, herunder prøvetaking for undersøkelse i laboratorium når 

situasjonen krever det. 

2.  Medlemsstatene kan bestemme at meldingene fastsatt i nr. 1 bokstav c) kan sendes til vedkommende myndighet. 

3.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder 

a)  kriterier for å fastslå om det foreligger omstendigheter som krever melding i henhold til nr. 1 bokstav c), 

b)  nærmere regler for ytterligere undersøkelser som fastsatt i nr. 1 bokstav c). 

Artikkel 19 

Melding i Unionen 

1.  Medlemsstatene skal umiddelbart melde til Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene om ethvert utbrudd av listeførte 

sykdommer som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav e), som krever umiddelbar melding for å sikre at nødvendige risikohåndte-

ringstiltak gjennomføres raskt, idet det tas hensyn til sykdomsprofilen. 

2.  Meldingen nevnt i nr. 1 skal inneholde følgende opplysninger om utbruddet: 

a)  Sykdomsagens og eventuelt undertype. 

b)  Relevante datoer, særlig datoen for mistanke om og bekreftelse av utbruddet. 

c)  Utbruddets type og sted. 

d)  Eventuelle tilknyttede utbrudd. 

e)  Dyr som er berørt av utbruddet. 

f)  Alle tiltak for sykdomsbekjempelse som er truffet i forbindelse med utbruddet. 

g)  Den listeførte sykdommens mulige eller kjente opprinnelse. 

h)  Diagnostiske metoder som er brukt. 

Artikkel 20 

Rapportering i Unionen 

1.  Medlemsstatene skal rapportere til Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene om listeførte sykdommer nevnt i artikkel 9 

nr. 1 bokstav e) som 

a)  ikke er omfattet av krav om umiddelbar melding om utbrudd i henhold til artikkel 19 nr. 1, 

b)  er omfattet av krav om umiddelbar melding om utbrudd i henhold til artikkel 19 nr. 1, men som det skal gis ytterligere 

opplysninger om, til Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene om 

i)  overvåking i samsvar med reglene fastsatt i en gjennomføringsrettsakt vedtatt i samsvar med artikkel 30, 

ii)  et utryddelsesprogram i samsvar med reglene fastsatt i en gjennomføringsrettsakt vedtatt i samsvar med artikkel 35.  
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2.  Rapportene fastsatt i nr. 1 skal inneholde opplysninger om 

a)  påvisningen av de listeførte sykdommene nevnt i nr. 1, 

b)  resultatene av overvåkingen, dersom dette kreves i samsvar med reglene vedtatt i samsvar med artikkel 29 bokstav d) ii) 

eller artikkel 30 nr. 1 bokstav b) ii), 

c)  resultatene av overvåkingsprogrammer, dersom dette kreves i samsvar med artikkel 28 nr. 3 og reglene vedtatt i samsvar 

med artikkel 29 bokstav d) ii) eller artikkel 30 nr. 1 bokstav b) ii), 

d)  utryddelsesprogrammer, dersom dette kreves i samsvar artikkel 34 og reglene fastsatt i en gjennomføringsrettsakt vedtatt i 

samsvar med artikkel 35. 

3.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder bestemmelser 

som utfyller kravene i nr. 2, og rapportering om andre forhold som gjelder overvåking og utryddelsesprogrammer, når det er 

nødvendig for å sikre effektiv anvendelse av reglene for forebygging og bekjempelse av sykdom fastsatt i denne forordningen. 

Artikkel 21 

Meldings- og rapporteringsregioner 

Medlemsstatene skal opprette meldings- og rapporteringsregioner for melding og rapportering i henhold til artikkel 19 og 20. 

Artikkel 22 

Databasert informasjonssystem for melding og rapportering av sykdom i Unionen 

Kommisjonen skal opprette og forvalte et databasert informasjonssystem for de ordningene og verktøyene som skal benyttes i 

forbindelse med meldings- og rapporteringskravene fastsatt i artikkel 19, 20 og 21. 

Artikkel 23 

Gjennomføringsmyndighet med hensyn til melding og rapportering i Unionen og det databaserte informasjonssystemet 

Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette regler for kravene til melding og rapportering og det 

databaserte informasjonssystemet fastsatt i artikkel 19–22 når det gjelder 

a)  de listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav e), som medlemsstatene skal melde fra om umiddelbart, og de 

nødvendige tiltakene som hører sammen med meldingen i samsvar med artikkel 19, 

b)  opplysningene som medlemsstatene skal gi i rapporteringen fastsatt i artikkel 20, 

c)  prosedyrer for opprettelse og bruk av det databaserte informasjonssystemet fastsatt i artikkel 22, og overgangstiltak for 

overføring av data og opplysninger fra eksisterende systemer til det nye systemet slik at det er fullt ut funksjonsdyktig, 

d)  formatet for og strukturen på de dataene som skal legges inn i det databaserte informasjonssystemet fastsatt i artikkel 22, 

e)  fristene og hyppighet for melding og rapportering i henhold til artikkel 19 og 20, som skal finne sted på tidspunkter og med 

en hyppighet som sikrer åpenhet og rask iverksetting av nødvendige risikohåndteringstiltak, med utgangspunkt i 

sykdomsprofilen og typen utbrudd, 

f)  fortegnelsen over meldings- og rapporteringsregioner i henhold til artikkel 21.  
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Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

KAPITTEL 2 

Overvåking 

Artikkel 24 

Driftsansvarliges overvåkingsplikt 

For å påvise forekomst av listeførte sykdommer og nye sykdommer skal driftsansvarlige 

a)  observere helsen og atferden til dyr som de har ansvar for, 

b)  observere eventuelle endringer av normale produksjonsparametrer for anlegg, dyr eller avlsmateriale de har ansvar for, og 

som kan gi grunn til mistanke om at endringene skyldes en listeført sykdom eller en ny sykdom, 

c)  se etter unormal dødelighet og andre tegn på alvorlig sykdom hos dyr som de har ansvar for. 

Artikkel 25 

Dyrehelsebesøk 

1.  Driftsansvarlige skal sørge for at anlegg som de har ansvar for, får dyrehelsebesøk av en veterinær når det er nødvendig av 

hensyn til de risikoene som det aktuelle anlegget utgjør, idet det tas hensyn til 

a)  anleggstypen, 

b)  artene og kategoriene av dyr som holdes i anlegget, 

c)  den epidemiologiske situasjonen i sonen eller regionen når det gjelder listeførte og nye sykdommer som dyrene på anlegget 

er mottakelige for, 

d)  annen relevant overvåking eller offentlig kontroll som de holdte dyrene og anleggstypen er omfattet av. 

Slike dyrehelsebesøk skal skje med en hyppighet som står i forhold til risikoene det berørte anlegget utgjør. 

De kan kombineres med besøk for andre formål. 

2.  Dyrehelsebesøkene nevnt i nr. 1 skal avlegges med henblikk på sykdomsforebygging, særlig gjennom 

a)  rådgivning til den berørte driftsansvarlige om biosikkerhet og andre dyrehelsespørsmål alt etter hva som er relevant for 

anleggstypen og de artene og den kategorien av dyr som holdes der, 

b)  påvisning av og opplysninger om tegn som kan tyde på forekomst av listeførte eller nye sykdommer. 

3.  Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette de minstekravene som er nødvendige for å sikre ensartet 

anvendelse av denne artikkelen. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

Artikkel 26 

Vedkommende myndighets overvåkingsplikt 

1.  Vedkommende myndighet skal utføre overvåking for å oppdage forekomst av listeførte sykdommer som nevnt i artikkel 9 

nr. 1 bokstav e), og relevante nye sykdommer.  
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2.  Overvåkingen skal utformes slik at den sikrer rask påvisning av forekomst av listeførte sykdommer nevnt i artikkel 9 nr. 1 

bokstav e) og nye sykdommer, gjennom innsamling, sammenstilling og analyse av relevante opplysninger om sykdoms-

situasjonen. 

3.  Når det er mulig og hensiktsmessig, skal vedkommende myndighet benytte resultatene av overvåkingen som utføres av 

driftsansvarlige, og opplysningene fra dyrehelsebesøk i samsvar med henholdsvis artikkel 24 og 25. 

4.  Vedkommende myndighet skal sikre at overvåkingen oppfyller kravene i artikkel 27 og i eventuelle regler vedtatt i 

henhold til artikkel 29 bokstav a). 

5.  Vedkommende myndighet skal sørge for at opplysningene fra overvåkingen fastsatt i nr. 1, samles inn og benyttes på en 

effektiv og formålstjenlig måte. 

Artikkel 27 

Overvåkingsmetoder, -hyppighet og -intensitet 

Utforming, midler, diagnostiske metoder, hyppighet, intensitet, målpopulasjon og prøvetakingsmønstre for overvåkingen i 

henhold til artikkel 26 skal være hensiktsmessig(e) og stå i forhold til målene for overvåkingen, samtidig som det tas hensyn til 

a)  sykdomsprofil, 

b)  relevante risikofaktorer, 

c)  helsestatus i 

i)  den medlemsstaten eller den sonen eller det segmentet av denne som er omfattet av overvåkingen, 

ii)  de medlemsstatene og tredjeland eller territorier som enten har grense til, eller som dyr og produkter innføres fra, til 

medlemsstaten eller en sone eller et segment av denne, 

d)  overvåking som utføres av driftsansvarlige i samsvar med artikkel 24, herunder dyrehelsebesøk som nevnt i artikkel 25, 

eller av andre offentlige myndigheter. 

Artikkel 28 

Unionens overvåkingsprogrammer 

1.  Vedkommende myndighet skal utføre overvåkingen i henhold til artikkel 26 nr. 1 innenfor rammen av et overvåkings-

program når en sykdom er relevant for Unionen i samsvar med artikkel 29 bokstav c). 

2.  Medlemsstater som oppretter et overvåkingsprogram i samsvar med nr. 1, skal legge det fram for Kommisjonen. 

3.  Medlemsstater som gjennomfører et overvåkingsprogram i samsvar med nr. 1, skal legge fram regelmessige rapporter om 

resultatene av gjennomføringen av nevnte program for Kommisjonen. 

Artikkel 29 

Delegering av myndighet 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder 

a)  utforming, midler, diagnostiske metoder, hyppighet, intensitet, målpopulasjon og prøvetakingsmønstre for overvåking i 

henhold til artikkel 27,  
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b)  kriteriene for offisiell bekreftelse og kasusdefinisjoner av listeførte sykdommer nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav e), og 

dersom det er relevant, nye sykdommer, 

c)  kriteriene for å fastslå om en sykdom på bakgrunn av sykdomsprofil og relevante risikofaktorer skal omfattes av et 

overvåkingsprogram som er relevant for Unionen i samsvar med artikkel 30 nr. 1 bokstav a), 

d)  krav til overvåkingsprogrammer i henhold til artikkel 28 nr. 1 når det gjelder 

i)  innholdet i overvåkingsprogrammer, 

ii)  opplysninger som skal tas med ved framlegging av overvåkingsprogrammer i samsvar med artikkel 28 nr. 2, og av 

regelmessige rapporter i samsvar med artikkel 28 nr. 3, 

iii)  overvåkingsprogrammenes anvendelsestid. 

Artikkel 30 

Gjennomføringsmyndighet 

1.  Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette krav til overvåking og overvåkingsprogrammer i 

henhold til artikkel 26 og 28 samt reglene vedtatt i henhold til artikkel 29 når det gjelder 

a)  fastsettelse av hvilke av de listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav e) som skal omfattes av overvåkings-

programmer i samsvar med artikkel 28, herunder programmenes geografiske dekning, 

b)  formatet og framgangsmåten for 

i)  framlegging av nevnte overvåkingsprogrammer til orientering for Kommisjonen og øvrige medlemsstater, 

ii)  rapportering til Kommisjonen om resultatene av overvåkingen. 

2.  Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette de kriteriene som skal brukes til vurdering av 

overvåkingsprogrammene nevnt i artikkel 28. 

3.  Gjennomføringsrettsaktene nevnt i nr. 1 og 2 skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 

nr. 2. 

KAPITTEL 3 

Utryddelsesprogrammer 

Artikkel 31 

Obligatoriske og frivillige utryddelsesprogrammer 

1.  Medlemsstater som ikke er eller ikke er dokumentert fri for én eller flere av de listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 

nr. 1 bokstav b) på hele sitt territorium eller i soner eller segmenter av dette, skal 

a)  opprette et program med sikte på å utrydde nevnte listeførte sykdom eller vise at medlemsstaten er fri for denne 

sykdommen, som skal gjennomføres i dyrepopulasjoner som berøres av sykdommen, og som omfatter relevante deler av 

medlemsstatens territorium eller relevante soner eller segmenter av dette («obligatorisk utryddelsesprogram»), og som skal 

benyttes inntil vilkårene for å erklære sykdomsfri status for det territoriet eller den sonen som er berørt i medlemsstaten, i 

samsvar med artikkel 36 nr. 1, eller segment, i samsvar med artikkel 37 nr. 2, er oppfylt, 

b)  legge fram utkastet til obligatorisk utryddelsesprogram for Kommisjonen for godkjenning.  
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2.  Medlemsstater som ikke er eller ikke er dokumentert fri for én eller flere av de listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 

nr. 1 bokstav c), og som beslutter å opprette et program for utryddelse av nevnte listeførte sykdom som skal gjennomføres i 

dyrepopulasjoner som berøres av den aktuelle sykdommen, og som omfatter relevante deler av medlemsstatenes territorium 

eller soner eller segmenter av dette («frivillig utryddelsesprogram»), skal legge fram et utkast til programmet for Kommisjonen 

for godkjenning dersom den berørte medlemsstaten ber om anerkjennelse i Unionen av dyrehelsegarantier for den aktuelle 

sykdommen med henblikk på forflytning av dyr eller produkter. 

Et slikt frivillig utryddelsesprogram skal benyttes inntil 

a)  vilkårene for å erklære sykdomsfri status for det territoriet i medlemsstaten eller den sonen som er berørt, i samsvar med 

artikkel 36 nr. 1, eller segment, som fastsatt i artikkel 37 nr. 2, er oppfylt, eller 

b)  det er fastslått at vilkårene for å erklære sykdomsfri status ikke kan oppfylles, og at programmet ikke lenger tjener sitt 

formål, eller 

c)  den berørte medlemsstaten trekker programmet tilbake. 

3.  Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter godkjenne 

a)  utkast til obligatoriske utryddelsesprogrammer som den forelegges for godkjenning i samsvar med nr. 1, 

b)  utkast til frivillige utryddelsesprogrammer som den forelegges for godkjenning i samsvar med nr. 2, 

dersom vilkårene fastsatt i dette kapittelet er oppfylt. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

4.  I behørig begrunnede, tvingende hastetilfeller knyttet til en listeført sykdom som utgjør en svært betydelig risiko, skal 

Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter med umiddelbar virkning som fastsatt i nr. 3 bokstav a), i samsvar med 

prosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 3. 

Kommisjonen kan av behørig berettigede grunner ved hjelp av gjennomføringsrettsakter godkjenne en endring som er foreslått 

av den berørte medlemsstaten, eller tilbakekalle godkjenningen av utryddelsesprogrammer som er godkjent i samsvar med nr. 3 

bokstav a) og b). Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

5.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder 

a)  strategier for sykdomsbekjempelse, delmål og hovedmål for bestemte sykdommer og anvendelsestid for utryddelses-

programmene, 

b)  unntak fra kravet om framlegging av utryddelsesprogrammer for godkjenning som fastsatt i nr. 1 bokstav b) og i nr. 2, 

dersom slik godkjenning ikke er nødvendig fordi det er vedtatt regler for slike programmer i samsvar med artikkel 32 nr. 2 

og artikkel 35, 

c)  de opplysningene medlemsstatene skal gi til Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene om unntak fra kravet om 

godkjenning av utryddelsesprogrammer, som fastsatt i bokstav b) i dette nummeret. 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 for å endre eller oppheve regler 

vedtatt i henhold til bokstav b) i dette nummeret. 

Artikkel 32 

Tiltak i obligatoriske og frivillige utryddelsesprogrammer 

1.  Utryddelsesprogrammene skal omfatte minst følgende tiltak: 

a)  Tiltak for sykdomsbekjempelse for å utrydde sykdomsagensen i anlegg, segmenter og soner der en sykdom forekommer, og 

for å hindre ny infeksjon.  
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b)  Overvåking som skal utføres i samsvar med reglene fastsatt i artikkel 26–30 for å godtgjøre 

i)  effektiviteten av tiltakene for sykdomsbekjempelse fastsatt i bokstav a), 

ii)  fravær av den listeførte sykdommen. 

c)  Tiltak for sykdomsbekjempelse som skal treffes ved positive overvåkingsresultater. 

2.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder følgende elementer, for å sikre at 

utryddelsesprogrammene er virkningsfulle: 

a)  Tiltak for sykdomsbekjempelse som fastsatt i nr. 1 bokstav a). 

b)  Tiltak for sykdomsbekjempelse som skal treffes for anlegg, soner eller segmenter for å hindre ny infeksjon i målpopula-

sjonen av den aktuelle sykdommen. 

c)  Overvåkingens utforming, midler, diagnostiske metoder, hyppighet, intensitet, målpopulasjon og prøvetakingsmønstre. 

d)  Tiltak for sykdomsbekjempelse som skal treffes ved positive overvåkingsresultater for den listeførte sykdommen i henhold 

til nr. 1 bokstav c). 

e)  Kriterier for vaksinasjon, dersom det er relevant og hensiktsmessig for den aktuelle sykdommen eller dyrearten. 

Artikkel 33 

Innholdet i obligatoriske og frivillige utryddelsesprogrammer som legges fram for Kommisjonen for godkjenning 

Medlemsstatene skal ta med følgende opplysninger i søknader om godkjenning av obligatoriske og frivillige utryddelses-

programmer som legges fram for Kommisjonen for godkjenning i samsvar med artikkel 31 nr. 1 og 2: 

a)  En beskrivelse av den epidemiologiske situasjonen for den listeførte sykdommen som omfattes av det aktuelle obligatoriske 

eller frivillige utryddelsesprogrammet. 

b)  En beskrivelse og avgrensning av det geografiske og administrative området eller segmentet som omfattes av utryddelses-

programmet. 

c)  En beskrivelse av tiltakene for sykdomsbekjempelse i utryddelsesprogrammet som fastsatt i artikkel 32 nr. 1, og i reglene 

vedtatt i henhold til artikkel 32 nr. 2. 

d)  En beskrivelse av organisasjonen og overvåkingen av de partene som deltar i utryddelsesprogrammet samt deres roller. 

e)  Anslått varighet for utryddelsesprogrammet. 

f)  Delmålene og strategiene for sykdomsbekjempelse ved gjennomføring av utryddelsesprogrammet. 

Artikkel 34 

Rapportering 

Medlemsstater som gjennomfører utryddelsesprogrammer, skal legge fram for Kommisjonen 

a)  rapporter som gir Kommisjonen mulighet til å overvåke om delmålene for de pågående utryddelsesprogrammene som nevnt 

i artikkel 33 bokstav f), er oppfylt, 

b)  en sluttrapport etter at det aktuelle utryddelsesprogrammet er gjennomført.  
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Artikkel 35 

Gjennomføringsmyndighet 

Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette regler for kravene til opplysninger, format og fram-

gangsmåter fastsatt i artikkel 31–34 når det gjelder 

a)  framlegging av utkast til obligatoriske og frivillige utryddelsesprogrammer for godkjenning, 

b)  resultatindikatorer, 

c)  rapportering til Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene om resultatene av gjennomføringen av de obligatoriske og 

frivillige utryddelsesprogrammene. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

KAPITTEL 4 

Sykdomsfri status 

Artikkel 36 

Sykdomsfrie medlemsstater og soner 

1.  En medlemsstat kan søke Kommisjonen om godkjenning av sykdomsfri status for én eller flere av de listeførte 

sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) og c), for én eller flere av de berørte dyreartene, for hele sitt territorium eller for 

én eller flere soner av dette, forutsatt at ett eller flere av følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Ingen av de listeførte artene for den sykdommen som søknaden om sykdomsfri status gjelder, finnes noe sted på den berørte 

medlemsstatens territorium eller i den eller de relevante sonene som omfattes av søknaden. 

b)  Det er kjent at sykdomsagensen ikke kan overleve på medlemsstatens territorium eller i den eller de relevante sonene 

søknaden gjelder, i samsvar med kriteriene nevnt i artikkel 39 bokstav a) ii). 

c)  Når det gjelder listeførte sykdommer som bare kan overføres gjennom vektorer, og ingen vektorer er til stede, eller dersom 

det er kjent at ingen vektorer kan overleve på medlemsstatens territorium eller i den eller de relevante sonene søknaden 

gjelder, i samsvar med kriteriene nevnt i artikkel 39 bokstav a) ii). 

d)  Fravær av den listeførte sykdommen er godtgjort gjennom 

i)  et utryddelsesprogram som oppfyller reglene fastsatt i artikkel 32 nr. 1, og reglene vedtatt i henhold til nr. 2 i nevnte 

artikkel, 

ii)  historiske data og overvåkingsdata. 

2.  Medlemsstatenes søknader om sykdomsfri status skal inneholde dokumentasjon som viser at vilkårene for sykdomsfri 

status fastsatt i nr. 1, er oppfylt. 

3.  En medlemsstat kan i visse særlige tilfeller søke Kommisjonen om godkjenning av sykdomsfri status for én eller flere av 

de listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a), og særlig om godkjenning av ikke-vaksinert status for hele 

territoriet eller for én eller flere soner av dette, forutsatt at ett eller flere av følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Fravær av den listeførte sykdommen er godtgjort gjennom 

i)  et utryddelsesprogram som oppfyller reglene fastsatt i artikkel 32 nr. 1, og reglene vedtatt i henhold til nr. 2 i nevnte 

artikkel, 

ii)  historiske data og overvåkingsdata.  
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b)  Det er godtgjort at vaksinasjon mot sykdommen ville medføre høyere kostnader enn kostnadene ved å opprettholde fravær 

av sykdom uten vaksinasjon. 

4.  Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter, som om nødvendig kan endres, godkjenne medlemsstatenes 

søknader om sykdomsfri status eller ikke-vaksinert status når vilkårene nevnt i nr. 1 og 2 og ved behov nr. 3, er oppfylt. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

Artikkel 37 

Segmenter 

1.  En medlemsstat kan søke Kommisjonen om anerkjennelse av sykdomsfri status for segmenter med hensyn til listeførte 

sykdommer nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a) og om vern av sykdomsfri status i et slikt segment ved utbrudd av én eller flere av 

de nevnte listeførte sykdommene på sitt territorium, under følgende forutsetninger: 

a)  Innføringen av den eller de listeførte sykdommene søknaden gjelder, effektivt kan forebygges på segmentplan samtidig som 

det tas hensyn til sykdomsprofilen. 

b)  Segmentet søknaden gjelder, er underlagt ett enkelt, felles forvaltningssystem for biosikkerhet utformet for å sikre 

sykdomsfri status for alle anlegg som inngår i det. 

c)  Segmentet søknaden gjelder, er godkjent av vedkommende myndighet med henblikk på forflytning av dyr og produkter i 

samsvar med 

i)  artikkel 99 og 100 for segmenter der landdyr og produkter av disse holdes, 

ii)  artikkel 183 og 184 for segmenter der akvakulturdyr og produkter av disse holdes. 

2.  En medlemsstat kan søke Kommisjonen om anerkjennelse av sykdomsfri status for segmenter med hensyn til én eller flere 

av de listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) og c), under følgende forutsetninger: 

a)  Innføringen av den eller de listeførte sykdommene søknaden gjelder, effektivt kan forebygges på segmentplan samtidig som 

det tas hensyn til sykdomsprofilen. 

b)  Ett eller flere av følgende vilkår er oppfylt: 

i)  Vilkårene fastsatt i artikkel 36 nr. 1 er oppfylt. 

ii)  Anleggene i segmentet søknaden gjelder, har påbegynt eller gjenopptatt sine aktiviteter og har fastsatt et felles 

forvaltningssystem for biosikkerhet som er utformet for å sikre fravær av sykdom i segmentet. 

c)  Segmentet søknaden gjelder, er underlagt ett enkelt, felles forvaltningssystem for biosikkerhet utformet for å sikre 

sykdomsfri status for alle anlegg som inngår i det. 

d)  Segmentet søknaden gjelder, er godkjent av vedkommende myndighet med henblikk på forflytning av dyr og produkter i 

samsvar med 

i)  artikkel 99 og 100 for segmenter der landdyr og produkter av disse holdes, 

ii)  artikkel 183 og 184 for segmenter der akvakulturdyr og produkter av disse holdes. 

3.  Medlemsstatenes søknader om anerkjennelse av sykdomsfri status for segmenter i samsvar med nr. 1 og 2, skal inneholde 

dokumentasjon som viser at vilkårene i nevnte numre er oppfylt.  
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4.  Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter 

a)  anerkjenne sykdomsfri status for segmenter når vilkårene i nr. 1 eller 2 og i nr. 3 er oppfylt, med forbehold for eventuelle 

nødvendige endringer, 

b)  fastsette for hvilke av de listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a), b) og c), sykdomsfrie segmenter kan 

opprettes. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

5.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder utfyllende 

bestemmelser til denne artikkelen om 

a)  kravene til anerkjennelse av sykdomsfri status for segmenter i henhold til nr. 1 og 2 på bakgrunn av sykdomsprofilen for de 

listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a), b) og c), når det gjelder 

i)  overvåkingsresultater og annen dokumentasjon som kreves for å dokumentere fravær av sykdom, 

ii)  biosikkerhetstiltak, 

b)  nærmere regler for godkjenning fra vedkommende myndighet av sykdomsfri status for segmenter i henhold til nr. 1 og 2, og 

c)  regler for segmenter som ligger på mer enn én medlemsstats territorium. 

Artikkel 38 

Lister over sykdomsfrie medlemsstater, soner eller segmenter 

Hver medlemsstat skal opprette og ajourføre en liste over sitt territorium eller sine soner med sykdomsfri status i henhold til 

artikkel 36 nr. 1 og 3, og over sine segmenter med sykdomsfri status i henhold til artikkel 37 nr. 1 og 2, når det er relevant. 

Medlemsstatene skal offentliggjøre disse listene. Kommisjonen skal bistå medlemsstatene med å gjøre opplysningene i disse 

listene tilgjengelige for offentligheten ved å legge ut lenker på sitt eget nettsted til medlemsstatenes internettbaserte 

informasjonssider. 

Artikkel 39 

Delegering av myndighet når det gjelder sykdomsfri status i medlemsstater og soner 

Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder 

a)  nærmere regler for sykdomsfri status i medlemsstater og soner av disse, på grunnlag av de ulike sykdomsprofilene når det 

gjelder 

i)  de kriteriene som skal brukes for å underbygge påstander fra medlemsstatene om at ingen listeførte arter forekommer 

eller kan overleve på deres territorium, og den dokumentasjonen som kreves for å underbygge slike påstander, i 

samsvar med artikkel 36 nr. 1 bokstav a), 

ii)  de kriteriene som skal brukes og den dokumentasjonen som kreves for å underbygge påstander om at en 

sykdomsagens eller vektor ikke kan overleve, som fastsatt i artikkel 36 nr. 1 bokstav b) og c), 

iii)  de kriteriene og vilkårene som skal gjelde for å fastsette fravær av den aktuelle sykdommen, som nevnt i artikkel 36 

nr. 1 bokstav d),  
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iv)  overvåkingsresultater og annen dokumentasjon som kreves for å dokumentere fravær av sykdom, 

v)  biosikkerhetstiltak, 

vi)  restriksjoner på og vilkår for vaksinasjon i sykdomsfrie medlemsstater og soner av disse, 

vii)  fastsettelse av soner som skiller de sykdomsfrie sonene eller sonene i utryddelsesprogrammet fra restriksjonssonene 

(«buffersoner»), 

viii)  soner som ligger på mer enn én medlemsstats territorium, 

b)  unntak fra kravet om godkjenning fra Kommisjonen av sykdomsfri status for én eller flere av de listeførte sykdommene 

nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) og c) i samsvar med artikkel 36 nr. 1, dersom slik godkjenning ikke kreves fordi det er 

fastsatt nærmere regler for fravær av sykdom i regler vedtatt i henhold til bokstav a) i denne artikkelen, 

c)  de opplysningene som medlemsstatene skal gi til Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene for å underbygge erklæringer 

om sykdomsfri status, uten at en gjennomføringsrettsakt er vedtatt i samsvar med artikkel 36 nr. 4 i henhold til bokstav b) i 

denne artikkelen. 

Artikkel 40 

Gjennomføringsmyndighet 

Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette detaljerte krav til de opplysningene som medlemsstatene skal 

gi til Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene for å underbygge erklæringer om sykdomsfri status for territorier, soner og 

segmenter i samsvar med artikkel 36–39, og formatet og framgangsmåtene for 

a)  søknader om anerkjennelse av sykdomsfri status for hele territoriet til den berørte medlemsstaten, eller soner eller 

segmenter av dette, 

b)  utveksling av opplysninger mellom medlemsstatene og Kommisjonen om sykdomsfrie medlemsstater, eller soner og 

segmenter av disse. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

Artikkel 41 

Opprettholdelse av sykdomsfri status 

1.  Medlemsstatene kan bare opprettholde sykdomsfri status for sine territorier eller soner eller segmenter av disse så lenge 

a)  vilkårene for sykdomsfri status fastsatt i artikkel 36 nr. 1 og artikkel 37 nr. 1 og 2 og reglene fastsatt i henhold til nr. 3 i 

denne artikkelen og artikkel 39, er oppfylt, 

b)  det foretas overvåking, idet det tas hensyn til kravene fastsatt i artikkel 27, for å kontrollere at territoriet, sonen eller 

segmentet det gjelder, fortsatt er fritt for den listeførte sykdommen sykdomsfri status ble godkjent eller anerkjent for, 

c)  det anvendes restriksjoner på forflytninger av dyr og eventuelt produkter av disse, av listeførte arter for den listeførte 

sykdommen som sykdomsfri status ble godkjent eller anerkjent for, inn i territoriet, sonen eller segmentet det gjelder, i 

samsvar med reglene fastsatt i del IV og V,  
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d)  andre biosikkerhetstiltak benyttes for å forhindre innføring av den listeførte sykdommen som sykdomsfri status ble godkjent 

eller anerkjent for. 

2.  En medlemsstat skal umiddelbart informere Kommisjonen dersom vilkårene nevnt i nr. 1 for å opprettholde sykdomsfri 

status, ikke lenger er oppfylt. 

3.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder følgende vilkår for å opprettholde 

sykdomsfri status: 

a)  Overvåking som fastsatt i nr. 1 bokstav b). 

b)  Biosikkerhetstiltak som fastsatt i nr. 1 bokstav d). 

Artikkel 42 

Midlertidig oppheving, tilbakekalling og gjeninnføring av sykdomsfri status 

1.  Dersom en medlemsstat får kjennskap til eller har begrunnet mistanke om at et av vilkårene for å opprettholde statusen 

som sykdomsfri medlemsstat eller sone eller segment av denne, er brutt, skal den umiddelbart 

a)  dersom det er relevant og avhengig av risikoen, midlertidig stanse eller begrense forflytninger av de listeførte artene, når det 

gjelder den listeførte sykdommen som sykdomsfri status er godkjent eller anerkjent for, til andre medlemsstater, soner eller 

segmenter med bedre helsestatus for den listeførte sykdommen, 

b)  dersom det er relevant for å forhindre spredning av en listeført sykdom som sykdomsfri status er godkjent eller anerkjent 

for, iverksette tiltakene for sykdomsbekjempelse fastsatt i del III avdeling II. 

2.  Tiltakene fastsatt i nr. 1 skal oppheves dersom ytterligere undersøkelser bekrefter at 

a)  det mistenkte bruddet på vilkår ikke har funnet sted, eller  

b)  det mistenkte bruddet på vilkår ikke har hatt en betydelig innvirkning, og den berørte medlemsstaten kan garantere at 

vilkårene for å opprettholde sykdomsfri status igjen er oppfylt. 

3.  Dersom den berørte medlemsstaten ved ytterligere undersøkelser bekrefter at det har forekommet et utbrudd av den 

listeførte sykdommen som sykdomsfri status ble gitt for, eller at det har forekommet andre betydelige brudd på vilkårene for å 

opprettholde sykdomsfri status som nevnt i artikkel 41 nr. 1, eller det er stor sannsynlighet for at dette har forekommet, skal 

medlemsstaten umiddelbart informere Kommisjonen om dette. 

4.  Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter uten unødig opphold tilbakekalle godkjenningen av sykdomsfri 

status for en medlemsstat eller sone, gitt i samsvar med artikkel 36 nr. 4, eller anerkjennelsen av sykdomsfri status for et 

segment, gitt i samsvar med artikkel 37 nr. 4, etter å ha innhentet opplysninger fra den berørte medlemsstaten om at vilkårene 

for å opprettholde sykdomsfri status ikke lenger er oppfylt. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

5.  I behørig begrunnede, tvingende tilfeller av ekstrem hast knyttet til en listeført sykdom nevnt i nr. 3 som sprer seg raskt og 

kan ha en betydelig innvirkning på dyrehelsen eller folkehelsen, økonomien eller samfunnet, skal Kommisjonen vedta 

gjennomføringsrettsakter med umiddelbar virkning i samsvar med prosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 3. 

6.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder bestemmelser 

som utfyller reglene om midlertidig oppheving, tilbakekalling og gjeninnføring av sykdomsfri status som angitt i nr. 1 og 2.  
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DEL III 

BEVISSTHET OM, BEREDSKAP MOT OG BEKJEMPELSE AV SYKDOM 

AVDELING I 

BEVISSTHET OM OG BEREDSKAP MOT SYKDOM 

KAPITTEL 1 

Beredskapsplaner og simuleringsøvelser 

Artikkel 43 

Beredskapsplaner 

1.  Medlemsstatene skal etter hensiktsmessig samråd med eksperter og berørte parter utarbeide og ajourføre beredskapsplaner 

og om nødvendig detaljerte veiledninger som fastsetter de tiltakene som skal treffes i den berørte medlemsstaten ved forekomst 

av en listeført sykdom nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a), eller dersom det er relevant, en ny sykdom, for å sikre et høyt nivå av 

bevissthet om og beredskap mot sykdom samt evnen til å reagere raskt. 

2.  Beredskapsplanene, og eventuelt de detaljerte veiledningene, skal dekke minst følgende forhold: 

a)  Opprettelse av en kommandokjede hos vedkommende myndighet og hos andre offentlige myndigheter for å sikre en rask og 

effektiv beslutningsprosess på nasjonalt, regionalt og lokalt plan. 

b)  Rammen for samarbeid mellom vedkommende myndighet og øvrige offentlige myndigheter og relevante berørte parter for 

å sikre at tiltak treffes på en sammenhengende og samordnet måte. 

c)  Tilgang til 

i)  lokaler, 

ii)  laboratorier, 

iii)  utstyr, 

iv)  personale, 

v)  beredskapsfond, 

vi)  alle andre hensiktsmessige materialer og ressurser som er nødvendige for å sikre rask og effektiv utryddelse av de 

listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a) eller av nye sykdommer. 

d)  Tilgang til følgende sentre og grupper med nødvendig sakkunnskap til å bistå vedkommende myndighet: 

i)  Et fungerende sentralt senter for sykdomsbekjempelse. 

ii)  Regionale og lokale sentre for sykdomsbekjempelse, alt etter hva som er hensiktsmessig ut fra forvaltningsmessige og 

geografiske forhold i den berørte medlemsstaten. 

iii)  Operative ekspertgrupper. 

e)  Gjennomføring av tiltakene for sykdomsbekjempelse fastsatt i avdeling II kapittel I for de listeførte sykdommene som er 

nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a) og for nye sykdommer.  
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f)  Bestemmelser om nødvaksinasjon, dersom det er relevant. 

g)  Prinsipper for geografisk avgrensning av restriksjonssonene opprettet av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 

64 nr. 1. 

h)  Samordning med nabomedlemsstater og nabotredjeland og -territorier, dersom det er relevant. 

Artikkel 44 

Gjennomføringsmyndighet for beredskapsplaner 

Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette de tiltakene som er nødvendige for å gjennomføre bedreds-

skapsplanene i medlemsstatene, i henhold til artikkel 43 nr. 1. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

Artikkel 45 

Simuleringsøvelser 

1.  Vedkommende myndighet skal sikre at simuleringsøvelsene for beredskapsplanene fastsatt i artikkel 43 nr. 1 gjennom-

føres regelmessig eller med passende mellomrom for å 

a)  sikre et høyt nivå av bevissthet om og beredskap mot sykdom og evne til å reagere raskt i den berørte medlemsstaten, 

b)  kontrollere at beredskapsplanene fungerer. 

2.  Dersom det er mulig og hensiktsmessig bør simuleringsøvelser gjennomføres i nært samarbeid med vedkommende 

myndigheter i nabomedlemsstater og nabotredjeland og -territorier. 

3.  Medlemsstatene skal på anmodning gi Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene tilgang til en rapport om de viktigste 

resultatene av de simuleringsøvelsene som er gjennomført. 

4.  Når det er hensiktsmessig og nødvendig, skal Kommisjonen ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette regler for den 

praktiske gjennomføringen av simuleringsøvelser i medlemsstatene med hensyn til 

a)  simuleringsøvelsenes hyppighet, 

b)  simuleringsøvelser som omfatter mer enn én av de listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a). 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

KAPITTEL 2 

Bruk av legemidler til dyr for å forebygge og bekjempe sykdom 

Artikkel 46 

Bruk av legemidler til dyr for å forebygge og bekjempe sykdom 

1.  Medlemsstatene kan treffe tiltak som gjelder bruk av legemidler til dyr for listeførte sykdommer for å sikre at 

forebyggingen og bekjempelsen av disse sykdommene skjer så effektivt som mulig, forutsatt at slike tiltak er hensiktsmessige 

eller nødvendige.  
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Disse tiltakene kan omfatte følgende: 

a)  Forbud mot og restriksjoner på bruk av legemidler til dyr. 

b)  Obligatorisk bruk av legemidler til dyr. 

2.  Medlemsstatene skal ta følgende kriterier i betraktning når de fastsetter om og hvordan legemidler til dyr skal brukes som 

tiltak for å forebygge og bekjempe en bestemt listeført sykdom: 

a)  Sykdomsprofilen. 

b)  Den listeførte sykdommens utbredelse i 

i)  den berørte medlemsstaten, 

ii)  Unionen, 

iii)  nabotredjeland og -territorier, dersom det er relevant, 

iv)  tredjeland og territorier som dyr og produkter bringes inn til Unionen fra. 

c)  Om de aktuelle legemidlene til dyr er tilgjengelige og effektive samt risikoene ved dem. 

d)  Om diagnostiske prøver for å påvise infeksjoner hos dyr som er behandlet med de aktuelle legemidlene til dyr, er 

tilgjengelige. 

e)  Økonomiske, sosiale, dyrevelferdsmessige og miljømessige konsekvenser ved bruk av de aktuelle legemidlene til dyr 

sammenlignet med andre tilgjengelige strategier for forebygging og bekjempelse av sykdom. 

3.  Medlemsstatene skal treffe hensiktsmessige forebyggende tiltak for å verne dyrehelsen og folkehelsen når legemidler til 

dyr brukes i vitenskapelige undersøkelser, eller når de utvikles og prøves under kontrollerte forhold. 

Artikkel 47 

Delegering av myndighet når det gjelder bruk av legemidler til dyr 

1.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder hva som kan 

utgjøre hensiktsmessige og nødvendige tiltak som angitt i artikkel 46, med hensyn til følgende: 

a)  Forbud mot og restriksjoner på bruk av legemidler til dyr. 

b)  Særlige vilkår for bruk av legemidler til dyr for en bestemt listeført sykdom. 

c)  Risikoreduserende tiltak for å forhindre at listeførte sykdommer spres gjennom dyr som behandles med legemidler til dyr, 

eller gjennom produkter fra slike dyr. 

d)  Overvåking av bestemte listeførte sykdommer etter bruk av vaksiner eller andre legemidler til dyr. 

2.  Kommisjonen skal ta hensyn til kriteriene angitt i artikkel 46 nr. 2 når den fastsetter reglene i henhold til nr. 1. 

3.  Dersom det ved nye risikoer foreligger tvingende hasteårsaker, skal framgangsmåten fastsatt i artikkel 265 gjelde for 

reglene vedtatt i henhold til nr. 1.  



Nr. 2/76 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.1.2023 

 

KAPITTEL 3 

Antigen-, vaksine- og diagnosereagensbanker 

Artikkel 48 

Opprettelse av Unionens antigen-, vaksine- og diagnosereagensbanker 

1.  Kommisjonen kan for de listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a) som det ikke er forbudt å vaksinere mot 

i henhold til en delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 47, opprette og ha ansvar for forvaltningen av Unionens antigen-, 

vaksine- og diagnosereagensbanker for oppbevaring og erstatning av beholdningene av ett eller flere av følgende biologiske 

produkter: 

a)  Antigener. 

b)  Vaksiner. 

c)  Partier av virusstammer for produksjon av vaksiner. 

d)  Diagnosereagenser. 

2.  Kommisjonen skal sikre at Unionens antigen-, vaksine- og diagnosereagensbanker i henhold til nr. 1 

a)  har tilstrekkelige lagre av hensiktsmessig type av antigener, vaksiner, partier av virusstammer for produksjon av vaksiner, 

og diagnosereagenser for den aktuelle listeførte sykdommen, idet det tas hensyn til medlemsstatenes behov slik disse er 

anslått i forbindelse med utarbeidingen av beredskapsplanene i henhold til artikkel 43 nr. 1, 

b)  regelmessig tar imot leveranser og raskt erstatter beholdningene av antigener, vaksiner, partier av virusstammer for 

produksjon av vaksiner, og diagnosereagenser, 

c)  vedlikeholdes og flyttes i samsvar med relevante krav til biosikkerhet og biologisk inneslutning fastsatt i artikkel 16 nr. 1 og 

i samsvar med delegerte rettsakter vedtatt i henhold til artikkel 16 nr. 2. 

3.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder 

a)  forvaltning, oppbevaring og erstatning av beholdninger i Unionens antigen-, vaksine- og diagnosereagensbanker i henhold 

til nr. 1 og 2, 

b)  kravene til biosikkerhet og biologisk inneslutning ved drift av nevnte banker, som oppfyller kravene i artikkel 16 nr. 1 og 

tar hensyn til de delegerte rettsaktene som er vedtatt i henhold til artikkel 16 nr. 2. 

Artikkel 49 

Tilgang til Unionens antigen-, vaksine- og diagnosereagensbanker 

1.  Kommisjonen skal på anmodning sørge for at Unionens antigen-, vaksine- og diagnosereagensbanker leverer de 

biologiske produktene nevnt i artikkel 48 nr. 1, forutsatt at de finnes på lager, 

a)  først og fremst til medlemsstatene, og 

b)  til tredjeland eller territorier, forutsatt at leveransen først og fremst er beregnet på å forhindre at sykdom sprer seg til 

Unionen. 

2.  Er beholdningene begrenset, skal Kommisjonen prioritere tilgang til de beholdningene som skal leveres i henhold til nr. 1, 

på grunnlag av 

a)  de sykdomsomstendighetene som anmodningen framsettes under,  
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b)  om det finnes en nasjonal antigen-, vaksine- og diagnosereagensbank i den medlemsstaten, tredjelandet eller det territoriet 

som framsetter anmodningen, 

c)  om det finnes unionstiltak for obligatorisk vaksinasjon fastsatt i delegerte rettsakter vedtatt i henhold til artikkel 47. 

Artikkel 50 

Gjennomføringsmyndighet som gjelder Unionens antigen-, vaksine- og diagnosereagensbanker 

1.  Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette regler for Unionens antigen-, vaksine- og diagnose-

reagensbanker, som for de biologiske produktene nevnt i artikkel 48 nr. 1 skal angi 

a)  hvilke av de nevnte biologiske produktene som skal inngå i Unionens antigen-, vaksine- og diagnosereagensbanker, og for 

hvilke av de listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a), 

b)  typene biologiske produkter som skal inngå i Unionens antigen-, vaksine- og diagnosereagensbanker, og i hvilke mengder 

for hver enkelt av de listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a) som den aktuelle banken er opprettet for, 

c)  kravene til forsyning, oppbevaring og erstatning av nevnte biologiske produkter, 

d)  leveransen av nevnte biologiske produkter fra Unionens antigen-, vaksine- og diagnosereagensbanker til medlemsstater og 

til tredjeland og territorier, 

e)  kravene til framgangsmåter og tekniske krav for å inkludere nevnte biologiske produkter i Unionens antigen-, vaksine- og 

diagnosereagensbanker og for å be om tilgang til dem. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

2.  I behørig begrunnede, tvingende hastetilfeller knyttet til en listeført sykdom nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a) som utgjør 

en svært betydelig risiko, skal Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter med umiddelbar virkning i samsvar med 

prosedyren fastsatt i artikkel 266 nr. 3. 

Artikkel 51 

Fortrolig behandling av opplysninger om Unionens antigen-, vaksine- og diagnosereagensbanker 

Opplysninger om mengder og undertyper av biologiske produkter nevnt i artikkel 48 nr. 1 som oppbevares i Unionens antigen-, 

vaksine- og diagnosereagensbanker, skal behandles av Kommisjonen som graderte opplysninger og skal ikke offentliggjøres. 

Artikkel 52 

Nasjonale antigen-, vaksine- og diagnosereagensbanker 

1.  Medlemsstater som har opprettet nasjonale antigen-, vaksine- og diagnosereagensbanker for listeførte sykdommer nevnt i 

artikkel 9 nr. 1 bokstav a) som Unionen har antigen-, vaksine- og diagnosereagensbanker for, skal sikre at deres nasjonale 

antigen-, vaksine- og diagnosereagensbanker oppfyller kravene til biosikkerhet og biologisk inneslutning, fastsatt i artikkel 16 

nr. 1 bokstav a) og i delegerte rettsakter vedtatt i samsvar med artikkel 16 nr. 2 og artikkel 48 nr. 3 bokstav b). 

2.  Medlemsstatene skal gi Kommisjonen ajourførte opplysninger om 

a)  det er opprettet eller skal opprettes nasjonale antigen-, vaksine- og diagnosereagensbanker som nevnt i nr. 1,  
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b)  de typene og mengdene av antigener, vaksiner, partier av virusstammer for produksjon av vaksiner, og diagnosereagenser 

som finnes i slike banker, 

c)  eventuelle endringer i driften av slike banker. 

Disse opplysningene skal behandles som graderte opplysninger av Kommisjonen og skal ikke offentliggjøres. 

3.  Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette regler som angir innhold, hyppighet og format for 

framleggingen av opplysningene fastsatt i nr. 2. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

AVDELING II 

TILTAK FOR SYKDOMSBEKJEMPELSE 

KAPITTEL 1 

Tiltak for sykdomsbekjempelse for listeførte sykdommer nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a) 

Avsni t t  1  

Ti l tak for sy kdo ms bekjempelse  ved mistanke  o m en l i s t eført  sy kdo m hos holdte  dy r  

Artikkel 53 

Forpliktelser for driftsansvarlige og andre relevante berørte fysiske og juridiske personer 

1.  Ved mistanke om en listeført sykdom som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a) hos holdte dyr, skal medlemsstatene, i tillegg 

til å oppfylle meldingsplikten fastsatt i artikkel 18 nr. 1 og i påvente av at vedkommende myndighet treffer eventuelle tiltak for 

sykdomsbekjempelse i samsvar med artikkel 54 nr. 1 og artikkel 55 nr. 1, treffe tiltak for å sikre at driftsansvarlige og andre 

relevante berørte fysiske og juridiske personer treffer hensiktsmessige tiltak for sykdomsbekjempelse som fastsatt i artikkel 55 

nr. 1 bokstav c), d) og e), for å forhindre spredning av nevnte listeførte sykdom fra dyr, anlegg og steder som er rammet og som 

de har ansvar for, til andre dyr som ikke er rammet, eller til mennesker. 

2.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med hensyn til nærmere regler 

som utfyller tiltakene for sykdomsbekjempelse fastsatt i nr. 1. 

Artikkel 54 

Undersøkelse utført av vedkommende myndighet ved mistanke om en listeført sykdom 

1.  Ved mistanke om en listeført sykdom som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a) hos holdte dyr skal vedkommende myndighet 

umiddelbart gjennomføre en undersøkelse for å bekrefte eller utelukke forekomst av nevnte listeførte sykdom. 

2.  Med henblikk på undersøkelsen fastsatt i nr. 1 skal vedkommende myndighet når det er nødvendig, sørge for at 

a)  offentlige veterinærer gjennomfører en klinisk undersøkelse av et representativt utvalg av de holdte dyrene av listeførte 

arter for den aktuelle listeførte sykdommen, 

b)  offentlige veterinærer tar hensiktsmessige prøver av de holdte dyrene av listeførte arter og andre prøver for undersøkelse i 

laboratorier som vedkommende myndighet har utpekt til dette formålet,  
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c)  slike utpekte laboratorier gjennomfører undersøkelser for å bekrefte eller utelukke forekomst av den aktuelle listeførte 

sykdommen. 

3.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med hensyn til nærmere regler som utfyller 

reglene for vedkommende myndighets undersøkelser i henhold til nr. 1. 

Artikkel 55 

Vedkommende myndigheters foreløpige tiltak for sykdomsbekjempelse 

1.  Dersom vedkommende myndighet har mistanke om forekomst av en listeført sykdom som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav 

a) hos holdte dyr, skal den gjennomføre følgende foreløpige tiltak for sykdomsbekjempelse, med forbehold for nasjonale krav 

om adgang til privatboliger, i påvente av resultatene av undersøkelsen fastsatt i artikkel 54 nr. 1 og gjennomføringen av 

tiltakene for sykdomsbekjempelse fastsatt i artikkel 61 nr. 1: 

a)  Sette det berørte anlegget, næringsmiddel- eller fôrforetaket eller anlegget for animalske biprodukter under offentlig 

overvåking, og ethvert annet sted der det er mistanke om sykdommen, herunder steder der sykdommen det er mistanke om, 

kan ha oppstått. 

b)  Opprette en fortegnelse over 

i)  de dyrene som holdes i det berørte anlegget, næringsmiddel- eller fôrforetaket eller anlegget for animalske biprodukter 

eller ethvert annet sted, 

ii)  produktene i nevnte anlegg, næringsmiddel- eller fôrforetaket eller anlegget for animalske biprodukter eller ethvert 

annet sted, dersom det er relevant for spredningen av nevnte listeførte sykdom. 

c)  Sikre at hensiktsmessige biosikkerhetstiltak iverksettes for å forhindre spredning av nevnte listeførte sykdomsagens til 

andre dyr eller til mennesker. 

d)  Når det er nødvendig for å forhindre ytterligere spredning av sykdomsagensen, sikre at de holdte dyrene av arter som er 

listeført for nevnte listeførte sykdom, isoleres, og at de hindres i å komme i kontakt med viltlevende dyr. 

e)  Begrense forflytningen av holdte dyr, produkter og dersom det er relevant, mennesker, kjøretøyer og alle materialer og 

andre midler som kan ha spredt sykdomsagensen til eller fra anlegget, næringsmiddel- eller fôrforetaket eller anlegget for 

animalske biprodukter eller fra ethvert annet sted der det er mistanke om nevnte listeførte sykdom, i den grad det er 

nødvendig for å forhindre at den sprer seg. 

f)  Treffe alle andre nødvendige tiltak for sykdomsbekjempelse idet det tas hensyn til tiltakene for sykdomsbekjempelse 

fastsatt i avsnitt 4 i dette kapittelet, når det gjelder 

i)  vedkommende myndighets iverksetting av undersøkelsen i henhold til artikkel 54 nr. 1 og tiltakene for sykdoms-

bekjempelse i henhold til bokstav a)–d) i dette nummeret på andre anlegg, næringsmiddel- eller fôrforetak eller anlegg 

for animalske biprodukter eller ethvert annet sted, 

ii)  opprettelsen av egnede midlertidige restriksjonssoner som tar hensyn til sykdomsprofilen. 

g)  Iverksette den epidemiologiske undersøkelsen som er fastsatt i artikkel 57 nr. 1. 

2.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med hensyn til nærmere regler som utfyller 

reglene fastsatt i nr. 1 når det gjelder særskilte og detaljerte tiltak for sykdomsbekjempelse som skal treffes, avhengig av den 

listeførte sykdommen nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a), på grunnlag av risikoene for 

a)  artene eller kategoriene av berørte dyr, 

b)  den aktuelle produksjonstypen.  
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Artikkel 56 

Gjennomgang og forlengelse av foreløpige tiltak for sykdomsbekjempelse  

Tiltakene for sykdomsbekjempelse fastsatt i artikkel 55 nr. 1 skal 

a)  ved behov gjennomgås av vedkommende myndighet på grunnlag av resultatene av 

i)  undersøkelsen i henhold til artikkel 54 nr. 1, 

ii)  den epidemiologiske undersøkelsen i henhold til artikkel 57 nr. 1, 

b)  om nødvendig utvides til andre steder som nevnt i artikkel 55 nr. 1 bokstav a). 

Avsni t t  2  

Epide miologi sk undersø kelse  

Artikkel 57 

Epidemiologisk undersøkelse 

1.  Vedkommende myndighet skal gjennomføre en epidemiologisk undersøkelse ved bekreftet forekomst av en listeført 

sykdom som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a), hos dyr. 

2.  Den epidemiologiske undersøkelsen nevnt i nr. 1, skal ha som mål å 

a)  identifisere den sannsynlige opprinnelsen til den aktuelle listeførte sykdommen og hvordan den er blitt spredt, 

b)  beregne hvor lenge det er sannsynlig at den listeførte sykdommen har forekommet, 

c)  identifisere anlegg og epidemiologiske enheter i disse, næringsmiddel- eller fôrforetak eller anlegg for animalske 

biprodukter eller andre steder der dyr av listeførte arter for den mistenkte listeførte sykdommen kan ha blitt smittet, 

d)  innhente opplysninger om forflytninger av holdte dyr, personer, produkter, kjøretøyer, eventuelle materialer og andre 

midler som kan ha spredt sykdomsagensen i det relevante tidsrommet forut for meldingen om mistanke om eller bekreftet 

forekomst av den listeførte sykdommen, 

e)  innhente opplysninger om den sannsynlige utbredelsen av den listeførte sykdommen i omgivelsene, herunder forekomst og 

spredning av sykdomsvektorer. 

Avsni t t  3  

Bekreftelse  på foreko mst  av sy kdo m hos  holdte  dy r  

Artikkel 58 

Offisiell bekreftelse fra vedkommende myndighet av en listeført sykdom som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a) 

1.  Vedkommende myndighet skal basere en offisiell bekreftelse av en listeført sykdom som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav 

a), på følgende opplysninger: 

a)  Resultatene av de kliniske undersøkelsene og laboratorieundersøkelsene i henhold til artikkel 54 nr. 2.  
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b)  De foreløpige eller endelige resultatene av den epidemiologiske undersøkelsen i henhold til artikkel 57 nr. 1. 

c)  Andre tilgjengelige epidemiologiske data. 

2.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med hensyn til de kravene som skal oppfylles for 

den offisielle bekreftelsen nevnt i nr. 1. 

Artikkel 59 

Oppheving av foreløpige tiltak for sykdomsbekjempelse når forekomsten av en listeført sykdom har blitt utelukket 

Vedkommende myndighet skal fortsette å anvende de foreløpige tiltakene for sykdomsbekjempelse fastsatt i artikkel 55 nr. 1 og 

artikkel 56, inntil forekomsten av den aktuelle listeførte sykdommen nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a) har blitt utelukket på 

grunnlag av opplysningene nevnt i artikkel 58 nr. 1 eller reglene vedtatt i henhold til artikkel 58 nr. 2. 

Avsni t t  4  

Ti l tak for sy kdo ms bekjempelse  ved bekreftet  foreko mst  av sy kdo m hos holdte  dy r  

Artikkel 60 

Umiddelbare tiltak for sykdomsbekjempelse som skal treffes av vedkommende myndighet 

Ved en offisiell bekreftelse i samsvar med artikkel 58 nr. 1 av et utbrudd av en listeført sykdom som nevnt i artikkel 9 nr. 1 

bokstav a) hos holdte dyr, skal vedkommende myndighet umiddelbart 

a)  offisielt erklære det rammede anlegget, næringsmiddel- eller fôrforetaket, anlegget for animalske biprodukter eller annet 

sted som infisert med nevnte listeførte sykdom, 

b)  opprette en restriksjonssone som er hensiktsmessig for nevnte listeførte sykdom, 

c)  gjennomføre beredskapsplanen fastsatt i artikkel 43 nr. 1 for å sikre fullstendig samordning med tiltakene for sykdoms-

bekjempelse. 

Artikkel 61 

Rammede anlegg og andre steder 

1.  Ved utbrudd av en listeført sykdom som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a), hos holdte dyr, skal vedkommende myndighet 

umiddelbart treffe ett eller flere av følgende tiltak for sykdomsbekjempelse, med forbehold for nasjonale krav om adgang til 

privatboliger, i et anlegg, et næringsmiddel- eller fôrforetak, et anlegg for animalske biprodukter eller ethvert annet sted nevnt i 

artikkel 60 bokstav a), for å hindre ytterligere spredning av nevnte listeførte sykdom: 

a)  Innføre restriksjoner på forflytninger av personer, dyr, produkter, kjøretøyer eller andre materialer eller stoffer som kan 

være smittet eller kontaminert og bidra til å spre den listeførte sykdommen. 

b)  Avlive og destruere eller slakte dyr som kan være smittet eller bidrar til å spre den listeførte sykdommen.  
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c)  Destruere, bearbeide, omdanne eller behandle produkter, fôr eller andre stoffer, eller behandle utstyr, transportmidler, 

planter eller planteprodukter, eller vann som kan være kontaminert, i den utstrekning det er nødvendig for å sikre at alle 

sykdomsagenser og vektorer for sykdomsagensen ødelegges. 

d)  Vaksinere eller behandle holdte dyr med andre legemidler til dyr i samsvar med artikkel 46 nr. 1 og artikkel 69, og 

delegerte rettsakter vedtatt i samsvar med artikkel 47. 

e)  Isolere, sette i karantene eller behandle dyr og produkter som kan være smittet eller kontaminert og bidra til å spre den 

listeførte sykdommen. 

f)  Rengjøre, desinfisere, bekjempe insekter og gnagere eller treffe andre nødvendige biosikkerhetstiltak som skal iverksettes i 

det rammede anlegget, næringsmiddel- eller fôrforetaket, anlegget for animalske biprodukter eller andre steder for å 

redusere risikoen for spredning av den listeførte sykdommen. 

g)  Ta så mange prøver som er nødvendig for å gjennomføre den epidemiologiske undersøkelsen i henhold til artikkel 57 nr. 1. 

h)  Undersøke prøvene i laboratorium. 

i)  Alle andre hensiktsmessige tiltak. 

2.  Ved fastsettelse av hvilket eller hvilke av tiltakene for sykdomsbekjempelse fastsatt i nr. 1 som bør treffes, skal 

vedkommende myndighet ta følgende i betraktning: 

a)  Sykdomsprofil. 

b)  Produksjonstype og epidemiologiske enheter i det rammede anlegget, næringsmiddel- eller fôrforetaket, anlegget for 

animalske biprodukter eller på et annet sted. 

3.  Vedkommende myndighet skal bare tillate gjeninnsetting i berørte anlegg eller andre steder dersom 

a)  alle hensiktsmessige tiltak for sykdomsbekjempelse og laboratorieundersøkelser fastsatt i nr. 1, er vellykket gjennomført, 

b)  det har gått tilstrekkelig lang tid til å forhindre at det rammede anlegget, næringsmiddel- eller fôrforetaket, anlegget for 

animalske biprodukter eller annet sted kontamineres på nytt med den listeførte sykdommen som forårsaket utbruddet nevnt 

i nr. 1. 

Artikkel 62 

Epidemiologisk forbundne anlegg og steder 

1.  Vedkommende myndighet skal utvide tiltakene for sykdomsbekjempelse fastsatt i artikkel 61 nr. 1 til andre anlegg, 

epidemiologiske enheter i disse, næringsmiddel- eller fôrforetak eller anlegg for animalske biprodukter eller ethvert annet sted 

eller transportmidler når den epidemiologiske undersøkelsen fastsatt i artikkel 57 nr. 1, eller resultatene av de kliniske 

undersøkelsene, laboratorieundersøkelsene eller andre epidemiologiske data gir anledning til å mistenke at den listeførte 

sykdommen nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a), som disse tiltakene ble vedtatt for, er blitt spredt til, fra eller gjennom dem. 

2.  Dersom den epidemiologiske undersøkelsen i henhold til artikkel 57 nr. 1 viser at den sannsynlige opprinnelsen til den 

listeførte sykdommen nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a) er en annen medlemsstat, eller dersom det er sannsynlig at nevnte 

listeførte sykdom har spredt seg til en annen medlemsstat, skal vedkommende myndighet umiddelbart informere nevnte 

medlemsstat og Kommisjonen. 

3.  Dersom noen av hendelsene nevnt i nr. 2 skulle inntreffe, skal vedkommende myndigheter i de ulike medlemsstatene 

samarbeide om en ytterligere epidemiologisk undersøkelse og om å iverksette tiltakene for sykdomsbekjempelse.  
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Artikkel 63 

Delegering av myndighet når det gjelder tiltak for sykdomsbekjempelse i rammede og epidemiologisk  

forbundne anlegg og andre steder 

Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med hensyn til nærmere regler for tiltak for 

sykdomsbekjempelse som skal treffes av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 61 og 62, i rammede og 

epidemiologisk forbundne anlegg, næringsmiddel- eller fôrforetak eller anlegg for animalske biprodukter og andre steder når 

det gjelder enhver av de listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a), herunder regler for hvilke tiltak for 

sykdomsbekjempelse nevnt i artikkel 61 nr. 1 som skal anvendes på hver av de listeførte sykdommene. 

De nærmere reglene skal omfatte følgende: 

a)  Vilkårene for og kravene til tiltak for sykdomsbekjempelse fastsatt i artikkel 61 nr. 1 bokstav a)–e). 

b)  Framgangsmåtene for rengjøring, desinfisering, bekjempelse av insekter og gnagere eller andre nødvendige biosikkerhets-

tiltak i henhold til artikkel 61 nr. 1 bokstav f), og angivelse ved behov av hvilke biocidprodukter som skal brukes til disse 

formålene. 

c)  Vilkårene for og kravene til prøvetaking og laboratorieundersøkelser i henhold til artikkel 61 nr. 1 bokstav g) og h). 

d)  Nærmere vilkår for og krav til gjeninnsetting i henhold til artikkel 61 nr. 3. 

e)  Gjennomføringen av nødvendige tiltak for sykdomsbekjempelse i henhold til artikkel 62, i epidemiologisk forbundne 

anlegg, andre steder og transportmidler. 

Artikkel 64 

Vedkommende myndighets opprettelse av restriksjonssoner 

1.  Vedkommende myndighet skal ved behov opprette en restriksjonssone som nevnt i artikkel 60 bokstav b), rundt det 

rammede anlegget, næringsmiddel- eller fôrforetaket, anlegget for animalske biprodukter eller annet sted når en listeført 

sykdom som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a) er brutt ut hos holdte dyr, idet det tas hensyn til 

a)  sykdomsprofil, 

b)  geografiske forhold i restriksjonssonen, 

c)  økologiske og hydrologiske faktorer i restriksjonssonen, 

d)  værforhold, 

e)  forekomst, utbredelse og type vektorer i restriksjonssonen, 

f)  resultatene av den epidemiologiske undersøkelsen i henhold til artikkel 57 nr. 1 og andre studier som er gjennomført, og 

epidemiologiske data, 

g)  resultater av laboratorieundersøkelser, 

h)  tiltak for sykdomsbekjempelse som er gjennomført, 

i)  andre relevante epidemiologiske faktorer. 

Restriksjonssonen skal når det er relevant, omfatte en verne- og overvåkingssone av en definert størrelse og form.  



Nr. 2/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.1.2023 

 

2.  Vedkommende myndighet skal fortløpende vurdere og gjennomgå situasjonen og dersom det er hensiktsmessig for å 

forhindre spredning av den listeførte sykdommen nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a) 

a)  justere grensene for restriksjonssonen, 

b)  opprette ytterligere restriksjonssoner. 

3.  Dersom restriksjonssonene i henhold til nr. 1 ligger i mer enn én medlemsstat, skal vedkommende myndigheter i de 

berørte medlemsstatene samarbeide om å opprette dem. 

4.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med hensyn til nærmere regler for opprettelse og 

endring av restriksjonssoner, herunder verne- og overvåkingssoner. 

Artikkel 65 

Tiltak for sykdomsbekjempelse i restriksjonssoner 

1.  Med forbehold for nasjonale krav om adgang til privatboliger skal vedkommende myndighet sørge for at ett eller flere av 

følgende tiltak for sykdomsbekjempelse treffes i den berørte restriksjonssonen for å forhindre ytterligere spredning av en 

listeført sykdom som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a): 

a)  Identifisere anlegg, næringsmiddel- eller fôrforetak, anlegg for animalske biprodukter eller andre steder med holdte dyr av 

arter som er listeført for nevnte listeførte sykdom. 

b)  Besøke anlegg, næringsmiddel- eller fôrforetak, anlegg for animalske biprodukter eller andre steder med holdte dyr av arter 

som er listeført for nevnte listeførte sykdom, og ved behov foreta undersøkelser, prøvetaking og laboratorieundersøkelse av 

prøvene. 

c)  Innføre vilkår for forflytning av personer, dyr, produkter, fôr, kjøretøyer og alle andre materialer eller stoffer som kan være 

smittet eller kontaminert eller bidra til å spre den listeførte sykdommen, innenfor og ut fra restriksjonssonen og ved 

transport gjennom restriksjonssonen. 

d)  Biosikkerhetskrav til 

i)  produksjon, bearbeiding og distribusjon av produkter av animalsk opprinnelse, 

ii)  innsamling og destruksjon av animalske biprodukter, 

iii)  uttak, oppbevaring og håndtering av avlsmateriale. 

e)  Vaksinasjon og behandling av holdte dyr med andre legemidler til dyr i samsvar med artikkel 46 nr. 1 og delegerte 

rettsakter vedtatt i samsvar med artikkel 47. 

f)  Rengjøring, desinfeksjon, bekjempelse av insekter og gnagere eller andre nødvendige biosikkerhetstiltak. 

g)  Utpeking eller om det er relevant, godkjenning av et næringsmiddelforetak med henblikk på slakting av dyr eller 

behandling av produkter av animalsk opprinnelse fra restriksjonssonen. 

h)  Identifikasjons- og sporbarhetskrav til forflytning av dyr, avlsmateriale eller produkter av animalsk opprinnelse. 

i)  Andre nødvendige biosikkerhetstiltak og risikoreduserende tiltak for å redusere risikoen for spredning av den listeførte 

sykdommen. 

2.  Vedkommende myndighet skal 

a)  treffe alle nødvendige tiltak for å informere personer i restriksjonssonen fullt ut om gjeldende restriksjoner og arten av 

tiltakene for sykdomsbekjempelse, 

b)  pålegge driftsansvarlige de nødvendige forpliktelsene for å forhindre ytterligere spredning av den aktuelle listeførte 

sykdommen.  
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3.  Ved fastsettelse av hvilket eller hvilke av tiltakene for sykdomsbekjempelse fastsatt i nr. 1 som skal treffes, skal 

vedkommende myndighet ta følgende i betraktning: 

a)  Sykdomsprofil. 

b)  Produksjonstyper. 

c)  Om nevnte tiltak for sykdomsbekjempelse er gjennomførbare, tilgjengelige og effektive. 

Artikkel 66 

Driftsansvarliges forpliktelser med hensyn til forflytninger i restriksjonssoner 

1.  I restriksjonssoner i henhold til artikkel 64 nr. 1 skal driftsansvarlige bare flytte holdte dyr og produkter etter tillatelse fra 

vedkommende myndighet og i samsvar med eventuelle instrukser fra denne myndigheten. 

2.  Driftsansvarlige som holder dyr og oppbevarer produkter i en restriksjonssone i henhold til artikkel 64 nr. 1, skal melde 

planlagte forflytninger av holdte dyr og produkter innenfor eller ut av den aktuelle restriksjonssonen til vedkommende 

myndighet. Dersom vedkommende myndighet har innført meldingsplikt i samsvar med artikkel 65 nr. 2 bokstav b), skal de 

berørte driftsansvarlige melde i samsvar med dette. 

Artikkel 67 

Delegering av myndighet når det gjelder tiltak for sykdomsbekjempelse i restriksjonssoner 

Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med hensyn til nærmere regler for tiltak for 

sykdomsbekjempelse som skal treffes for restriksjonssoner i henhold til artikkel 65 nr. 1, for hver listeført sykdom nevnt i 

artikkel 9 nr. 1 bokstav a), herunder regler for hvilke av tiltakene for sykdomsbekjempelse nevnt i artikkel 65 nr. 1 som skal 

anvendes for hver av de listeførte sykdommene. 

De nærmere reglene skal omfatte følgende forhold: 

a)  Vilkårene for og kravene til tiltak for sykdomsbekjempelse fastsatt i artikkel 65 nr. 1 bokstav a), c), d), e), g), h) og i). 

b)  Framgangsmåtene for rengjøring, desinfisering, bekjempelse av insekter og gnagere eller andre nødvendige biosikkerhets-

tiltak i henhold til artikkel 65 nr. 1 bokstav f), og ved behov angivelse av hvilke biocidprodukter som skal brukes til disse 

formålene. 

c)  Den nødvendige overvåkingen som skal utføres etter anvendelsen av tiltakene for sykdomsbekjempelse og laboratorie-

undersøkelsene i henhold til artikkel 65 nr. 1 bokstav b). 

d)  Andre særlige tiltak for sykdomsbekjempelse for å begrense spredningen av bestemte listeførte sykdommer som nevnt i 

artikkel 9 nr. 1 bokstav a). 

Artikkel 68 

Opprettholdelse av tiltak for sykdomsbekjempelse i restriksjonssoner, og delegerte rettsakter 

1.  Vedkommende myndighet skal fortsette å anvende tiltakene for sykdomsbekjempelse fastsatt i dette avsnittet inntil 

følgende vilkår er oppfylt: 

a)  De tiltakene for sykdomsbekjempelse som er hensiktsmessige for den listeførte sykdommen nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav 

a), og som restriksjonene er blitt fastsatt for, er gjennomført. 

b)  Endelig rengjøring, desinfisering, bekjempelse av insekter og gnagere eller andre nødvendige biosikkerhetstiltak er blitt 

gjennomført med hensyn til 

i)  den listeførte sykdommen nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a) som tiltakene for sykdomsbekjempelse er anvendt på,  
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ii)  de rammede artene av holdte dyr, 

iii)  produksjonstypen. 

c)  Nødvendig overvåking som er hensiktsmessig for den listeførte sykdommen nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a) som tiltakene 

for sykdomsbekjempelse er anvendt på, og for den typen anlegg eller sted som er berørt, er blitt gjennomført i 

restriksjonssonen og bekrefter at nevnte listeførte sykdom er blitt utryddet. 

2.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med hensyn til nærmere regler for tiltak for 

sykdomsbekjempelse som skal treffes av vedkommende myndighet, som fastsatt i nr. 1, når det gjelder 

a)  framgangsmåtene for endelig rengjøring, desinfisering, bekjempelse av insekter og gnagere eller andre nødvendige 

biosikkerhetstiltak, og ved behov angivelse av hvilke biocidprodukter som skal brukes til disse formålene, 

b)  utforming, midler, metoder, hyppighet, intensitet, målpopulasjon og prøvetakingsmønstre for overvåking med henblikk på å 

gjeninnføre sykdomsfri status etter utbruddet, 

c)  gjeninnsetting i den berørte restriksjonssonen etter at tiltakene for sykdomsbekjempelse nevnt i nr. 1 er gjennomført, idet 

det tas hensyn til vilkårene for gjeninnsetting fastsatt i artikkel 61 nr. 3. 

3.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med hensyn til nærmere regler 

for tiltak for sykdomsbekjempelse som skal treffes av vedkommende myndighet som fastsatt i nr. 1, når det gjelder andre tiltak 

for sykdomsbekjempelse som er nødvendige for å gjeninnføre sykdomsfri status. 

Artikkel 69 

Nødvaksinasjon 

1.  Dersom det er relevant for effektiv bekjempelse av en listeført sykdom nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a), som tiltak for 

sykdomsbekjempelse gjelder for, kan vedkommende myndighet 

a)  utarbeide en vaksinasjonsplan, 

b)  opprette vaksinasjonssoner. 

2.  Når vedkommende myndighet treffer beslutning om vaksinasjonsplanen og om opprettelsen av vaksinasjonssoner i 

henhold til nr. 1, skal den ta hensyn til følgende: 

a)  Kravene til nødvaksinasjon angitt i beredskapsplanene fastsatt i artikkel 43. 

b)  Kravene til bruken av vaksiner som fastsatt i artikkel 46 nr. 1 og delegerte rettsakter vedtatt i henhold til artikkel 47. 

3.  Vaksinasjonssonene i henhold til nr. 1 bokstav b) skal oppfylle kravene i delegerte rettsakter vedtatt i samsvar med 

artikkel 47 nr. 1 bokstav c) og d) til risikoreduserende tiltak for å forhindre spredning av listeførte sykdommer samt overvåking. 

Avsni t t  5  

Vi l t l evende dy r  

Artikkel 70 

Viltlevende dyr 

1.  Dersom vedkommende myndighet i en rammet medlemsstat har mistanke om eller offisielt bekrefter forekomst av en 

listeført sykdom som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a) hos viltlevende dyr, skal den 

a)  dersom det er relevant for den bestemte listeførte sykdommen, foreta overvåking i populasjonen av viltlevende dyr, 

b)  treffe nødvendige tiltak for forebygging og bekjempelse av sykdom.  
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2.  Tiltakene for å forebygge og bekjempe sykdom angitt i nr. 1 bokstav b), kan omfatte ett eller flere av tiltakene fastsatt i 

artikkel 53–69 og skal ta hensyn til sykdomsprofilen og de rammede viltlevende dyrene og risikoen for å overføre sykdommer 

til dyr og mennesker. 

3.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder 

a)  kriterier og framgangsmåter for overvåking i henhold til nr. 1 bokstav a) ved offisiell bekreftelse av en listeført sykdom som 

nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a), i samsvar med artikkel 27, 

b)  nærmere regler som utfyller tiltakene for forebygging og bekjempelse av sykdom, som skal treffes i henhold til nr. 1 

bokstav b) ved offisiell bekreftelse av en listeført sykdom som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a). 

Når Kommisjonen vedtar disse delegerte rettsaktene, skal den ta hensyn til sykdomsprofilen og de listeførte artene for den 

listeførte sykdommen nevnt i nr. 1. 

Avsni t t  6  

Medlemsstatenes  ytterl ig ere t i l tak for sy kdo msbe kje mpelse ,  Ko mmisjonens sa m ordning  og  

midler t idig e særl ige reg ler  for sy kdo msbe kje mpel se  

Artikkel 71 

Ytterligere tiltak for sykdomsbekjempelse, samordning av tiltak og midlertidige særlige regler for sykdomsbekjempelse 

for avsnitt 1–5 (artikkel 53–70) 

1.  Medlemsstatene kan treffe ytterligere tiltak for sykdomsbekjempelse ut over tiltakene fastsatt i artikkel 55, artikkel 61  

nr. 1, artikkel 62, artikkel 65 nr. 1 og 2 og artikkel 68 nr. 1 og i delegerte rettsakter vedtatt i henhold til artikkel 63, artikkel 67 

og artikkel 68 nr. 2, forutsatt at slike tiltak overholder reglene fastsatt i denne forordningen og er nødvendige og forholds-

messige for å bekjempe spredningen av en listeført sykdom som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a), idet det tas hensyn til 

a)  særlige epidemiologiske omstendigheter, 

b)  den typen anlegg, andre steder og produksjon som berøres, 

c)  de artene og kategoriene av dyr som berøres, 

d)  økonomiske og sosiale forhold. 

2.  Medlemsstatene skal umiddelbart informere Kommisjonen om 

a)  de tiltakene for sykdomsbekjempelse som vedkommende myndighet har truffet i henhold til artikkel 58, 59, 61, 62, 64 

og 65, artikkel 68 nr. 1, artikkel 69 og artikkel 70 nr. 1 og 2 og i delegerte rettsakter vedtatt i henhold til artikkel 63 og 67, 

artikkel 68 nr. 2 og artikkel 70 nr. 3, 

b)  eventuelle ytterligere tiltak for sykdomsbekjempelse som de har truffet i henhold til nr. 1. 

3.  Kommisjonen skal gjennomgå sykdomssituasjonen og tiltakene for sykdomsbekjempelse som vedkommende myndighet 

har truffet og eventuelle ytterligere tiltak for sykdomsbekjempelse som den berørte medlemsstaten har truffet i samsvar med 

dette kapittelet, og kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette særlige tiltak for sykdomsbekjempelse for et begrenset 

tidsrom, på vilkår som står i forhold til den epidemiologiske situasjonen dersom 

a)  nevnte tiltak for sykdomsbekjempelse ikke anses å være egnet for den epidemiologiske situasjonen, 

b)  den listeførte sykdommen nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a) synes å spre seg til tross for de tiltakene for sykdoms-

bekjempelse som er truffet i samsvar med dette kapittelet. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

4.  I behørig begrunnede, tvingende hastetilfeller knyttet til en sykdom som utgjør en ny, svært betydelig risiko, skal 

Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter med umiddelbar virkning i samsvar med prosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 3.  
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KAPITTEL 2 

Tiltak for sykdomsbekjempelse for listeførte sykdommer som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) og c) 

Avsni t t  1  

Ti l tak for sy kdo ms bekjempelse  ved mistanke  o m sy kdo m hos holdte  dyr  

Artikkel 72 

Forpliktelser for driftsansvarlige og andre relevante berørte fysiske og juridiske personer i forbindelse med listeførte 

sykdommer som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) 

1.  Ved mistanke om en listeført sykdom som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) hos holdte dyr skal medlemsstatene i tillegg 

til å oppfylle meldingsplikten fastsatt i artikkel 18 nr. 1 og i påvente av at vedkommende myndighet skal treffe eventuelle tiltak 

for sykdomsbekjempelse i samsvar med artikkel 74 nr. 1, treffe tiltak for å sikre at driftsansvarlige og andre relevante berørte 

fysiske og juridiske personer treffer tiltakene for sykdomsbekjempelse som nevnt i artikkel 74 nr. 1 bokstav a) og i delegerte 

rettsakter vedtatt i henhold til artikkel 74 nr. 4, for å forhindre spredning av nevnte listeførte sykdom fra rammede dyr, anlegg 

og andre steder som de har ansvar for, til andre dyr som ikke er rammet, eller til mennesker. 

2.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med hensyn til nærmere regler 

for å utfylle tiltakene for sykdomsbekjempelse som fastsatt i nr. 1. 

Artikkel 73 

Undersøkelse utført av vedkommende myndighet ved mistanke om en listeført sykdom som nevnt i artikkel 9  

nr. 1 bokstav b) 

1.  Ved mistanke om en listeført sykdom som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) hos holdte dyr, skal vedkommende 

myndighet umiddelbart gjennomføre en undersøkelse for å bekrefte eller utelukke forekomst av nevnte listeførte sykdom. 

2.  Med henblikk på undersøkelsen fastsatt i nr. 1 skal vedkommende myndighet sørge for at 

a)  offentlige veterinærer gjennomfører en klinisk undersøkelse av et representativt utvalg av de holdte dyrene av listeførte 

arter for den aktuelle listeførte sykdommen, 

b)  offentlige veterinærer tar hensiktsmessige prøver fra disse holdte dyrene av listeførte arter og andre prøver for undersøkelse 

i laboratorier som vedkommende myndighet har utpekt til dette formålet, 

c)  slike utpekte laboratorier gjennomfører undersøkelser for å bekrefte eller utelukke forekomst av den aktuelle listeførte 

sykdommen. 

3.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med hensyn til nærmere regler 

som utfyller reglene for undersøkelser som fastsatt i nr. 1. 

Artikkel 74 

Foreløpige tiltak for sykdomsbekjempelse truffet av vedkommende myndighet med hensyn til listeførte  

sykdommer som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) 

1.  Dersom vedkommende myndighet har mistanke om en listeført sykdom som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) hos holdte 

dyr, skal den gjennomføre følgende foreløpige tiltak for sykdomsbekjempelse, med forbehold for nasjonale krav om adgang til 

privatboliger, i påvente av resultatene av undersøkelsen fastsatt i artikkel 73 nr. 1 og gjennomføringen av tiltakene for 

sykdomsbekjempelse fastsatt i artikkel 79: 

a)  Iverksette tiltak for sykdomsbekjempelse for å begrense spredningen av nevnte listeførte sykdom fra det rammede 

territoriet, anlegget, næringsmiddel- eller fôrforetaket, anlegget for animalske biprodukter eller annet sted.  
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b)  Ved behov iverksette en epidemiologisk undersøkelse idet det tas hensyn til reglene for slik undersøkelse fastsatt i artikkel 

57 nr. 1. 

2.  I tillegg til tiltakene nevnt i nr. 1 kan vedkommende myndighet i tilfellene nevnt i samme nummer, treffe ytterligere 

foreløpige tiltak for sykdomsbekjempelse, forutsatt at slike tiltak overholder bestemmelsene i denne forordningen og er i 

samsvar med unionsretten. 

3.  De foreløpige tiltakene for sykdomsbekjempelse fastsatt i nr. 1 og 2 skal være hensiktsmessige og stå i forhold til den 

risikoen som den aktuelle listeførte sykdommen utgjør, idet det tas hensyn til følgende: 

a)  Sykdomsprofilen. 

b)  De holdte dyrene som er rammet. 

c)  Helsestatus i medlemsstaten, sonen, segmentet eller anlegget der det er mistanke om at den listeførte sykdommen 

forekommer. 

d)  De foreløpige tiltakene for sykdomsbekjempelse fastsatt i artikkel 55 nr. 1, artikkel 56 og i delegerte rettsakter vedtatt i 

samsvar med artikkel 55 nr. 2. 

4.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med hensyn til regler for listeførte sykdommer 

som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b), som utfyller reglene fastsatt i nr. 1 i denne artikkelen, idet det tas hensyn til forholdene 

nevnt i nr. 3 når det gjelder 

a)  de foreløpige tiltakene for sykdomsbekjempelse som skal treffes for å forhindre spredning av den listeførte sykdommen, 

som nevnt i nr. 1 bokstav a), 

b)  anvendelsen av de foreløpige tiltakene for sykdomsbekjempelse i henhold til nr. 1 bokstav a) på andre anlegg, epidemio-

logiske enheter i disse, næringsmiddel- eller fôrforetak og anlegg for animalske biprodukter eller andre steder, 

c)  opprettelsen av midlertidige restriksjonssoner som er hensiktsmessige på bakgrunn av sykdomsprofilen. 

Artikkel 75 

Gjennomgang og utvidelse av de foreløpige tiltakene for sykdomsbekjempelse for listeførte sykdommer som  

nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) 

Tiltakene for sykdomsbekjempelse fastsatt i artikkel 74 nr. 1 skal 

a)  ved behov gjennomgås av vedkommende myndighet på grunnlag av resultatene av undersøkelsen fastsatt i artikkel 73 nr. 1 

og eventuelt den epidemiologiske undersøkelsen fastsatt i artikkel 74 nr. 1 bokstav b), 

b)  om nødvendig utvides til andre steder som nevnt i artikkel 74 nr. 4 bokstav b). 

Artikkel 76 

Forpliktelser for driftsansvarlige og andre relevante berørte fysiske og juridiske personer og tiltak som skal treffes av 

vedkommende myndighet ved mistanke om listeførte sykdommer som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav c) 

1.  Ved mistanke om en listeført sykdom som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav c), i en medlemsstat som har valgt et 

utryddelsesprogram som omfatter de relevante delene av sitt territorium eller soner eller segmenter av dette som fastsatt i 

artikkel 31 nr. 2, skal nevnte medlemsstat treffe tiltak for å sikre at driftsansvarlige og andre relevante berørte fysiske og 

juridiske personer treffer hensiktsmessige tiltak i henhold til artikkel 72 nr. 1, i påvente av at vedkommende myndighet skal 

treffe tiltak for sykdomsbekjempelse i samsvar med nr. 2 i denne artikkelen. 

2.  Dersom vedkommende myndighet i en medlemsstat som har valgt å utrydde en listeført sykdom som nevnt i nr. 1, har 

mistanke om forekomst av den aktuelle sykdommen hos holdte dyr, skal den 

a)  umiddelbart gjennomføre en undersøkelse for å bekrefte eller utelukke forekomst av nevnte listeførte sykdom i samsvar 

med artikkel 73 nr. 1 og 2,  
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b)  i påvente av resultatene av undersøkelsen fastsatt i bokstav a) og av gjennomføringen av tiltakene for sykdomsbekjempelse 

i samsvar med artikkel 80 nr. 1, gjennomføre de foreløpige tiltakene for sykdomsbekjempelse fastsatt i artikkel 74 nr. 1  

og 2. 

3.  Vedkommende myndighet skal gjennomgå og utvide de foreløpige tiltakene for sykdomsbekjempelse nevnt i nr. 2 bokstav 

b) i samsvar med artikkel 75. 

4.  Nummer 1, 2 og 3 i denne artikkelen får også anvendelse på medlemsstater eller soner som har fått sykdomsfri status, for 

å opprettholde nevnte status i samsvar med artikkel 36, eller på segmenter i samsvar med artikkel 37 nr. 2. 

5.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med hensyn til nærmere regler 

som utfyller reglene når det gjelder 

a)  tiltakene for sykdomsbekjempelse fastsatt i nr. 1, 

b)  undersøkelsen fastsatt i nr. 2 bokstav a), 

c)  de foreløpige tiltakene for sykdomsbekjempelse som skal treffes for å forhindre spredning av den listeførte sykdommen 

som nevnt i nr. 2 bokstav b). 

Avsni t t  2  

Bekreftelse  på foreko mst  av sy kdo m hos  holdte  dy r  

Artikkel 77 

Offisiell bekreftelse av sykdom fra vedkommende myndighet 

1.  Vedkommende myndighet skal basere en offisiell bekreftelse av en listeført sykdom som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav 

b) eller c), på følgende opplysninger: 

a)  Resultatene av de kliniske undersøkelsene og laboratorieundersøkelsene i henhold til artikkel 73 nr. 2. 

b)  Den epidemiologiske undersøkelsen i henhold til artikkel 74 nr. 1 bokstav b), dersom det er relevant. 

c)  Andre tilgjengelige epidemiologiske data. 

2.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med hensyn til de kravene som skal oppfylles for 

den offisielle bekreftelsen nevnt i nr. 1. 

Artikkel 78 

Oppheving av foreløpige tiltak for sykdomsbekjempelse når forekomst av en sykdom har blitt utelukket 

Vedkommende myndighet skal fortsette å anvende de foreløpige tiltakene for sykdomsbekjempelse fastsatt i artikkel 74 nr. 1, 

artikkel 75 og artikkel 76 nr. 2 bokstav b) inntil forekomst av den aktuelle listeførte sykdommen har blitt utelukket i samsvar 

med artikkel 77 nr. 1 og eventuelle regler fastsatt i henhold til artikkel 77 nr. 2. 

Avsni t t  3  

Ti l tak for sy kdo ms bekjempelse  ved bekreftelse  av  sy kdo m hos holdte  dyr  

Artikkel 79 

Tiltak for sykdomsbekjempelse truffet av vedkommende myndighet med hensyn til listeførte sykdommer som nevnt i 

artikkel 9 nr. 1 bokstav b) 

Ved en offisiell bekreftelse i samsvar med artikkel 77 nr. 1 av et utbrudd av en listeført sykdom som nevnt i artikkel 9 nr. 1 

bokstav b) hos holdte dyr, skal vedkommende myndighet i en medlemsstat, en sone eller et segment, alt etter hva som er 

relevant for utbruddet, 

a)  iverksette tiltakene for sykdomsbekjempelse fastsatt i det obligatoriske utryddelsesprogrammet i henhold til artikkel 31  

nr. 1 for nevnte listeførte sykdom, eller  
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b)  dersom medlemsstaten, sonen eller segmentet har fått sykdomsfri status i samsvar med henholdsvis artikkel 36 eller 37, 

i)  treffe ett eller flere av tiltakene fastsatt i artikkel 53–69 som står i rimelig forhold til den risikoen som den aktuelle 

listeførte sykdommen utgjør, og 

ii)  ved behov iverksette det obligatoriske utryddelsesprogrammet for den listeførte sykdommen. 

Artikkel 80 

Tiltak for sykdomsbekjempelse som skal treffes av vedkommende myndighet med hensyn til listeførte  

sykdommer nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav c) 

1.  Ved en offisiell bekreftelse i samsvar med artikkel 77 nr. 1 av et utbrudd av en listeført sykdom som nevnt i artikkel 9  

nr. 1 bokstav c), hos holdte dyr i en medlemsstat som har valgt et utryddelsesprogram som omfatter de relevante delene av sitt 

territorium eller soner eller segmenter av dette, som fastsatt i artikkel 31 nr. 2, avhengig av hva som er relevant for den 

listeførte sykdommen og dette utbruddet, skal vedkommende myndighet iverksette tiltakene for sykdomsbekjempelse fastsatt i 

det frivillige utryddelsesprogrammet. 

2.  Vedkommende myndighet kan treffe ytterligere tiltak for sykdomsbekjempelse ut over de tiltakene som er fastsatt i nr. 1, 

som kan omfatte ett eller flere av tiltakene fastsatt i artikkel 53–69, og skal stå i forhold til risikoen den aktuelle listeførte 

sykdommen utgjør og skal ta hensyn til 

a)  sykdomsprofil, 

b)  de holdte dyrene som er rammet, 

c)  økonomiske og sosiale virkninger. 

3.  Ved en offisiell bekreftelse i samsvar med artikkel 77 nr. 1 av et utbrudd av en listeført sykdom som nevnt i artikkel 9  

nr. 1 bokstav c) hos holdte dyr i en medlemsstat, en sone eller et segment som har fått sykdomsfri status i samsvar med artikkel 

36 eller 37, skal vedkommende myndighet, for å opprettholde nevnte status, treffe ett eller flere av tiltakene fastsatt i artikkel 

53–69. Disse tiltakene skal stå i forhold til risikoen den aktuelle listeførte sykdommen utgjør og skal ta hensyn til 

a)  sykdomsprofil, 

b)  de holdte dyrene som er rammet, 

c)  økonomiske og sosiale virkninger. 

Avsni t t  4  

Vi l t l evende dy r  

Artikkel 81 

Tiltak for sykdomsbekjempelse for listeførte sykdommer som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) hos viltlevende dyr 

Dersom vedkommende myndighet i en rammet medlemsstat har mistanke om eller offisielt bekrefter utbrudd av en listeført 

sykdom som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) hos viltlevende dyr, skal den på hele sitt territorium eller i det berørte området 

eller i den berørte sonen, alt etter hva som er relevant for utbruddet, 

a)  iverksette tiltakene for sykdomsbekjempelse fastsatt i det obligatoriske utryddelsesprogrammet i henhold til artikkel 30  

nr. 1 for nevnte listeførte sykdom, eller 

b)  iverksette et obligatorisk utryddelsesprogram dersom utryddelsesprogrammet i henhold til artikkel 31 nr. 1 for nevnte 

listeførte sykdom ikke ennå er iverksatt fordi sykdommen ikke tidligere har forekommet eller fravær av sykdom har vært 

konstatert, og dersom det er nødvendig med tiltak for viltlevende dyr for å bekjempe og forhindre spredning av 

sykdommen.  
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Artikkel 82 

Tiltak for sykdomsbekjempelse for listeførte sykdommer som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav c) hos viltlevende dyr 

1.  Dersom en vedkommende myndighet mistenker eller offisielt bekrefter en listeført sykdom som nevnt i artikkel 9 nr. 1 

bokstav c) hos viltlevende dyr, og den rammede medlemsstaten har valgt å utrydde den aktuelle sykdommen, og forutsatt at det 

frivillige utryddelsesprogrammet fastsatt i artikkel 31 nr. 2 for nevnte listeførte sykdom inneholder tiltak for viltlevende dyr, 

skal vedkommende myndighet iverksette tiltakene for sykdomsbekjempelse fastsatt i det frivillige utryddelsesprogrammet på 

hele medlemsstatens territorium eller i hele området eller sonen som er berørt, alt etter hva som er relevant for denne mistanken 

eller offisielle bekreftelsen. 

2.  Vedkommende myndighet kan treffe ytterligere tiltak for sykdomsbekjempelse ut over de tiltakene som er fastsatt i nr. 1, 

som kan omfatte ett eller flere av tiltakene fastsatt i artikkel 53–69, og skal stå i forhold til risikoen den aktuelle listeførte 

sykdommen utgjør og skal ta hensyn til 

a)  sykdomsprofil, 

b)  de rammede viltlevende dyrene og risikoen for å overføre sykdommer til dyr og mennesker, og 

c)  økonomiske, sosiale og miljømessige virkninger. 

3.  Ved en offisiell bekreftelse av et utbrudd av en listeført sykdom som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav c) hos viltlevende dyr 

i en medlemsstat, en sone eller et segment som har fått sykdomsfri status i samsvar med artikkel 36 eller 37, skal vedkommende 

myndighet, for å opprettholde nevnte status, treffe ett eller flere av tiltakene fastsatt i artikkel 53–69. Disse tiltakene skal stå i 

forhold til risikoen den aktuelle listeførte sykdommen utgjør og skal ta hensyn til 

a)  sykdomsprofil, 

b)  de rammede viltlevende dyrene og risikoen for å overføre sykdommer til dyr og mennesker, 

c)  betydningen av forekomsten av sykdommen hos viltlevende dyr for helsestatusen hos holdte dyr, og 

d)  økonomiske, sosiale og miljømessige virkninger. 

Avsni t t  5  

Kommisjonens samordning  og  midler t idige særl ig e reg ler  for sy kdo msbe kjempel se  

Artikkel 83 

Kommisjonens samordning av tiltak og midlertidige særlige regler for avsnitt 1–4 

1.  Medlemsstatene skal informere Kommisjonen om 

a)  tiltakene for sykdomsbekjempelse som deres vedkommende myndighet har truffet i samsvar med artikkel 77 nr. 1, artikkel 

78, 79 og 81 og delegerte rettsakter vedtatt i henhold til artikkel 77 nr. 2 når det gjelder en listeført sykdom som nevnt i 

artikkel 9 nr. 1 bokstav b), 

b)  tiltakene for sykdomsbekjempelse som deres vedkommende myndighet har truffet i samsvar med artikkel 77 nr. 1, artikkel 

78, artikkel 80 nr. 1 og artikkel 82 og delegerte rettsakter vedtatt i henhold til artikkel 77 nr. 2 når det gjelder en listeført 

sykdom som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav c). 

2.  Kommisjonen skal gjennomgå sykdomssituasjonen og tiltakene for sykdomsbekjempelse som vedkommende myndighet 

har truffet i samsvar med dette kapittelet, og kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette særlige regler for tiltak for 

sykdomsbekjempelse for et begrenset tidsrom når det gjelder en listeført sykdom som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) eller c), 

på vilkår som står i forhold til den epidemiologiske situasjonen, dersom 

a)  tiltakene for sykdomsbekjempelse som den aktuelle vedkommende myndigheten har truffet, viser seg å være uegnet for den 

epidemiologiske situasjonen,  
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b)  den listeførte sykdommen synes å spre seg til tross for tiltakene for sykdomsbekjempelse som er truffet i samsvar med dette 

kapittelet. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

3.  I behørig begrunnede, tvingende hastetilfeller knyttet til en listeført sykdom som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) eller c) 

som utgjør en ny, svært betydelig risiko, skal Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter med umiddelbar virkning i samsvar 

med prosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 3. 

DEL IV 

REGISTRERING, GODKJENNING, SPORBARHET OG FORFLYTNINGER 

AVDELING I 

LANDDYR, AVLSMATERIALE OG PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE FRA LANDDYR 

KAPITTEL 1 

Registrering, godkjenning, journalføring og registre 

Avsni t t  1  

Regi strering  av anlegg  og  vi sse  ty per dri f tsansvarl ige  

Artikkel 84 

Driftsansvarliges plikt til å registrere anlegg 

1.  Driftsansvarlige for anlegg som holder landdyr eller tar ut, produserer, bearbeider eller oppbevarer avlsmateriale, skal 

gjøre følgende for å få sine anlegg registrert i samsvar med artikkel 93, og før de starter driften: 

a)  Informere vedkommende myndighet om ethvert slikt anlegg som de har ansvar for. 

b)  Framlegge følgende opplysninger for vedkommende myndighet: 

i)  Den driftsansvarliges navn og adresse. 

ii)  Anleggets beliggenhet og beskrivelse av dets lokaler. 

iii)  Kategoriene, artene og antallet eller mengden av holdte landdyr eller avlsmateriale som de har til hensikt å holde på 

anlegget, og anleggets kapasitet. 

iv)  Anleggstype. 

v)  Andre sider ved anlegget som er relevante for å fastsette hvilken risiko det utgjør. 

2.  Driftsansvarlige for anleggene nevnt i nr. 1 skal informere vedkommende myndighet om følgende: 

a)  Eventuelle endringer ved anlegget med hensyn til forholdene nevnt i nr. 1 bokstav b). 

b)  Opphør av den driftsansvarliges eller anleggets aktiviteter. 

3.  Anlegg som skal godkjennes i samsvar med artikkel 94 nr. 1, skal ikke være forpliktet til å legge fram opplysningene 

nevnt i nr. 1. 

Artikkel 85 

Unntak fra driftsansvarliges plikt til å registrere anlegg 

Som unntak fra artikkel 84 nr. 1 kan medlemsstatene frita visse kategorier av anlegg som utgjør en uvesentlig risiko, fra 

registreringskravet i henhold til en gjennomføringsrettsakt vedtatt i samsvar med artikkel 86 nr. 2. Medlemsstatene skal 

informere Kommisjonen om slike unntak.  
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Artikkel 86 

Gjennomføringsmyndighet med hensyn til driftsansvarliges plikt til å registrere anlegg 

1.  Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette regler for de opplysningene som driftsansvarlige skal 

legge fram med henblikk på registrering av anlegg som fastsatt i artikkel 84 nr. 1, herunder fristene for å legge fram slike 

opplysninger. 

2.  Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette regler for hvilke typer anlegg medlemsstatene kan 

unnta fra registreringskravet i henhold til artikkel 85, på grunnlag av 

a)  artene og kategoriene av og antallet holdte landdyr og avlsmateriale på det aktuelle anlegget og anleggets kapasitet, 

b)  anleggstype, 

c)  forflytninger av holdte landdyr eller avlsmateriale inn og ut av anlegget. 

3.  Gjennomføringsrettsaktene nevnt i denne artikkelen skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i 

artikkel 266 nr. 2. 

Artikkel 87 

Registreringsplikt for transportører av holdte hov- og klovdyr, og delegerte rettsakter 

1.  Transportører som transporterer holdte hov- og klovdyr mellom medlemsstater, eller mellom en medlemsstat og et 

tredjeland, skal gjøre følgende for å kunne bli registrert i samsvar med artikkel 93, og før de starter driften: 

a)  Informere vedkommende myndighet om sine aktiviteter. 

b)  Oversende til vedkommende myndighet opplysninger om følgende: 

i)  Den berørte transportørens navn og adresse. 

ii)  Kategoriene og artene av og antallet holdte hov- og klovdyr som det planlegges transport for. 

iii)  Typen transport. 

iv)  Transportmiddel. 

2.  Transportørene nevnt i nr. 1 skal informere vedkommende myndighet om følgende: 

a)  Eventuelle endringer i forholdene nevnt i nr. 1 bokstav b). 

b)  Opphør av transportvirksomheten. 

3.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 som utfyller reglene fastsatt i 

nr. 1 i denne artikkelen, når det gjelder forpliktelsen for andre typer transportører hvis transportvirksomhet utgjør en særlig og 

vesentlig risiko for visse arter eller kategorier av dyr, om å legge fram relevante opplysninger med henblikk på registrering av 

deres virksomhet. 

Artikkel 88 

Unntak fra registreringsplikten for transportører av holdte hov- og klovdyr 

Som unntak fra artikkel 87 nr. 1 kan medlemsstatene frita visse kategorier av transportører hvis transportvirksomhet utgjør en 

uvesentlig risiko, fra registreringskravet i henhold til en gjennomføringsrettsakt vedtatt i samsvar med artikkel 89 nr. 2. 

Medlemsstatene skal informere Kommisjonen om slike unntak.  
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Artikkel 89 

Gjennomføringsmyndighet med hensyn til transportørers registreringsplikt 

1.  Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette regler for de opplysningene som transportører skal 

legge fram for å registrere sin virksomhet i henhold til artikkel 87 nr. 1 og 3, herunder frister for å legge fram slike 

opplysninger. 

2.  Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette regler for hvilke typer transportører medlemsstatene 

kan unnta fra registreringskravet i henhold til artikkel 86, på grunnlag av 

a)  avstandene de aktuelle hov- og klovdyrene transporteres, og 

b)  kategoriene og artene av og antallet hov- og klovdyr de transporterer. 

3.  Gjennomføringsrettsaktene nevnt i denne artikkelen skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i 

artikkel 266 nr. 2. 

Artikkel 90 

Registreringsplikt for driftsansvarlige som gjennomfører oppsamling uavhengig av et anlegg 

1.  Driftsansvarlige som gjennomfører oppsamling av holdte hov- og klovdyr og fjørfe uavhengig av et anlegg, herunder de 

som kjøper og selger dyr, skal for å kunne bli registrert i samsvar med artikkel 93 og før de starter driften, gi vedkommende 

myndighet opplysninger om følgende: 

a)  Den driftsansvarliges navn og adresse. 

b)  Artene og kategoriene av holdte hov- og klovdyr og fjørfe som omfattes av deres aktiviteter. 

2.  Driftsansvarlige nevnt i nr. 1 skal informere vedkommende myndighet om følgende: 

a)  Eventuelle endringer i forholdene nevnt i nr. 1. 

b)  Opphør av den driftsanssvarliges aktiviteter. 

Artikkel 91 

Unntak fra registreringsplikten for driftsansvarlige som gjennomfører oppsamling 

Som unntak fra artikkel 90 nr. 1 kan medlemsstatene frita visse kategorier av driftsansvarlige som gjennomfører oppsamling 

som utgjør en uvesentlig risiko, fra registreringskravet i henhold til en gjennomføringsrettsakt vedtatt i samsvar med artikkel 92 

nr. 2. Medlemsstatene skal informere Kommisjonen om slike unntak. 

Artikkel 92 

Gjennomføringsmyndighet med hensyn til registreringsplikten for driftsansvarlige som gjennomfører oppsamling 

1.  Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette regler for de opplysningene som driftsansvarlige skal 

legge fram med henblikk på registrering som fastsatt i artikkel 90 nr. 1, herunder fristene for å legge fram slike opplysninger. 

2.  Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette regler for de typene driftsansvarlige som medlems-

statene kan unnta fra registreringskravet i henhold til artikkel 91, forutsatt at de driftsansvarliges aktiviteter utgjør en uvesentlig 

risiko, og på grunnlag av de artene og kategoriene av og antallet holdte landdyr som omfattes av deres aktiviteter.  
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3.  Gjennomføringsrettsaktene nevnt i denne artikkelen skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i 

artikkel 266 nr. 2. 

Artikkel 93 

Vedkommende myndighets registreringsplikt 

En vedkommende myndighet skal registrere 

a)  anlegg i registeret fastsatt i artikkel 101 nr. 1 dersom den berørte driftsansvarlige har lagt fram de opplysningene som 

kreves i samsvar med artikkel 84 nr. 1, 

b)  transportører i registeret fastsatt i artikkel 101 nr. 1 dersom den berørte transportøren har lagt fram de opplysningene som 

kreves i samsvar med artikkel 87 nr. 1 og 3, 

c)  Driftsansvarlige som gjennomfører oppsamling uavhengig av et anlegg, i registeret i henhold til artikkel 101 nr. 1 dersom 

den berørte driftsansvarlige har lagt fram de opplysningene som kreves i samsvar med artikkel 90 nr. 1. 

Vedkommende myndighet skal gi hvert enkelt anlegg, transportør og driftsansvarlig som nevnt i bokstav a)–c) et unikt 

registreringsnummer. 

Avsni t t  2  

Godkjenning  av  v is se  ty per anlegg  

Artikkel 94 

Godkjenning av visse anlegg, og delegerte rettsakter 

1.  Driftsansvarlige som driver følgende typer anlegg, skal søke vedkommende myndighet om godkjenning i samsvar med 

artikkel 96 nr. 1 og skal ikke starte driften før anlegget er godkjent i samsvar med artikkel 97 nr. 1: 

a)  Anlegg for oppsamling av hov- og klovdyr og fjørfe, som dyr flyttes fra til en annen medlemsstat, eller som tar imot dyr fra 

en annen medlemsstat. 

b)  Anlegg for avlsmateriale fra storfe, svin, sauer, geiter og hestedyr, som avlsmateriale fra disse dyrene flyttes fra, til en 

annen medlemsstat. 

c)  Rugerier som rugeegg eller fjørfe flyttes fra, til en annen medlemsstat. 

d)  Anlegg som holder fjørfe, som fjørfe beregnet til andre formål enn slakting eller rugeegg flyttes fra, til en annen 

medlemsstat. 

e)  Enhver annen type anlegg for holdte landdyr som utgjør en vesentlig risiko, og som skal godkjennes i samsvar med reglene 

fastsatt i en delegert rettsakt vedtatt i samsvar med nr. 3 bokstav b). 

2.  Driftsansvarlige skal stanse driften ved et anlegg som nevnt i nr. 1 dersom 

a)  vedkommende myndighet tilbakekaller eller midlertidig opphever sin godkjenning i samsvar med artikkel 100 nr. 2, eller 

b)  det aktuelle anlegget ved betinget godkjenning gitt i samsvar med artikkel 99 nr. 3, ikke oppfyller de utestående kravene 

nevnt i artikkel 99 nr. 3 og ikke får en endelig godkjenning i samsvar med artikkel 97 nr. 1. 

3.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder 

a)  unntak fra kravet om at driftsansvarlige som driver de typene anlegg som er nevnt i nr. 1 bokstav a)–d), må søke 

vedkommende myndighet om godkjenning, dersom disse anleggene utgjør en uvesentlig risiko,  
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b)  de typene anlegg som må godkjennes i samsvar med nr. 1 bokstav e), 

c)  særlige regler for opphør av aktiviteter for anlegg for avlsmateriale som nevnt i nr. 1 bokstav b). 

4.  Når Kommisjonen vedtar delegerte rettsakter i henhold til nr. 3, skal den legge følgende kriterier til grunn: 

a)  Artene og kategoriene av holdte landdyr eller avlsmateriale i et anlegg. 

b)  Antallet arter og antallet holdte landdyr eller avlsmateriale i et anlegg. 

c)  Anleggstype og produksjonstype. 

d)  Forflytningene av holdte landdyr eller avlsmateriale inn og ut av nevnte typer anlegg. 

Artikkel 95 

Godkjenning av status som avgrenset anlegg 

Driftsansvarlige for anlegg som søker om status som avgrenset anlegg, skal 

a)  søke vedkommende myndighet om godkjenning i samsvar med artikkel 96 nr. 1, 

b)  flytte holdte dyr til eller fra anlegget i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 137 nr. 1 og delegerte rettsakter vedtatt i 

samsvar med artikkel 137 nr. 2, først etter at deres anlegg har fått godkjenning for slik status av vedkommende myndighet i 

samsvar med artikkel 97 og 99. 

Artikkel 96 

Driftsansvarliges plikt til å legge fram opplysninger for å få godkjenning, og gjennomføringsrettsakter 

1.  I forbindelse med søknaden om godkjenning av anlegg i henhold til artikkel 94 nr. 1 og artikkel 95 bokstav a) skal 

driftsansvarlige framlegge følgende opplysninger for vedkommende myndighet: 

a)  Den driftsansvarliges navn og adresse. 

b)  Anleggets beliggenhet og beskrivelse av dets lokaler. 

c)  Kategoriene og artene av og antallet holdte landdyr eller avlsmateriale som er relevant for godkjenningen, og som holdes i 

anlegget. 

d)  Anleggstype. 

e)  Øvrige opplysninger om anlegget med hensyn til dets spesifikke egenskaper, som er relevante for å fastsette hvilken risiko 

det eventuelt kan utgjøre. 

2.  Driftsansvarlige for anleggene nevnt i nr. 1 skal informere vedkommende myndighet om følgende: 

a)  Eventuelle endringer ved anlegget med hensyn til forholdene nevnt i nr. 1 bokstav a), b) eller c). 

b)  Opphør av den driftsansvarliges eller anleggets aktiviteter. 

3.  Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette regler for de opplysningene som driftsansvarlige skal 

legge fram i sin søknad om godkjenning av anlegget i samsvar med nr. 1, og om fristene for å legge fram opplysningene nevnt i 

nr. 1 og i nr. 2 bokstav b). 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2.  
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Artikkel 97 

Godkjenning av og vilkårene for godkjenning av anlegg, og delegerte rettsakter 

1.  Vedkommende myndigheter skal bare godkjenne anlegg i henhold til artikkel 94 nr. 1 og artikkel 95 bokstav a) som 

a)  oppfyller følgende krav, alt etter hva som er relevant, når det gjelder 

i)  karantene, isolasjon og andre biosikkerhetstiltak, idet det tas hensyn til kravene i artikkel 10 nr. 1 bokstav b) og 

eventuelle regler vedtatt i samsvar med artikkel 10 nr. 2, 

ii)  overvåkingskrav i henhold til artikkel 24 og dersom det er relevant for den berørte anleggstypen og den tilknyttede 

risikoen, artikkel 25, 

iii)  journalføring i henhold til artikkel 102 og 103 og eventuelle regler vedtatt i henhold til artikkel 106 og 107, 

b)  har lokaler og utstyr som 

i)  i tilstrekkelig grad begrenser risikoen for innføring og spredning av sykdommer til et akseptabelt nivå, idet det tas 

hensyn til den berørte anleggstypen, 

ii)  har tilstrekkelig kapasitet i forhold til antallet holdte landdyr eller mengden av avlsmateriale, 

c)  ikke utgjør en uakseptabel risiko med hensyn til spredning av sykdommer, idet det tas hensyn til de risikoreduserende 

tiltakene som er innført, 

d)  har et personale med nødvendig utdanning for aktiviteten ved det berørte anlegget, 

e)  har innført et system som gjør at den driftsansvarlige kan godtgjøre overfor vedkommende myndighet at den oppfyller 

bokstav a)–d). 

2.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder 

a)  karantene, isolasjon og andre biosikkerhetstiltak som nevnt i nr. 1 bokstav a) i), 

b)  overvåking som nevnt i nr. 1 bokstav a) ii), 

c)  lokaler og utstyr som nevnt i nr. 1 bokstav b), 

d)  personalets og veterinærenes ansvarsområder, kompetanse og spesialiserte utdanning i henhold til nr. 1 bokstav d), for 

aktiviteter i anlegg for avlsmateriale og anlegg for oppsamling av hov- og klovdyr og fjørfe, 

e)  vedkommende myndighets nødvendige tilsyn med anlegg for avlsmateriale og anlegg for oppsamling av hov- og klovdyr og 

fjørfe. 

3.  Når Kommisjonen utarbeider de reglene som skal fastsettes i delegerte rettsakter, som skal vedtas i henhold til nr. 2, skal 

følgende forhold tas i betraktning: 

a)  Risikoene som den enkelte typen anlegg utgjør. 

b)  Artene og kategoriene av holdte landdyr som er relevante for godkjenningen. 

c)  Den aktuelle produksjonstypen. 

d)  Typiske forflytningsmønstre for den typen anlegg og de artene og kategoriene av dyr som holdes i disse anleggene.  
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Artikkel 98 

Virkeområde for godkjenning av anlegg 

Vedkommende myndighet skal uttrykkelig angi i godkjenningen av et anlegg gitt i henhold til artikkel 97 nr. 1, etter søknad 

inngitt i samsvar med artikkel 94 nr. 1 eller artikkel 95 bokstav a), 

a)  hvilken type anlegg i henhold til artikkel 94 nr. 1 og artikkel 95 og bestemmelsene vedtatt i henhold til artikkel 94 nr. 3 

bokstav b), godkjenningen gjelder, 

b)  hvilke arter og kategorier av holdte landdyr eller avlsmateriale av nevnte arter godkjenningen gjelder. 

Artikkel 99 

Framgangsmåter for vedkommende myndighets godkjenning 

1.  Vedkommende myndighet skal fastsette framgangsmåter som driftsansvarlige skal følge når de skal søke om godkjenning 

for sine anlegg i samsvar med artikkel 94 nr. 1, artikkel 95 eller artikkel 96 nr. 1. 

2.  Når vedkommende myndighet mottar en søknad om godkjenning fra en driftsansvarlig, skal den i samsvar med artikkel 94 

nr. 1 eller artikkel 95 bokstav a) foreta et besøk på stedet. 

3.  Dersom kravene nevnt i artikkel 97 og nr. 1 og 2 i denne artikkelen er oppfylt, skal vedkommende myndighet gi 

godkjenningen. 

4.  Dersom et anlegg ikke oppfyller alle kravene til godkjenning som nevnt i artikkel 97, kan vedkommende myndighet gi et 

anlegg en betinget godkjenning dersom det på grunnlag av søknaden fra den berørte driftsansvarlige og besøket på stedet i 

henhold til nr. 2, viser seg at anlegget oppfyller alle de viktigste kravene, som gir tilstrekkelige garantier for at anlegget ikke 

utgjør noen vesentlig risiko. 

5.  Dersom vedkommende myndighet har gitt en betinget godkjenning i samsvar med nr. 4, skal den bare gi full godkjenning 

dersom det etter et nytt besøk på anlegget avlagt innen tre måneder etter datoen for den betingede godkjenningen, eller det ut fra 

dokumentasjon som den driftsansvarlige legger fram innen tre måneder fra nevnte dato, framgår at anlegget oppfyller alle 

kravene til godkjenning i henhold til artikkel 97 nr. 1 og reglene vedtatt i samsvar med artikkel 97 nr. 2. 

Dersom besøket på stedet eller dokumentasjonen nevnt i første ledd viser at det er gjort tydelige framskritt, men at anlegget 

fortsatt ikke oppfyller alle kravene, kan vedkommende myndighet forlenge den betingende godkjenningen. Betinget 

godkjenning kan imidlertid ikke gis for en periode som til sammen varer i mer enn seks måneder. 

Artikkel 100 

Vedkommende myndighets gjennomgang, midlertidige oppheving og tilbakekalling av godkjenninger 

1.  Vedkommende myndighet skal gjennomgå de godkjenningene av anlegg som er gitt i samsvar med artikkel 97 og 99 med 

passende mellomrom på grunnlag av relevante risikoer. 

2.  Dersom vedkommende myndighet oppdager alvorlige mangler på et anlegg med hensyn til oppfyllelsen av kravene 

fastsatt i artikkel 97 nr. 1 og reglene vedtatt i henhold til artikkel 97 nr. 2, og den driftsansvarlige for anlegget ikke kan legge 

fram tilstrekkelige garantier for at manglene vil bli utbedret, skal vedkommende myndighet sette i gang prosessen med å 

tilbakekalle godkjenningen av anlegget. 

Vedkommende myndighet kan imidlertid velge å oppheve midlertidig framfor å tilbakekalle en godkjenning av et anlegg 

dersom den driftsansvarlige kan garantere at manglene vil bli utbedret innen rimelig tid.  
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3.  Godkjenning kan bare gis etter tilbakekalling eller utstedes på nytt etter midlertidig oppheving i samsvar med nr. 2 dersom 

vedkommende myndighet finner det godtgjort at anlegget fullt ut oppfyller alle kravene i denne forordningen til den aktuelle 

typen anlegg. 

Avsni t t  3  

Vedko mmende  my ndig het s  reg is tre  

Artikkel 101 

Registre som skal føres av vedkommende myndighet 

1.  Hver vedkommende myndighet skal opprette og ajourføre registre over 

a)  alle anlegg og driftsansvarlige som er registrert hos den i henhold til artikkel 93, 

b)  alle anlegg som den har godkjent i samsvar med artikkel 97 og 99. 

Den skal gjøre registrene nevnt i første ledd bokstav a) og b) tilgjengelige for Kommisjonen og vedkommende myndigheter i 

øvrige medlemsstater i den utstrekning opplysningene i registrene er relevante for forflytninger av holdte landdyr og 

avlsmateriale av disse mellom medlemsstater. 

Den skal gjøre registeret over godkjente anlegg som nevnt i første ledd bokstav b) tilgjengelig for offentligheten i den 

utstrekning opplysningene i registeret er relevante for forflytninger av holdte landdyr og avlsmateriale av disse mellom 

medlemsstater. 

2.  Dersom det er hensiktsmessig og relevant, kan en vedkommende myndighet kombinere registreringen nevnt i nr. 1 første 

ledd bokstav a) og godkjenningene nevnt i nr. 1 første ledd bokstav b) med registrering for andre formål. 

3.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder nærmere 

opplysninger som skal føres inn i registrene i henhold til nr. 1 første ledd bokstav a) og b), og offentlighetens tilgang til 

registeret i henhold til nr. 1 første ledd bokstav b). 

Avsni t t  4  

Journal føring  

Artikkel 102 

Plikt for driftsansvarlige for andre anlegg enn anlegg for avlsmateriale, til å føre journaler 

1.  Driftsansvarlige for anlegg som omfattes av registreringskravet i samsvar med artikkel 93 eller godkjenning i samsvar 

med artikkel 97 nr. 1, skal føre og oppbevare registre som inneholder minst følgende opplysninger: 

a)  Artene, kategoriene, antallet og eventuelt identifikasjon av landdyr som holdes i anlegget. 

b)  Forflytninger av holdte landdyr inn og ut av anlegget, eventuelt med angivelse av 

i)  deres opprinnelses- eller bestemmelsessted, 

ii)  datoen for slike forflytninger. 

c)  Dokumenter som skal ledsage holdte landdyr som ankommer eller forlater anlegget i samsvar med artikkel 112 bokstav b), 

artikkel 113 nr. 1 bokstav b), artikkel 114 nr. 1 bokstav c), artikkel 115 bokstav b), artikkel 117 bokstav b), artikkel 143  

nr. 1 og 2, artikkel 164 nr. 2 og eventuelle regler vedtatt i henhold til artikkel 118 og 120 og artikkel 144 nr. 1 bokstav  

b) og c). 

d)  Dødelighet for landdyr som holdes i anlegget.  
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e)  Biosikkerhetstiltak, overvåking, behandlinger, testsresultater og andre relevante opplysninger for 

i)  artene og kategoriene av landdyr som holdes i anlegget, 

ii)  produksjonstypen, 

iii)  anleggets type og størrelse. 

f)  Resultatene av eventuelle dyrehelsebesøk i samsvar med artikkel 25 nr. 1. 

Registrene skal føres og oppbevares på papir eller elektronisk. 

2.  Den berørte medlemsstaten kan frita anlegg som utgjør en lav risiko for spredning av listeførte eller nye sykdommer, fra 

kravet om å føre registre over alle eller noen av opplysningene angitt i nr. 1. 

3.  Driftsansvarlige for anlegg skal oppbevare registrene nevnt i nr. 1 og 2 på det berørte anlegget og skal 

a)  på anmodning umiddelbart gjøre dem tilgjengelige for vedkommende myndighet, 

b)  oppbevare dem i en minsteperiode som skal fastsettes av vedkommende myndighet, men som skal være minst tre år. 

4.  Som unntak fra nr. 3 kan driftsansvarlige unntas fra plikten til å føre registre over alle eller noen av forholdene angitt i  

nr. 1 dersom den berørte driftsansvarlige 

a)  har tilgang til den elektroniske databasen nevnt i artikkel 109 for de relevante artene, og databasen allerede inneholder de 

opplysningene som skal føres inn i registrene, og 

b)  registrerer ajourførte opplysninger direkte i databasen. 

Artikkel 103 

Plikt for anlegg for avlsmateriale til å føre journaler 

1.  Driftsansvarlige som driver anlegg for avlsmateriale, skal føre og oppbevare registre som inneholder minst følgende 

opplysninger: 

a)  Rase, alder og identifikasjon av og helsestatus hos donordyr som brukes til produksjon av avlsmateriale. 

b)  Tidspunkt og sted for uttak samt for bearbeiding og oppbevaring av uttatt, produsert eller bearbeidet avlsmateriale. 

c)  Identifikasjon av avlsmateriale sammen med opplysninger om dets bestemmelsessted, dersom det er kjent. 

d)  Dokumentene som skal ledsage avlsmateriale som ankommer eller forlater det aktuelle anlegget i samsvar med artikkel 162 

og artikkel 164 nr. 2, og eventuelle regler vedtatt i henhold til artikkel 162 nr. 3 og 4. 

e)  Dersom det er relevant, resultatene av kliniske undersøkelser og laboratorieundersøkelser. 

f)  Laboratorieteknikker som har blitt brukt. 

2.  Den berørte medlemsstaten kan frita anlegg som utgjør en lav risiko for spredning av listeførte eller nye sykdommer, fra 

kravet om å føre registre over alle eller noen av opplysningene angitt i nr. 1. 

3.  Driftsansvarlige for anlegg for avlsmateriale skal oppbevare registrene nevnt i nr. 1 og 2 på anlegget og skal 

a)  på anmodning umiddelbart gjøre dem tilgjengelige for vedkommende myndighet, 

b)  oppbevare dem i en minsteperiode som skal fastsettes av vedkommende myndighet, men som skal være på minst tre år.  
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Artikkel 104 

Plikt for transportører til å føre journaler 

1.  Transportører skal føre og oppbevare registre som inneholder minst følgende opplysninger: 

a)  Hvilke anlegg de har besøkt. 

b)  Kategoriene og artene av og antall holdte landdyr som de har transportert. 

c)  Hvordan transportmiddelet som er brukt, har blitt rengjort og desinfisert og hvilke tiltak mot skadedyr og parasittangrep 

som har blitt iverksatt. 

d)  Nærmere opplysninger om dokumenter som ledsager de berørte dyrene, herunder dokumentnumre. 

Registrene skal føres og oppbevares på papir eller elektronisk. 

2.  Den berørte medlemsstaten kan frita transportører som utgjør en lav risiko for spredning av listeførte eller nye 

sykdommer, fra kravet om å føre registre over alle eller noen av opplysningene angitt i nr. 1. 

3.  Transportørene skal oppbevare registrene i henhold til nr. 1 og 2 

a)  på en slik måte at vedkommende myndighet på anmodning umiddelbart kan få tilgang til dem, 

b)  i en minsteperiode som skal fastsettes av vedkommende myndighet, men som skal være på minst tre år. 

Artikkel 105 

Plikt for driftsansvarlige som gjennomfører oppsamling, til å føre journaler 

1.  Driftsansvarlige som gjennomfører oppsamling og omfattes av registreringskravet fastsatt i artikkel 93, skal føre og 

oppbevare registre som inneholder minst følgende opplysninger: 

a)  Artene og kategoriene samt antallet og identifikasjon av holdte landdyr som de har ansvar for. 

b)  Forflytninger av holdte landdyr som de har ansvar for, eventuelt med angivelse av 

i)  deres opprinnelses- og bestemmelsessted, 

ii)  datoen for slike forflytninger. 

c)  Dokumentene som skal ledsage holdte landdyr som flyttes under deres ansvar i samsvar med artikkel 112 bokstav b), 

artikkel 113 nr. 1 bokstav b), artikkel 114 nr. 1 bokstav c), artikkel 115 bokstav b), artikkel 117 bokstav b), artikkel 143  

nr. 1 og 2, artikkel 164 nr. 2 og eventuelle regler vedtatt i henhold til artikkel 118 og 120 og artikkel 144 nr. 1 bokstav b)  

og c). 

d)  Dødeligheten hos holdte landdyr som de har ansvar for. 

e)  Biosikkerhetstiltak, overvåking, behandlinger, testresultater og andre relevante opplysninger for de artene og kategoriene av 

holdte landdyr som de har ansvar for. 

Registrene skal føres og oppbevares på papir eller elektronisk. 

2.  Den berørte medlemsstaten kan frita driftsansvarlige hvis virksomhet utgjør en lav risiko for spredning av listeførte eller 

nye sykdommer, fra kravet om å føre registre over alle eller noen av opplysningene angitt i nr. 1. 

3.  Driftsansvarlige skal 

a)  på anmodning gjøre registrene nevnt i nr. 1 tilgjengelige for vedkommende myndighet, 

b)  oppbevare dem i en minsteperiode som skal fastsettes av vedkommende myndighet, men som skal være på minst tre år.  
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Artikkel 106 

Delegering av myndighet når det gjelder journalføring 

1.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med hensyn til nærmere regler 

som utfyller kravene om ~journalføring fastsatt i artikkel 102, 103, 104 og 105, når det gjelder 

a)  opplysninger som skal registreres i tillegg til det som er angitt i artikkel 102 nr. 1, artikkel 103 nr. 1, artikkel 104 nr. 1 og 

artikkel 105 nr. 1, 

b)  ytterligere krav om journalføring for avlsmateriale som tas ut, produseres eller bearbeides i anlegg for avlsmateriale etter at 

driften ved anlegget er avsluttet. 

2.  Når Kommisjonen utarbeider de reglene som skal fastsettes i de delegerte rettsaktene i henhold til nr. 1, skal følgende 

forhold tas i betraktning: 

a)  Risikoene som den enkelte typen anlegg eller aktivitet utgjør. 

b)  Artene og kategoriene av holdte landdyr eller avlsmateriale på det berørte anlegget, eller som transporteres til eller fra dette 

anlegget. 

c)  Typen produksjon på anlegget eller typen aktivitet. 

d)  Typiske forflytningsmønstre og kategorier av berørte dyr. 

e)  Antall holdte landdyr eller mengden av avlsmateriale som den berørte driftsansvarlige har ansvar for. 

Artikkel 107 

Gjennomføringsmyndighet med hensyn til unntak fra kravene om journalføring 

Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette regler for hvilke typer anlegg og driftsansvarlige som 

medlemsstatene kan unnta fra kravene om journalføring i henhold til artikkel 102, 103, 104 og 105, med hensyn til 

a)  anlegg som holder eller driftsansvarlige som håndterer eller transporterer et mindre antall holdte landdyr eller en mindre 

mengde avlsmateriale, 

b)  artene eller kategoriene av holdte landdyr eller avlsmateriale. 

Når Kommisjonen vedtar nevnte gjennomføringsrettsakter, skal kriteriene fastsatt i artikkel 106 nr. 2 legges til grunn. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

KAPITTEL 2 

Sporbarhetskrav til holdte landdyr og avlsmateriale 

Avsni t t  1  

Holdte  landdyr  

Artikkel 108 

Medlemsstatenes plikt til å opprette et system for identifikasjon og registrering av holdte landdyr 

1.  Medlemsstatene skal ha et system for identifikasjon og registrering av de artene holdte landdyr som det kreves et slikt 

system for, i henhold til denne forordningen og eventuelle regler som vedtas i henhold til den. Et slikt system skal dersom det er 

relevant, sikre registrering av forflytninger av slike dyr.  
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2.  Når medlemsstatene oppretter systemet nevnt i nr. 1, skal følgende tas i betraktning: 

a)  Artene eller kategoriene av berørte holdte landdyr. 

b)  Risikoen som nevnte art eller kategori utgjør. 

3.  Systemet nevnt i nr. 1 skal inneholde følgende elementer: 

a)  Merker for å identifisere hvert enkelt landdyr eller grupper av holdte landdyr. 

b)  Identifikasjonsdokumenter, transportdokumenter og andre dokumenter for identifikasjon og sporing av holdte landdyr som 

nevnt i artikkel 110. 

c)  Ajourførte registre i anlegg i henhold til artikkel 102 nr. 1 bokstav a) og b). 

d)  En database over holdte landdyr i henhold til artikkel 109 nr. 1. 

4.  Systemet nevnt i nr. 1 skal være utformet på en slik måte at det 

a)  sikrer at tiltakene for forebygging og bekjempelse av sykdom som fastsatt i denne forordningen, kan anvendes på en 

effektiv måte, 

b)  gjør det enkelt å spore holdte landdyr og forflytninger av dem innenfor og mellom medlemsstater, og innførselen av dem til 

Unionen, 

c)  sikrer effektiv samvirkingsevne, integrasjon og kompatibilitet mellom de ulike delene av systemet, 

d)  sikrer at systemet i den grad det er hensiktsmessig, er tilpasset 

i)  Unionens databaserte informasjonssystem for melding og rapportering i henhold til artikkel 22, 

ii)  TRACES, 

e)  sikrer en sammenhengende tilnærming til de ulike dyreartene som omfattes av systemet. 

5.  Medlemsstatene kan når det er hensiktsmessig, 

a)  bruke hele eller deler av systemet i henhold til nr. 1 for andre formål enn formålene nevnt i nr. 4 bokstav a) og b), 

b)  integrere identifikasjonsdokumenter, transportdokumenter og andre dokumenter nevnt i artikkel 110 med helsesertifikater 

eller egenerklæringsdokumentet i henhold til artikkel 143 nr. 1 og 2 og artikkel 151 nr. 1 og eventuelle regler vedtatt i 

henhold til artikkel 144 nr. 1 bokstav b) og c) og artikkel 151 nr. 3 og 4, 

c)  utpeke en annen myndighet eller bemyndige et annet organ eller en fysisk person til å sikre den praktiske anvendelsen av 

identifikasjons- og registreringssystemet i henhold til nr. 1, herunder utstedelse av identifikasjonsdokumenter og 

utarbeiding av maler i henhold til artikkel 110 nr. 1 bokstav a), b) og c). 

Artikkel 109 

Medlemsstatenes plikt til å opprette og vedlikeholde en database over holdte landdyr 

1.  Medlemsstatene skal opprette og vedlikeholde en database for registrering av minst følgende: 

a)  Følgende opplysninger om holdt storfe: 

i)  Individuell identifikasjon i henhold til artikkel 112 bokstav a). 

ii)  Anleggene der de holdes. 

iii)  Forflytninger av dem til og fra nevnte anlegg.  
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b)  Følgende opplysninger om holdte sauer og geiter: 

i)  Opplysninger om identifikasjon i henhold til artikkel 113 nr. 1 bokstav a) og antall dyr i anlegget der de holdes. 

ii)  Anleggene der de holdes. 

iii)  Forflytninger av dem til og fra nevnte anlegg. 

c)  Følgende opplysninger om holdt svin: 

i)  Opplysninger om identifikasjon i henhold til artikkel 115 og antall dyr i anlegget der de holdes. 

ii)  Anleggene der de holdes. 

iii)  Forflytninger av dem til og fra nevnte anlegg. 

d)  Følgende opplysninger om holdte hestedyr: 

i)  Deres unike kode i henhold til artikkel 114. 

ii)  Identifikasjonsmetode i henhold til artikkel 114 nr. 1 bokstav b) som knytter det berørte dyret til identifikasjons-

dokumentet nevnt i punkt iii), dersom det er relevant. 

iii)  Relevante identifikasjonsopplysninger fra identifikasjonsdokumentet i henhold til artikkel 114 nr. 1 bokstav c), som 

fastsatt i reglene vedtatt i henhold til artikkel 118 og 120. 

iv)  Anleggene der dyrene vanligvis holdes. 

e)  Opplysninger om holdte landdyr av andre arter enn dem som er nevnt i bokstav a), b), c) og d), når dette er fastsatt i reglene 

vedtatt i henhold til nr. 2. 

2.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder registrering av 

opplysninger om andre dyrearter enn dem som er nevnt i nr. 1 bokstav a), b), c) og d), i databasen fastsatt i nevnte nummer, 

dersom det er nødvendig på grunn av særlige og vesentlige risikoer som disse artene utgjør, for å 

a)  sikre at tiltakene for forebygging og bekjempelse av sykdom som fastsatt i denne forordningen, kan anvendes på en effektiv 

måte, 

b)  gjøre det enkelt å spore holdte landdyr og forflytninger av dem mellom medlemsstater og innførselen av dem til Unionen. 

Artikkel 110 

Vedkommende myndighets plikt med hensyn til identifikasjonsdokumenter, transportdokumenter og andre 

dokumenter for identifikasjon og sporing av holdte landdyr 

1.  Den enkelte vedkommende myndighet skal 

a)  utstede identifikasjonsdokumenter for holdte landdyr når slike dokumenter kreves i henhold til artikkel 114 nr. 1 bokstav c) 

og artikkel 117 bokstav b) samt regler vedtatt i henhold til artikkel 118 og 120, 

b)  utstede identifikasjonsdokumenter for storfe i samsvar med artikkel 112 bokstav b), med mindre medlemsstatene utveksler 

elektroniske data med andre medlemsstater innenfor rammen av et elektronisk utvekslingssystem fra den datoen Kommi-

sjonen har erklært systemet fullt funksjonsdyktig, 

c)  utarbeide maler for transportdokumenter og andre dokumenter for identifikasjon og sporing av holdte landdyr når dette 

kreves i henhold til artikkel 113 nr. 1 bokstav b), artikkel 115 bokstav b), artikkel 117 bokstav b) og eventuelle regler 

vedtatt i henhold til artikkel 118 og 120.  
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2.  Nummer 1 bokstav b) berører ikke medlemsstatenes rett til å vedta nasjonale regler for utstedelse av pass for dyr som ikke 

er beregnet på forflytning mellom medlemsstatene. 

Artikkel 111 

Offentlig tilgang til opplysninger om identifikasjonsmerker 

Hver vedkommende myndighet skal informere Kommisjonen og gjøre offentlig tilgjengelig opplysninger om 

a)  kontaktpunkter for de databasene som medlemsstatene har opprettet i samsvar med artikkel 109 nr. 1, 

b)  hvilke myndigheter og organer som har ansvar for å utstede identifikasjonsdokumenter, transportdokumenter og andre 

dokumenter i samsvar med artikkel 110, idet det tas hensyn til artikkel 108 nr. 5 bokstav c), 

c)  de identifikasjonsmerkene som skal brukes for hver art og kategori av holdte landdyr i samsvar med artikkel 112 bokstav a), 

artikkel 113 nr. 1 bokstav a), artikkel 114 nr. 1, artikkel 115 bokstav a), artikkel 117 bokstav a) og eventuelle regler vedtatt i 

henhold til artikkel 118 og 120, 

d)  det foreskrevne formatet for utstedelse av identifikasjonsdokumenter og andre dokumenter nevnt i artikkel 110. 

Artikkel 112 

Driftsansvarliges plikter med hensyn til identifikasjon av holdt storfe 

Driftsansvarlige som holder storfe, skal 

a)  sørge for at de holdte dyrene er individuelt merket med et fysisk identifikasjonsmerke, 

b)  sørge for at et identifikasjonsdokument er utstedt for de holdte dyrene av den vedkommende eller utpekte myndigheten eller 

det godkjente organet i opprinnelsesmedlemsstaten når dyrene flyttes mellom medlemsstater, med mindre vilkårene fastsatt 

i artikkel 110 nr. 1 bokstav b) er oppfylt, 

c)  sikre at identifikasjonsdokumentet 

i)  blir oppbevart, fylles ut korrekt og ajourføres av den berørte driftsansvarlige, og  

ii)  ledsager de holdte landdyrene på tidspunktet for forflytningen, når slikt dokument kreves i henhold til bokstav b), 

d)  oversende opplysningene om forflytninger av de holdte dyrene til og fra det berørte anlegget samt opplysninger om alle dyr 

som fødes og dør i anlegget, til databasen fastsatt i artikkel 109 nr. 1. 

Artikkel 113 

Driftsansvarliges plikter med hensyn til identifikasjon av holdte sauer og geiter 

1.  Driftsansvarlige som holder sauer og geiter, skal 

a)  sørge for at de holdte dyrene er individuelt merket med et fysisk identifikasjonsmerke, 

b)  sørge for at de holdte dyrene ledsages av et korrekt utfylt transportdokument på grunnlag av malen utarbeidet av 

vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 110, når de flyttes fra anlegget der disse dyrene holdes i den berørte 

medlemsstaten,  
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c)  oversende opplysningene om forflytninger av de holdte dyrene til og fra anlegget, til databasen fastsatt i artikkel 109 nr. 1. 

2.  Medlemsstatene kan frita driftsansvarlige fra kravet om å sørge for at holdte sauer og geiter ledsages av transport-

dokumenter under forflytninger innenfor deres territorium, forutsatt at 

a)  opplysningene inntatt i det relevante transportdokumentet inngår i databasen fastsatt i artikkel 109 nr. 1, 

b)  systemet for identifikasjon og registrering av holdte sauer og geiter sikrer et sporbarhetsnivå som tilsvarer det som oppnås 

med transportdokumenter. 

Artikkel 114 

Driftsansvarliges plikter med hensyn til identifikasjon og registrering av holdte hestedyr 

1.  Driftsansvarlige som holder hestedyr, skal sørge for at hvert enkelt dyr kan identifiseres ved 

a)  en unik kode som er registrert i databasen fastsatt i artikkel 109 nr. 1, 

b)  et fysisk identifikasjonsmerke eller annen metode som entydig knytter det holdte dyret til identifikasjonsdokumentet i 

henhold til bokstav c), og er utstedt av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 110, 

c)  ett enkelt, korrekt utfylt identifikasjonsdokument som er gyldig i hele dyrets levetid. 

2.  Driftsansvarlige som holder hestedyr, skal sørge for at opplysningene om disse dyrene oversendes til databasen i henhold 

til artikkel 109 nr. 1. 

Artikkel 115 

Driftsansvarliges plikter med hensyn til identifikasjon og registrering av holdt svin 

Driftsansvarlige som holder svin, skal 

a)  sørge for at de holdte dyrene er individuelt merket med et fysisk identifikasjonsmerke, 

b)  sørge for at de holdte dyrene ledsages av et korrekt utfylt transportdokument på grunnlag av malen utarbeidet av 

vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 110 nr. 1 bokstav b), når de flyttes fra anlegget der disse dyrene holdes i 

den berørte medlemsstaten, 

c)  oversende opplysningene om anlegget der disse dyrene holdes, til databasen i henhold til artikkel 109 nr. 1. 

Artikkel 116 

Unntak med hensyn til forflytninger av holdt svin 

Som unntak fra artikkel 115 bokstav b) kan medlemsstater unnta driftsansvarlige fra kravet om å sørge for at holdt svin ledsages 

av korrekt utfylte transportdokumenter på grunnlag av malen utarbeidet av vedkommende myndighet for forflytninger innenfor 

den berørte medlemsstaten, forutsatt at 

a)  opplysningene inntatt i slike transportdokumenter inngår i databasen opprettet av nevnte medlemsstat i samsvar med 

artikkel 109 nr. 1, 

b)  systemet for identifikasjon og registrering av holdte landdyr av arten svin gir et sporbarhetsnivå som tilsvarer det som 

oppnås med transportdokumenter.  
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Artikkel 117 

Driftsansvarliges plikt med hensyn til identifikasjon av andre holdte landdyr enn storfe, sauer, geiter, svin og hestedyr 

Driftsansvarlige skal sørge for at andre holdte landdyr enn storfe, sauer, geiter, svin og hestedyr oppfyller følgende krav, 

dersom dette kreves i henhold til reglene vedtatt i henhold til artikkel 118 og 120: 

a)  De kan identifiseres, enten individuelt eller i grupper. 

b)  De ledsages av korrekt utfylte og oppdaterte identifikasjonsdokumenter, transportdokumenter eller andre dokumenter for 

identifikasjon og sporing av dyr, alt etter hva som er hensiktsmessig for den berørte dyrearten. 

Artikkel 118 

Delegering av myndighet når det gjelder identifikasjon og registrering 

1.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder 

a)  detaljerte krav til identifikasjonsmerker og -metoder for holdte landdyr i henhold til artikkel 112 bokstav a), artikkel 113  

nr. 1 bokstav a), artikkel 114 nr. 1, artikkel 115 bokstav a) og artikkel 117 bokstav a), herunder deres påsetting og bruk, 

b)  regler for opplysninger som skal registreres i 

i)  databasene fastsatt i artikkel 109 nr. 1 bokstav a)–d), 

ii)  identifikasjons- og transportdokumentene fastsatt i artikkel 112 bokstav b), artikkel 113 nr. 1 bokstav b), artikkel 114 

nr. 1 bokstav c) og artikkel 115 bokstav b), 

c)  regler for elektronisk datautveksling mellom medlemsstatenes databaser som nevnt i artikkel 110 nr. 1 bokstav b). 

2.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 om 

a)  detaljerte krav til andre identifikasjonsmerker og -metoder enn dem som er nevnt i nr. 1 bokstav a), samt unntak og særlige 

bestemmelser om visse kategorier av dyr eller omstendigheter og vilkår for slike unntak, 

b)  særlige bestemmelser om identifikasjons- eller transportdokumenter som fastsatt i artikkel 112 bokstav b), artikkel 113 nr. 1 

bokstav b), artikkel 114 nr. 1 bokstav c), artikkel 115 bokstav b) og artikkel 117 bokstav b), som skal ledsage dyr når de 

flyttes, 

c)  detaljerte krav til identifikasjon og registrering av andre holdte landdyr enn storfe, sauer, geiter, svin og hestedyr, idet det 

tas hensyn til risikoene de berørte artene utgjør, for å 

i)  sikre at tiltakene for forebygging og bekjempelse av sykdom som fastsatt i denne forordningen, kan anvendes på en 

effektiv måte, 

ii)  gjøre det enkelt å spore holdte landdyr og forflytninger av dem innenfor og mellom medlemsstater og innførselen av 

dem til Unionen, 

d)  regler for opplysninger som skal registreres i 

i)  databasene fastsatt i artikkel 109 nr. 1 bokstav e), 

ii)  identifikasjons- og transportdokumentene fastsatt i artikkel 117 bokstav b), 

e)  regler for identifikasjon og registrering av holdte landdyr som nevnt i artikkel 112–117, etter at de er innført til Unionen.  
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3.  Når Kommisjonen utarbeider de reglene som skal fastsettes i delegerte rettsakter i henhold til denne artikkelen, skal 

vurderingene fastsatt i artikkel 119 nr. 2 tas i betraktning. 

Artikkel 119 

Delegering av myndighet når det gjelder unntak fra sporbarhetskravene 

1.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder unntak for 

driftsansvarlige fra identifikasjons- og registreringskravene fastsatt i artikkel 112, 113, 114 og 115, 

a)  i tilfeller der ett eller flere av elementene angitt i artikkel 108 nr. 3 ikke er nødvendige for å oppfylle kravene fastsatt i 

artikkel 108 nr. 4 bokstav a) og b), og 

b)  når andre sporbarhetstiltak som er innført i medlemsstaten, sikrer at sporbarhetsnivået for de berørte dyrene ikke svekkes, 

samt de overgangstiltakene som kreves for den praktiske anvendelsen av slike unntak. 

2.  Når Kommisjonen utarbeider de reglene som skal fastsettes i de delegerte rettsaktene i henhold til nr. 1, skal følgende 

vurderinger tas i betraktning: 

a)  Artene og kategoriene av berørte holdte landdyr. 

b)  Risikoene for de holdte landdyrene. 

c)  Antallet dyr i berørte anlegg. 

d)  Typen produksjon i anlegg der slike landdyr holdes. 

e)  Forflytningsmønstre for de berørte artene og kategoriene av holdte landdyr. 

f)  Vurderinger med hensyn til vern og bevaring av arter av de berørte holdte landdyrene. 

g)  Effektiviteten av øvrige sporbarhetselementer i systemet for identifikasjon og registrering av holdte landdyr som nevnt i 

artikkel 108 nr. 3. 

Artikkel 120 

Gjennomføringsmyndighet med hensyn til sporbarhet for holdte landdyr 

1.  Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter vedta regler 

a)  for ensartet tilgang til data registrert i databasene, og tekniske spesifikasjoner og praktiske regler for databasene nevnt i 

artikkel 109 nr. 1 bokstav a)–d), 

b)  om tekniske forhold og spesifikasjoner for elektronisk datautveksling mellom databaser i medlemsstatene og anerkjennelse 

av at datautvekslingssystemene er fullt funksjonsdyktige som nevnt i artikkel 110 nr. 1 bokstav b). 

2.  Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter vedta regler 

a)  for ensartet bruk av identifikasjons- og registreringssystemet i henhold til artikkel 108 nr. 1 for ulike arter eller kategorier 

av holdte landdyr for å sikre at systemet fungerer effektivt, 

b)  for ensartet anvendelse av artikkel 108 nr. 5 bokstav c) om godkjente organer eller fysiske personer nevnt i artikkel 108  

nr. 5 og vilkårene for utpeking av disse, 

c)  om tekniske spesifikasjoner og framgangsmåter, formater, utforming og praktiske regler for identifikasjonsmerker og  

-metoder, herunder 

i)  frister for bruk av identifikasjonsmerker og -metoder,  
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ii)  fjerning, endring eller utskifting av identifikasjonsmerker og -metoder og frister for dette, og 

iii)  oppbyggingen av identifikasjonskoden, 

d)  om tekniske spesifikasjoner, formater og praktiske regler for identifikasjons- og transportdokumentene i henhold til artikkel 

112 bokstav b), artikkel 113 nr. 1 bokstav b), artikkel 114 nr. 1 bokstav c), artikkel 115 bokstav b) og artikkel 117  

bokstav b), 

e)  for ensartet tilgang til data registrert i databasene, og tekniske spesifikasjoner og praktiske regler for databasene nevnt i 

artikkel 109 nr. 1 bokstav e), 

f)  om frister, plikter og prosedyrer for oversending av opplysninger fra driftsansvarlige eller andre fysiske eller juridiske 

personer og for registrering av holdte landdyr i databasene, 

g)  om veiledninger og framgangsmåter for elektronisk identifikasjon av dyr, dersom det er relevant, 

h)  om den praktiske anvendelsen av unntak fra kravene om identifikasjon og registrering fastsatt i reglene vedtatt i henhold til 

artikkel 119 nr. 1. 

3.  Gjennomføringsrettsaktene nevnt i denne artikkelen skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i 

artikkel 266 nr. 2. 

Avsni t t  2  

Avls material e  

Artikkel 121 

Sporbarhetskrav til avlsmateriale av holdt storfe og holdte sauer, geiter, svin og hestedyr 

1.  Driftsansvarlige som produserer, bearbeider eller oppbevarer avlsmateriale, skal merke avlsmateriale fra holdt storfe og 

holdte sauer, geiter, svin og hestedyr på en slik måte at det klart kan spores til 

a)  donordyrene, 

b)  uttaksdatoen og 

c)  anleggene for avlsmateriale der det ble tatt ut, produsert, bearbeidet og oppbevart. 

2.  Merkingen angitt i nr. 1 skal være utformet slik at den sikrer 

a)  at tiltakene for forebygging og bekjempelse av sykdom som fastsatt i denne forordningen, kan anvendes på en effektiv 

måte, 

b)  sporbarheten for avlsmaterialet og forflytninger av det innenfor og mellom medlemsstatene samt innførselen av det til 

Unionen. 

Artikkel 122 

Delegering av myndighet når det gjelder sporbarhetskrav til avlsmateriale 

1.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder sporbar-

hetskrav til avlsmateriale fra holdte landdyr av arten storfe, geit, sau, svin og hestedyr som utfyller reglene fastsatt i  

artikkel 121. 

2.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder sporbar-

hetskrav til avlsmateriale fra andre holdte landdyr enn storfe, geiter, sauer, svin og hestedyr, dersom det er nødvendig for 

a)  at tiltakene for forebygging og bekjempelse av sykdom som fastsatt i denne forordningen, kan anvendes på en effektiv 

måte,  
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b)  sporbarheten for nevnte avlsmateriale og forflytninger av det innenfor og mellom medlemsstatene samt innførsel av det til 

Unionen. 

3.  Når Kommisjonen vedtar de delegerte rettsaktene fastsatt i nr. 1, skal følgende forhold tas i betraktning: 

a)  Hvilke arter av holdte landdyr avlsmaterialet stammer fra. 

b)  Donordyrenes helsestatus. 

c)  Risikoen som er forbundet med slikt avlsmateriale. 

d)  Typen avlsmateriale. 

e)  Typen uttak, produksjon, bearbeiding eller oppbevaring av avlsmateriale. 

f)  Forflytningsmønstre for de berørte artene og kategoriene av holdte landdyr og deres avlsmateriale. 

g)  Vurderinger med hensyn til vern og bevaring av arter av holdte landdyr. 

h)  Andre elementer som kan bidra til sporbarhet for avlsmateriale. 

Artikkel 123 

Gjennomføringsmyndighet med hensyn til sporbarhetskrav til avlsmateriale 

Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette regler for 

a)  de tekniske kravene og spesifikasjonene for merking i henhold til artikkel 121 nr. 1, 

b)  de praktiske kravene til sporbarhet i henhold til delegerte rettsakter vedtatt i henhold til artikkel 122 nr. 1. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

KAPITTEL 3 

Forflytninger av holdte landdyr innenfor Unionen 

Avsni t t  1  

Generel le  krav  t i l  for f lytning er  

Artikkel 124 

Generelle krav til forflytninger av holdte landdyr 

1.  Driftsansvarlige skal treffe hensiktsmessige forebyggende tiltak for å sikre at forflytningen av holdte landdyr ikke setter 

helsestatusen i fare på bestemmelsesstedet, med hensyn til følgende: 

a)  De listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d). 

b)  Nye sykdommer. 

2.  Driftsansvarlige skal bare flytte holdte landdyr fra sine anlegg og ta imot slike dyr dersom de berørte dyrene oppfyller 

følgende vilkår: 

a)  De kommer fra anlegg som er blitt 

i)  registrert av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 93, eller  
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ii)  godkjent av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 97 nr. 1 og artikkel 98, dersom dette kreves i henhold til 

artikkel 94 nr. 1 eller artikkel 95, eller 

iii)  er gitt unntak fra registreringskravet fastsatt i artikkel 84. 

b)  De oppfyller identifikasjons- og registreringskravene fastsatt i artikkel 112, 113, 114, 115 og 117 og reglene vedtatt i 

henhold til artikkel 118 og 120. 

Artikkel 125 

Sykdomsforebyggende tiltak i forbindelse med transport 

1.  Driftsansvarlige skal treffe hensiktsmessige og nødvendige forebyggende tiltak for å sikre at 

a)  de holdte landdyrenes helsestatus ikke svekkes under transport, 

b)  transporten av holdte landdyr ikke medfører mulig spredning av listeførte sykdommer som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav 

d), til mennesker og dyr, 

c)  utstyr og transportmidler rengjøres og desinfiseres og insekter og gnagere bekjempes, samt at andre hensiktsmessige 

biosikkerhetstiltak treffes med hensyn til risikoene forbundet med transporten. 

2.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder 

a)  vilkårene for og kravene til rengjøring og desinfisering og bekjempelse av insekter og gnagere med hensyn til utstyr og 

transportmidler og bruk av biocidprodukter til disse formålene, 

b)  andre hensiktsmessige biosikkerhetstiltak i henhold til nr. 1 bokstav c). 

Avsni t t  2  

Forf lytning er mel lo m me dle msstatene  

Artikkel 126 

Generelle krav til forflytninger av holdte landdyr mellom medlemsstatene 

1.  Driftsansvarlige skal bare flytte holdte landdyr til en annen medlemsstat dersom de berørte dyrene oppfyller følgende 

vilkår: 

a)  De har ingen symptomer på sykdom. 

b)  De kommer fra et registrert eller godkjent anlegg 

i)  der det ikke forekommer noen unormal dødelighet av ubestemt årsak, 

ii)  som ikke omfattes av forflytningsrestriksjoner som berører de artene som skal flyttes i samsvar med reglene fastsatt i 

artikkel 55 nr. 1, artikkel 61 nr. 1 bokstav a), artikkel 62, artikkel 65 nr. 1 bokstav c), artikkel 74 nr. 1 og artikkel 79 

samt reglene vedtatt i henhold til artikkel 55 nr. 2, artikkel 63 og 67, artikkel 71 nr. 3, artikkel 74 nr. 4, og artikkel 83 

nr. 2 eller nødtiltakene fastsatt i artikkel 257 og 258 og eventuelle regler vedtatt i henhold til artikkel 259, med mindre 

det er gitt unntak fra forflytningsrestriksjonene i samsvar med nevnte regler, 

iii)  som ikke ligger i en restriksjonssone i samsvar med reglene fastsatt i artikkel 55 nr. 1 bokstav f) ii), artikkel 64 og 65, 

artikkel 74 nr. 1, artikkel 79 og eventuelle regler vedtatt i henhold til artikkel 67, artikkel 71 nr. 3, artikkel 74 nr. 4 og 

artikkel 83 nr. 2 eller nødtiltakene fastsatt i artikkel 257 og 258 og eventuelle regler vedtatt i henhold til artikkel 259, 

med mindre det er gitt unntak i samsvar med nevnte regler.  
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c)  De har i et tilstrekkelig langt tidsrom før den planlagte forflytningen til en annen medlemsstat ikke vært i kontakt med 

holdte landdyr som er omfattet av forflytningsrestriksjonene nevnt i bokstav b) ii) og iii), eller holdte landdyr som tilhører 

en listeført art med dårligere helsestatus, noe som reduserer sannsynligheten for å spre sykdom, samtidig som det tas hensyn 

til følgende forhold: 

i)  Inkubasjonstiden og smitteveiene for de aktuelle listeførte sykdommene og nye sykdommene. 

ii)  Den berørte typen anlegg. 

iii)  Artene og kategoriene av de holdte landdyrene som flyttes. 

iv)  Andre epidemiologiske faktorer. 

d)  De oppfyller de relevante kravene fastsatt i avsnitt 3–8 (artikkel 130–154). 

2.  Driftsansvarlige skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at holdte landdyr som flyttes til en annen medlemsstat, sendes 

direkte til bestemmelsesstedet i den andre medlemsstaten, med mindre de av hensyn til dyrenes velferd er nødt til å stanse et 

sted for å hvile. 

Artikkel 127 

Plikter for driftsansvarlige på bestemmelsesstedet 

1.  Driftsansvarlige for anlegg og slakterier som mottar holdte landdyr fra en annen medlemsstat, skal 

a)  kontrollere at 

i)  identifikasjonsmerkene eller -metodene fastsatt i artikkel 112 bokstav a), artikkel 113 nr. 1 bokstav a), artikkel 114 nr. 1 

bokstav a) og b), artikkel 115 bokstav a) og artikkel 117 bokstav a) samt reglene vedtatt i henhold til artikkel 118 og 

120 benyttes, 

ii)  identifikasjonsdokumentene fastsatt i artikkel 112 bokstav b), artikkel 113 nr. 1 bokstav b), artikkel 114 nr. 1 bokstav 

c), artikkel 117 bokstav b) og reglene vedtatt i henhold til artikkel 118 og 120 foreligger og er korrekt utfylt, 

b)  kontrollere at helsesertifikatene fastsatt i artikkel 143 og eventuelle regler vedtatt i henhold til artikkel 144 nr. 1 bokstav b) 

og c) eller egenerklæringsdokumenter i henhold til artikkel 151 og reglene vedtatt i henhold til artikkel 151 nr. 3 og 4 

foreligger, 

c)  etter å ha kontrollert de mottatte holdte landdyrene, informere vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet om 

eventuelle uregelmessigheter med hensyn til 

i)  de holdte landdyrene som er mottatt, 

ii)  identifikasjonsmerkene eller -metodene nevnt i bokstav a) i), 

iii)  dokumentene nevnt i bokstav a) ii) og bokstav b). 

2.  Ved et avvik som nevnt i nr. 1 bokstav c) skal den driftsansvarlige isolere de dyrene som er berørt av avviket inntil 

vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet har truffet en beslutning med hensyn til dyrene. 

Artikkel 128 

Forbud mot forflytning av holdte landdyr utenfor en medlemsstats territorium med henblikk på utryddelse av sykdom 

Driftsansvarlige skal ikke flytte holdte landdyr som er beregnet på slakting med henblikk på utryddelse av sykdom som ledd i et 

utryddelsesprogram som fastsatt i artikkel 31 nr. 1 eller 2, til en annen medlemsstat, med mindre bestemmelsesstaten og 

eventuelt den medlemsstaten som dyrene passerer gjennom, på forhånd tillater forflytningen.  
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Artikkel 129 

Alminnelige krav til driftsansvarlige ved forflytning av holdte landdyr som passerer gjennom medlemsstater, men som 

er beregnet på eksport fra Unionen til tredjeland eller territorier 

Driftsansvarlige skal sørge for at holdte landdyr som er beregnet på eksport til et tredjeland eller et territorium, og som passerer 

gjennom en annen medlemsstats territorium, oppfyller kravene fastsatt i artikkel 124, 125, 126 og 128. 

Avsni t t  3  

Særl ige krav  t i l  forf lytning er av hov -  og  klovdyr og  f jø rfe  t i l  andre medlemsstater  

Artikkel 130 

Forflytninger av holdte hov- og klovdyr og fjørfe til andre medlemsstater 

Driftsansvarlige skal bare flytte holdte hov- og klovdyr og fjørfe fra et anlegg i én medlemsstat til en annen medlemsstat 

dersom de berørte dyrene oppfyller følgende vilkår med hensyn til de listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d): 

a)  De har ingen kliniske symptomer eller tegn på listeførte sykdommer som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d) på tidspunktet 

for forflytningen. 

b)  De har gjennomgått en oppholdsperiode som er hensiktsmessig for disse listeførte sykdommene, tatt i betraktning de artene 

og kategoriene av holdte hov- og klovdyr og fjørfe som skal flyttes. 

c)  I et tidsrom som er hensiktsmessig for disse listeførte sykdommene og artene og kategoriene av hov- og klovdyr eller fjørfe 

som skal flyttes, er det ikke ført holdte hov- og klovdyr eller fjørfe inn på opprinnelsesanlegget, der dette er et krav i 

henhold til reglene vedtatt i samsvar med artikkel 131 eller 135. 

d)  De antas ikke å utgjøre en vesentlig risiko for spredning av nevnte listeførte sykdommer på bestemmelsesstedet, på 

grunnlag av 

i)  helsestatus med hensyn til sykdommer som er relevante for de artene eller kategoriene av holdte hov- og klovdyr og 

fjørfe som flyttes, idet det tas hensyn til helsestatus på bestemmelsesstedet, 

ii)  resultatet av laboratorieundersøkelser eller andre undersøkelser som kreves for å gi garantier om den helsestatusen som 

kreves for den aktuelle forflytningen, 

iii)  anvendelsen av vaksinasjon eller andre sykdomsforebyggende eller risikoreduserende tiltak som har som mål å 

begrense spredningen av den relevante sykdommen til bestemmelsesstedet eller områder som dyrene passerer 

gjennom. 

Artikkel 131 

Delegering av myndighet når det gjelder forflytning av holdte hov- og klovdyr og fjørfe til andre medlemsstater 

1.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder 

a)  oppholdsperioder som nevnt i artikkel 130 bokstav b), 

b)  det tidsrommet som er nødvendig for å begrense innførselen av holdte hov- og klovdyr eller fjørfe til anlegg før forflytning 

som fastsatt i artikkel 130 bokstav c),  
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c)  tilleggskrav for å sikre at holdte hov- og klovdyr og fjørfe ikke utgjør en vesentlig risiko for spredning av listeførte 

sykdommer som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d), som fastsatt i artikkel 130 bokstav d), 

d)  andre nødvendige risikoreduserende tiltak som utfyller kravene fastsatt i artikkel 130. 

2.  Når Kommisjonen utarbeider de reglene som skal fastsettes i de delegerte rettsaktene i henhold til nr. 1, skal følgende 

vurderinger tas i betraktning: 

a)  De listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d) som er relevante for de listeførte artene eller kategorien av 

holdte hov- og klovdyr eller fjørfe som skal flyttes. 

b)  Helsestatus for de listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d) i opprinnelses- og bestemmelsesanleggene,  

-segmentene, -sonene og -medlemsstatene. 

c)  Den berørte anleggstypen og produksjonstypen på opprinnelses- og bestemmelsesstedet. 

d)  Den gjeldende typen forflytning. 

e)  Artene og kategoriene av holdte hov- og klovdyr eller fjørfe som skal flyttes. 

f)  Alderen på de holdte hov- og klovdyrene eller fjørfeet som skal flyttes. 

g)  Andre epidemiologiske faktorer. 

Artikkel 132 

Holdte hov- og klovdyr og fjørfe som flyttes til en annen medlemsstat og er beregnet på slakting 

1.  Driftsansvarlige som driver slakterier som tar imot holdte hov- og klovdyr og fjørfe fra en annen medlemsstat, skal slakte 

disse dyrene så snart som mulig etter ankomst og senest innen en frist som skal fastsettes i delegerte rettsakter vedtatt i henhold 

til nr. 2. 

2.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder tidspunktet for slakting i henhold 

til nr. 1. 

Avsni t t  4  

Oppsa mling  av holdte  hov -  og  klovdyr og  f jør fe  

Artikkel 133 

Unntak med hensyn til oppsamling 

1.  Som unntak fra artikkel 126 nr. 2 kan driftsansvarlige gjøre holdte hov- og klovdyr og fjørfe til gjenstand for høyst tre 

oppsamlinger i løpet av en forflytning fra en opprinnelsesstat til en annen medlemsstat. 

2.  Oppsamlingene i henhold til nr. 1 skal bare skje i anlegg som er godkjent til dette formålet i samsvar med artikkel 97 nr. 1 

og artikkel 99 nr. 3 og 4. 

Opprinnelsesmedlemsstaten kan imidlertid på sitt territorium tillate at oppsamling skjer med et transportmiddel som henter 

holdte hov- og klovdyr eller fjørfe direkte fra opprinnelsesanleggene, forutsatt at slike dyr ikke lastes av igjen under 

oppsamlingen og før de ankommer 

a)  anlegget eller det endelige bestemmelsesstedet, eller 

b)  for senere oppsamling i et anlegg som er godkjent til dette formålet i samsvar med artikkel 97 nr. 1 og artikkel 99 nr. 4 og 5.  
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Artikkel 134 

Krav til sykdomsforebygging under oppsamling 

Driftsansvarlige som gjennomfører oppsamling, skal sørge for følgende: 

a)  Oppsamlede hov- og klovdyr og fjørfe skal ha samme helsestatus; dersom de ikke har samme helsestatus, skal laveste 

helsestatus legges til grunn for alle dyr oppsamlingen gjelder. 

b)  Holdte hov- og klovdyr og fjørfe skal oppsamles og flyttes til sitt endelige bestemmelsessted i en annen medlemsstat så 

snart som mulig etter at de har forlatt opprinnelsesanlegget, og senest innen en frist som skal fastsettes i delegerte rettsakter 

vedtatt i henhold til artikkel 135 bokstav c). 

c)  Nødvendige biosikkerhetstiltak skal treffes for å sikre at holdte hov- og klovdyr og fjørfe som oppsamles 

i)  ikke kommer i kontakt med holdte hov- og klovdyr eller fjørfe som har en lavere helsestatus, 

ii)  ikke utgjør en vesentlig risiko for at de listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d) spres til holdte hov- og 

klovdyr eller fjørfe på stedet der oppsamlingen skjer. 

d)  Holdte hov- og klovdyr og fjørfe skal identifiseres når dette kreves i denne forordningen, og ledsages av følgende 

dokumenter: 

i)  Identifikasjons- og transportdokumentene i henhold til artikkel 112 bokstav b), artikkel 113 nr. 1 bokstav b), artikkel 

114 nr. 1 bokstav c), artikkel 115 bokstav b) og artikkel 117 bokstav b) samt eventuelle regler vedtatt i henhold til 

artikkel 118 og 120, med mindre det er gitt unntak i samsvar med artikkel 113 nr. 2 og artikkel 119. 

ii)  Helsesertifikatene i henhold til artikkel 143 og artikkel 144 nr. 1 bokstav c) med mindre reglene vedtatt i henhold til 

artikkel 144 nr. 1 bokstav a) åpner for unntak. 

iii)  Egenerklæringsdokumentet nevnt i artikkel 151. 

Artikkel 135 

Delegering av myndighet når det gjelder oppsamling 

Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder 

a)  særlige regler for oppsamling dersom det er innført andre risikoreduserende tiltak i tillegg til tiltakene fastsatt i artikkel 134 

bokstav b) og c), 

b)  kriterier for når opprinnelsesmedlemsstatene kan tillate at oppsamling skjer på transportmidler, som fastsatt i artikkel 133 

nr. 2 annet ledd, 

c)  hvor lang tid som kan gå fra avsendelsen av holdte hov- og klovdyr eller fjørfe fra deres opprinnelsesanlegg og avsendelsen 

fra oppsamlingen, til deres endelige bestemmelsessted i en annen medlemsstat, som nevnt i artikkel 134 bokstav b), 

d)  nærmere regler med hensyn til biosikkerhetstiltakene fastsatt i artikkel 134 bokstav c). 

Avsni t t  5  

Forf lytning  av andre holdte  landdy r enn hov -  og  klovdyr og  f jør fe  t i l  andre medle msstater  

Artikkel 136 

Forflytning av andre holdte landdyr enn hov- og klovdyr og fjørfe til andre medlemsstater, og delegerte rettsakter 

1.  Driftsansvarlige skal bare flytte andre holdte landdyr enn hov- og klovdyr og fjørfe fra et anlegg i én medlemsstat til en 

annen medlemsstat dersom de berørte dyrene ikke utgjør en vesentlig risiko for spredning av listeførte sykdommer som nevnt i 

artikkel 9 nr. 1 bokstav d), på bestemmelsesstedet.  
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2.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med hensyn til nærmere regler 

for å sikre at andre holdte landdyr enn hov- og klovdyr eller fjørfe ikke utgjør en vesentlig risiko for å spre listeførte 

sykdommer som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d), i henhold til nr. 1. 

3.  Når Kommisjonen utarbeider de nærmere reglene som skal fastsettes i de delegerte rettsaktene i henhold til nr. 2, skal 

følgende vurderinger tas i betraktning: 

a)  De listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d) som er relevante for de listeførte artene eller kategorien av 

holdte landdyr som skal flyttes. 

b)  Helsestatus med hensyn til de listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d) i opprinnelses- og bestemmel-

sesanleggene, -segmentene, -sonene og -medlemsstatene. 

c)  Typene anlegg og produksjon på opprinnelses- og bestemmelsesstedet. 

d)  Typene forflytning med hensyn til sluttbruk av dyrene på bestemmelsesstedet. 

e)  Artene og kategoriene av holdte landdyr som skal flyttes. 

f)  Alderen på de holdte landdyrene som skal flyttes. 

g)  Andre epidemiologiske faktorer. 

Avsni t t  6  

Unntak f ra og  supplering  av r is ikoreduserende t i l tak ved forf lytning  av holdte  landdy r  

Artikkel 137 

Holdte landdyr beregnet på avgrensede anlegg, og delegerte rettsakter 

1.  Driftsansvarlige skal bare flytte holdte landdyr til et avgrenset anlegg dersom de berørte dyrene oppfyller følgende vilkår: 

a)  De kommer fra et annet avgrenset anlegg. 

b)  De utgjør ikke en vesentlig risiko for spredning av listeførte sykdommer som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d), til listeførte 

arter eller kategorier av dyr i det avgrensede anlegget på bestemmelsesstedet, med mindre den aktuelle forflytningen er 

godkjent for vitenskapelige formål. 

2.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder 

a)  nærmere regler for forflytning av holdte landdyr til avgrensede anlegg, i tillegg til anleggene fastsatt i nr. 1, 

b)  særlige regler for forflytning av holdte landdyr til avgrensede anlegg der de risikoreduserende tiltakene som er innført, 

sikrer at forflytningen ikke utgjør en vesentlig risiko for helsen til holdte landdyr i nevnte avgrensede anlegg og omkring-

liggende anlegg. 

Artikkel 138 

Forflytning av holdte landdyr for vitenskapelige formål, og delegerte rettsakter 

1.  Med forbehold for samtykke fra vedkommende myndighet på opprinnelsesstedet kan vedkommende myndighet på 

bestemmelsesstedet tillate forflytning for vitenskapelige formål av holdte landdyr til bestemmelsesmedlemsstatens territorium i 

tilfeller der forflytningen ikke oppfyller kravene i avsnitt 1–5 (artikkel 124–136), med unntak av artikkel 124 og 125, artikkel 

126 nr. 1 bokstav b) ii) og artikkel 127.  
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2.  Vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet skal bare gi unntak i henhold til nr. 1 på følgende vilkår: 

a)  Vedkommende myndigheter på opprinnelses- og bestemmelsesstedet 

i)  er blitt enige om vilkårene for slike forflytninger, 

ii)  har sikret at nødvendige risikoreduserende tiltak er innført slik at forflytningen ikke setter helsestatusen i fare på steder 

underveis og på bestemmelsesstedet med hensyn til de listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d), og  

iii)  når det er relevant, har meldt til vedkommende myndigheter i de medlemsstatene som dyrene passerer gjennom, om 

det unntaket som er gitt og på hvilke vilkår det er gitt. 

b)  Forflytningen av dyrene finner sted under tilsyn av vedkommende myndigheter på opprinnelses- og bestemmelsesstedet og 

ved behov, vedkommende myndigheter i de medlemsstatene som dyrene passerer gjennom. 

3.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med hensyn til regler for 

unntak som gis av vedkommende myndigheter, og som utfyller reglene fastsatt i nr. 1 og 2. 

Artikkel 139 

Unntak for rekreasjonsformål, idretts- og kulturarrangementer, arbeid i nærheten av grenser og beiting 

1.  Vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet kan gi unntak fra kravene i avsnitt 2–5 (artikkel 126–136), med unntak 

av artikkel 126 nr. 1 bokstav a), b) og c) og artikkel 127 og 128, for forflytninger innenfor Unionen av holdte landdyr mellom 

medlemsstatene dersom formålet med forflytningen er 

a)  rekreasjon i nærheten av en grense, 

b)  utstillinger, idretts- eller kulturarrangementer og tilsvarende arrangementer i nærheten av en grense, 

c)  beite for holdte landdyr på beiteområder som medlemsstater har felles, eller 

d)  arbeid som utføres av holdte landdyr i nærheten av en medlemsstats grenser. 

2.  Unntak som gis av vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet for forflytningen av holdte landdyr for formålene i 

nr. 1, skal avtales mellom opprinnelses- og bestemmelsesmedlemsstatene, og hensiktsmessige risikoreduserende tiltak skal 

treffes for å sikre at slike forflytninger ikke utgjør en vesentlig risiko. 

3.  Medlemsstatene nevnt i nr. 2 skal informere Kommisjonen om unntak som er gitt i samsvar med nr. 1. 

4.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med hensyn til regler for 

unntak som gis av vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet, som utfyller reglene i nr. 1. 

Artikkel 140 

Delegering av myndighet når det gjelder sirkuser, utstillinger, idrettsarrangementer, rekreasjonsformål, zoologiske 

hager, dyrebutikker, dyremottak og grossister 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder følgende: 

a)  Særlige krav som utfyller reglene fastsatt i avsnitt 2–5 (artikkel 126–136) for forflytning av holdte landdyr for følgende 

formål: 

i)  Sirkuser, zoologiske hager, dyrebutikker, dyremottak og grossister. 

ii)  Utstillinger, idretts- eller kulturarrangementer og tilsvarende arrangementer.  
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b)  Unntak fra avsnitt 2–5 (artikkel 126–136), med unntak av artikkel 126 nr. 1 bokstav a), b) og c) og artikkel 127 og 128, for 

forflytning av holdte landdyr som nevnt i bokstav a) i denne artikkelen. 

Artikkel 141 

Gjennomføringsmyndighet til å vedta midlertidige regler for forflytning av bestemte arter eller kategorier av holdte 

landdyr 

1.  Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette midlertidige regler som tillegg eller alternativ til reglene 

i dette kapittelet, for forflytning av bestemte arter eller kategorier av holdte landdyr dersom 

a)  kravene til forflytning i henhold til artikkel 130, artikkel 132 nr. 1, artikkel 133 og 134, artikkel 136 nr. 1, artikkel 137 nr. 1, 

artikkel 138 nr. 1 og 2 og artikkel 139 samt reglene vedtatt i henhold til artikkel 131 nr. 1, artikkel 132 nr. 2, artikkel 135, 

artikkel 136 nr. 2, artikkel 137 nr. 2, artikkel 138 nr. 3, artikkel 139 nr. 4 og artikkel 140 ikke faktisk reduserer risikoene 

ved forflytning av disse dyrene, eller 

b)  en listeført sykdom som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d) synes å spre seg til tross for kravene til forflytning fastsatt i 

samsvar med avsnitt 1–6 (artikkel 124–142). 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

2.  I behørig begrunnede, tvingende hastetilfeller knyttet til sykdommer som utgjør en svært betydelig risiko, og idet det tas 

hensyn til forholdene nevnt i artikkel 142, skal Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter med umiddelbar virkning i 

samsvar med prosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 3. 

Artikkel 142 

Forhold som skal tas i betraktning ved vedtakelse av delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter i  

henhold til dette avsnittet 

Når Kommisjonen utarbeider de reglene som skal fastsettes i de delegerte rettsaktene og gjennomføringsrettsaktene i henhold til 

artikkel 137 nr. 2, artikkel 138 nr. 3, artikkel 139 nr. 4, artikkel 140 og 141, skal følgende forhold tas i betraktning: 

a)  Risikoene ved forflytningene nevnt i bestemmelsene. 

b)  Helsestatus med hensyn til de listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d) på opprinnelsesstedet, på de stedene 

dyrene passerer gjennom, og på bestemmelsesstedet. 

c)  Listeførte dyrearter for de listeførte sykdommene som er nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d). 

d)  Biosikkerhetstiltak som er innført på opprinnelsesstedet, på de stedene dyrene passerer gjennom, og på bestemmelsesstedet. 

e)  Eventuelle særlige vilkår i anlegg der holdte landdyr holdes. 

f)  Særlige forflytningsmønstre for typen anlegg og de berørte artene og kategoriene av holdte landdyr. 

g)  Andre epidemiologiske faktorer. 

Avsni t t  7  

Uts tedel se  av helsesert i f ikater  

Artikkel 143 

Driftsansvarliges plikt til å sikre at dyrene ledsages av et helsesertifikat 

1.  Driftsansvarlige skal bare flytte følgende arter og kategorier av holdte landdyr til en annen medlemsstat dersom de berørte 

dyrene ledsages av et helsesertifikat utstedt av vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten i samsvar med artikkel 149 nr. 1: 

a)  Hov- og klovdyr.  
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b)  Fjørfe. 

c)  Andre holdte landdyr enn hov- og klovdyr og fjørfe, beregnet på et avgrenset anlegg. 

d)  Andre holdte landdyr enn dem som er nevnt i bokstav a), b) og c), dersom dette kreves i samsvar med delegerte rettsakter 

vedtatt i henhold til artikkel 144 nr. 1 bokstav c). 

2.  I tilfeller der holdte landdyr tillates å forlate en restriksjonssone i henhold til artikkel 55 nr. 1 bokstav f) ii), artikkel 56, 

artikkel 64 nr. 1 og er underlagt tiltak for sykdomsbekjempelse i henhold til artikkel 55 nr. 1, artikkel 65 nr. 1, artikkel 74 nr. 1, 

artikkel 79 eller 80, eller regler vedtatt i henhold til artikkel 55 nr. 2, artikkel 67, artikkel 71 nr. 3 og artikkel 74 nr. 4, artikkel 

83 nr. 3 eller artikkel 259, og de berørte dyrene er av arter som er underlagt disse tiltakene for sykdomsbekjempelse, skal 

driftsansvarlige bare flytte slike holdte landdyr innenfor en medlemsstat eller fra én medlemsstat til en annen medlemsstat 

dersom dyrene som skal flyttes, ledsages av et helsesertifikat utstedt av vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten 

i samsvar med artikkel 149 nr. 1. 

Vedkommende myndighet kan beslutte at et slikt sertifikat ikke trenger å bli utstedt for forflytning av holdte landdyr innenfor 

den aktuelle medlemsstaten når myndigheten anser at et alternativt system sikrer at forsendelsen av slike dyr er sporbar, og at 

disse dyrene oppfyller kravene til dyrehelse for slike forflytninger. 

3.  Driftsansvarlige skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at helsesertifikatet nevnt i nr. 1 ledsager de holdte landdyrene 

fra deres opprinnelsessted til deres endelige bestemmelsessted, med mindre bestemte tiltak er fastsatt i regler vedtatt i henhold 

til artikkel 147. 

Artikkel 144 

Delegering av myndighet når det gjelder driftsansvarliges plikt til å sikre at dyrene ledsages av et helsesertifikat 

1.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder følgende: 

a)  Unntak fra kravene om utstedelse av helsesertifikat i henhold til artikkel 143 nr. 1 for forflytning av holdte landdyr som 

ikke utgjør en vesentlig risiko for spredning av sykdom, på grunn av 

i)  artene eller kategoriene av holdte landdyr som flyttes, og de listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d) 

som de er listeførte arter for, 

ii)  metodene for dyrehold og typen produksjon av disse artene og kategoriene av holdte landdyr, 

iii)  den tilsiktede bruken av de holdte landdyrene, eller 

iv)  bestemmelsesstedet for de holdte landdyrene, herunder de tilfellene der deres bestemmelsessted er i samme med-

lemsstat som opprinnelsesstedet, men der dyrene må passere gjennom en annen medlemsstat for å ankomme 

bestemmelsesstedet. 

b)  Særlige regler for utstedelse av helsesertifikat i henhold til artikkel 143 nr. 1 der særlige risikoreduserende tiltak knyttet til 

overvåking eller biosikkerhet er truffet, idet det tas hensyn til forholdene fastsatt i nr. 2 i denne artikkelen, som sikrer at 

i)  de holdte landdyrene som skal flyttes, kan spores, 

ii)  de holdte landdyrene som skal flyttes, oppfyller kravene til dyrehelse for forflytninger fastsatt i avsnitt 1–6 (artikkel 

124–142). 

c)  Kravet om utstedelse av helsesertifikat for forflytning av arter og kategorier av andre holdte landdyr enn dem som er nevnt i 

artikkel 143 nr. 1 bokstav a), b) og c), i tilfeller der utstedelse av helsesertifikat er svært viktig for å sikre at den aktuelle 

forflytningen oppfyller kravene til dyrehelse for forflytninger fastsatt i avsnitt 1–6 (artikkel 124–142).  
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2.  Når Kommisjonen utarbeider de særlige reglene i henhold til nr. 1 bokstav b), skal følgende forhold tas i betraktning: 

a)  Vedkommende myndighets vurdering av de biosikkerhetstiltakene som driftsansvarlige har innført i henhold til artikkel 10 

nr. 1 bokstav b), og eventuelle regler som er vedtatt i henhold til artikkel 10 nr. 6. 

b)  Vedkommende myndighets evne til å treffe nødvendige og hensiktsmessige tiltak og utføre de aktivitetene som kreves i 

denne forordningen i henhold til artikkel 13 nr. 1. 

c)  Kunnskapsnivået om dyrehelse som fastsatt i artikkel 11, og oppmuntring til å heve dette i samsvar med artikkel 13 nr. 2. 

d)  Gjennomføring av dyrehelsebesøk som fastsatt i artikkel 25, eller annen relevant overvåking eller offentlige kontroller som 

er innført. 

e)  Vedkommende myndighets gjennomføring av sine forpliktelser i forbindelse med systemet for melding og rapportering i 

Unionen i henhold til artikkel 19–22 og i reglene vedtatt i henhold til artikkel 20 nr. 3 og artikkel 23. 

f)  Anvendelsen av overvåking som fastsatt i artikkel 26, og overvåkingsprogrammer som fastsatt i artikkel 28, og i eventuelle 

regler vedtatt i henhold til artikkel 29 og 30. 

3.  Når Kommisjonen fastsetter kravene for utstedelse av helsesertifikat i henhold til nr. 1 bokstav c), skal forholdene nevnt i 

nr. 1 bokstav a) i)–iv) tas i betraktning. 

Artikkel 145 

Innholdet i helsesertifikatene 

1.  Helsesertifikatet nevnt i artikkel 143 skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  Opprinnelsesanlegg eller -sted, bestemmelsesanlegg eller -sted og dersom det er relevant, anlegg for oppsamling eller for 

hvile, for berørte holdte landdyr. 

b)  Transportmidler og transportør. 

c)  En beskrivelse av de holdte landdyrene. 

d)  Antallet holdte landdyr. 

e)  Identifikasjon og registrering av holdte landdyr dersom dette kreves i samsvar med artikkel 112, 113, 114, 115 og 117 og 

eventuelle regler vedtatt i henhold til artikkel 118 og 120, med mindre det er gitt unntak i samsvar med artikkel 119. 

f)  Opplysninger som er nødvendige for å vise at de holdte landdyrene oppfyller de relevante kravene til dyrehelse for 

forflytninger som fastsatt i avsnitt 1–6 (artikkel 124–142). 

2.  Helsesertifikatet kan inneholde andre opplysninger som kreves i samsvar med annet unionsregelverk. 

Artikkel 146 

Delegering av myndighet og gjennomføringsrettsakter som gjelder innholdet i helsesertifikater 

1.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder 

a)  nærmere regler for innholdet i helsesertifikater som fastsatt i artikkel 145 nr. 1 for ulike arter og kategorier av holdte 

landdyr, og for bestemte typer forflytninger som fastsatt i reglene vedtatt i henhold til 147, 

b)  ytterligere opplysninger som skal inntas i helsesertifikatet fastsatt i artikkel 145 nr. 1.  
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2.  Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette regler for standardskjemaer for helsesertifikater. Slike 

gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

Artikkel 147 

Delegering av myndighet når det gjelder bestemte typer forflytninger av holdte landdyr 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder særlige tiltak som er 

unntak fra eller utfyller driftsansvarliges plikt til å sikre at dyr ledsages av et helsesertifikat, som fastsatt i artikkel 143 og i 

reglene vedtatt i henhold til artikkel 144, for følgende typer forflytninger av holdte landdyr: 

a)  Forflytninger av holdte hov- og klovdyr og fjørfe som er gjenstand for oppsamling i henhold til artikkel 133, før de når sitt 

endelige bestemmelsessted. 

b)  Forflytninger av holdte landdyr som skal sendes tilbake til opprinnelsesstedet eller flyttes til et annet sted, av én eller flere 

av følgende årsaker: 

i)  Den planlagte transporten ble uventet avbrutt av dyrevelferdshensyn. 

ii)  Uforutsette ulykker eller hendelser under transporten. 

iii)  De ble avvist på bestemmelsesstedet i en medlemsstat eller ved Unionens yttergrense. 

iv)  De ble avvist på et oppsamlings- eller hvilested. 

v)  De ble avvist i et tredjeland eller et territorium. 

c)  Forflytninger av holdte landdyr beregnet på utstillinger, idretts- eller kulturarrangementer og tilsvarende arrangementer, og 

påfølgende tilbakesending av dem til opprinnelsesstedet. 

Artikkel 148 

Driftsansvarliges plikt til å samarbeide med vedkommende myndighet med henblikk på utstedelse av helsesertifikat 

Driftsansvarlige skal 

a)  gi vedkommende myndighet alle opplysninger som er nødvendige for å fylle ut helsesertifikatet fastsatt i artikkel 143 nr. 1 

og 2 og i eventuelle regler vedtatt i henhold til artikkel 146 nr. 1 eller artikkel 147, før den planlagte forflytningen, 

b)  om nødvendig sørge for at de aktuelle holdte landdyrene gjennomgår dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll 

som fastsatt i artikkel 149 nr. 3. 

Artikkel 149 

Vedkommende myndighets ansvar for utstedelse av helsesertifikat 

1.  Vedkommende myndighet skal på anmodning fra en driftsansvarlig utstede et helsesertifikat for forflytning av holdte 

landdyr når dette kreves etter artikkel 143 eller delegerte rettsakter vedtatt i henhold til artikkel 144 nr. 1, forutsatt at følgende 

krav til forflytningen er oppfylt: 

a)  Kravene i artikkel 124, artikkel 125 nr. 1, artikkel 126, 128, 129, 130, 133, 134, artikkel 136 nr. 1, artikkel 137 nr. 1, 

artikkel 138 og 139.  
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b)  Kravene i delegerte rettsakter vedtatt i henhold til artikkel 125 nr. 2, artikkel 131 nr. 1, artikkel 135, artikkel 136 nr. 2, 

artikkel 137 nr. 2, artikkel 138 nr. 4, artikkel 139 nr. 4 og artikkel 140. 

c)  Kravene i gjennomføringsrettsakter vedtatt i henhold til artikkel 141. 

2.  Helsesertifikatene skal 

a)  være kontrollert, stemplet og undertegnet av en offentlig veterinær, 

b)  være gyldige i tidsrommet fastsatt i reglene vedtatt i henhold til nr. 4 bokstav c), der de holdte landdyrene som omfattes av 

sertifikatet, skal fortsette å oppfylle dyrehelsegarantiene i det. 

3.  Før helsesertifikatet undertegnes, skal den berørte offentlige veterinæren kontrollere, ved dokumentkontroll, identitets-

kontroll og fysisk kontroll som fastsatt i delegerte rettsakter vedtatt i henhold til nr. 4, at de holdte landdyrene helsesertifikatet 

gjelder, oppfyller kravene i dette kapittelet. 

4.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 der det fastsettes regler for 

a)  de ulike typene dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll samt undersøkelser for ulike arter og kategorier av 

holdte landdyr som den offentlige veterinæren må utføre i samsvar med nr. 3 for å kontrollere samsvar med kravene i dette 

kapittelet, 

b)  fristene for å gjennomføre slik dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll samt undersøkelser, og utstedelse av 

helsesertifikater av den offentlige veterinæren før forflytning av forsendelser av holdte landdyr, 

c)  gyldighetstiden for helsesertifikater. 

Artikkel 150 

Elektroniske helsesertifikater 

Elektroniske helsesertifikater som produseres, håndteres og overføres ved hjelp av TRACES, kan erstatte ledsagende helse-

sertifikater som fastsatt i artikkel 149 nr. 1, dersom 

a)  slike elektroniske helsesertifikater inneholder alle de opplysningene som standardskjemaet for helsesertifikatet skal 

inneholde, i samsvar med artikkel 145 og eventuelle regler vedtatt i henhold til artikkel 146, 

b)  sporbarheten for de aktuelle holdte landdyrene og forbindelsen mellom disse dyrene og det elektroniske helsesertifikatet, er 

sikret, 

c)  vedkommende myndigheter i opprinnelsesmedlemsstaten, i medlemsstater som dyrene passerer gjennom, og i bestemmel-

sesmedlemsstaten, er sikret tilgang til de elektroniske dokumentene under hele transporten. 

Artikkel 151 

Egenerklæring fra driftsansvarlige i forbindelse med forflytninger til andre medlemsstater 

1.  Driftsansvarlige på opprinnelsesstedet skal utstede et egenerklæringsdokument for forflytning av holdte landdyr fra 

opprinnelsesstedet i en medlemsstat til bestemmelsesstedet i en annen medlemsstat, og skal sikre at det ledsager dyrene, med 

mindre det kreves at de ledsages av et helsesertifikat i henhold til artikkel 143 nr. 1 og 2. 

2.  Egenerklæringsdokumentet fastsatt i nr. 1 skal inneholde følgende opplysninger om de berørte holdte landdyrene: 

a)  Deres opprinnelsessted, bestemmelsessted og eventuelt oppsamlings- eller hvilesteder. 

b)  Transportmiddelet og transportøren.  
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c)  En beskrivelse av de holdte landdyrene, deres art, kategori og antall. 

d)  Identifikasjon og registrering der dette kreves i samsvar med artikkel 112, 113, 114, 115, artikkel 117 bokstav a) og 

eventuelle regler vedtatt i henhold til artikkel 118 og 120. 

e)  Opplysninger som er nødvendige for å vise at de holdte landdyrene oppfyller de relevante kravene til dyrehelse for 

forflytninger fastsatt i avsnitt 1–6 (artikkel 124–142). 

3.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder følgende: 

a)  Nærmere regler for innholdet i egenerklæringsdokumentet fastsatt i nr. 2 for ulike arter og kategorier av dyr. 

b)  Opplysninger som skal inntas i egenerklæringsdokumentet i tillegg til det som er fastsatt i nr. 2. 

4.  Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette regler for standardskjemaene for egenerklærings-

dokumentet fastsatt i nr. 2. Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 

266 nr. 2. 

Avsni t t  8  

Melding  o m forf lytning  av holdte  landdy r t i l  andre medle msstater  

Artikkel 152 

Driftsansvarliges meldingsplikt i forbindelse med forflytning av holdte landdyr til andre medlemsstater 

Andre driftsansvarlige enn transportører skal på forhånd melde planlagte forflytninger av holdte landdyr fra medlemsstaten til 

en annen medlemsstat, til vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten dersom 

a)  dyrene må ledsages av et helsesertifikat utstedt av vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten i samsvar med artikkel 

149 og 150 og regler vedtatt i henhold til artikkel 149 nr. 4, 

b)  dyrene må ledsages av et helsesertifikat for holdte landdyr dersom de skal flyttes fra en restriksjonssone og er underlagt 

tiltak for sykdomsbekjempelse som nevnt i artikkel 143 nr. 2, 

c)  dyrene gis unntak fra kravet om helsesertifisering i henhold til artikkel 144 nr. 1 bokstav a), eller er underlagt særlige regler 

i henhold til artikkel 144 nr. 1 bokstav b), 

d)  melding kreves i samsvar med delegerte rettsakter vedtatt i henhold til artikkel 154 nr. 1. 

Med henblikk på nr. 1 skal driftsansvarlig legge alle nødvendige opplysninger fram for vedkommende myndighet i opprinnel-

sesmedlemsstaten slik at den kan melde forflytninger av holdte landdyr til vedkommende myndighet i bestemmelsesstaten i 

samsvar med artikkel 153 nr. 1. 

Artikkel 153 

Vedkommende myndighets plikt til å melde forflytninger til andre medlemsstater 

1.  Vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten skal melde forflytninger av holdte landdyr som nevnt i artikkel 152, til 

vedkommende myndighet i bestemmelsesstaten. 

2.  Meldingen nevnt i nr. 1 skal skje før den aktuelle forflytningen finner sted, og om mulig gjennom TRACES.  
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3.  Medlemsstatene skal utpeke regioner til forvaltningen av meldingene om forflytning i samsvar med nr. 1. 

4.  Som unntak fra nr. 1 kan vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten tillate at den berørte driftsansvarlige helt eller 

delvis melder forflytninger av holdte landdyr gjennom TRACES til vedkommende myndighet i bestemmelsesstaten. 

Artikkel 154 

Delegering av myndighet og gjennomføringsrettsakter som gjelder melding om forflytninger fra driftsansvarlige og 

vedkommende myndighet 

1.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder 

a)  kravet om at driftsansvarlige i samsvar med artikkel 152 på forhånd skal melde om forflytning mellom medlemsstater av 

holdte landdyr av andre arter eller kategorier enn dem som er nevnt i bokstav a) og b) i samme artikkel, dersom det er 

nødvendig å kunne spore forflytningen av nevnte arter eller kategorier for å sikre oppfyllelse av kravene til dyrehelse for 

forflytninger fastsatt i avsnitt 1–6 (artikkel 124–142), 

b)  opplysningene som er nødvendige for å kunne melde om forflytninger av holdte landdyr i henhold til artikkel 152 og 153, 

c)  nødrutiner for melding om forflytninger av holdte landdyr ved strømbrudd og andre forstyrrelser i TRACES, 

d)  kravene i forbindelse med regioner som medlemsstatene utpeker til forvaltningen av meldingene om forflytning, som 

fastsatt i artikkel 153 nr. 3. 

2.  Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette regler for 

a)  nærmere opplysninger om meldinger om forflytning av holdte landdyr fra 

i)  driftsansvarlige til vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten i samsvar med artikkel 152, 

ii)  vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten til bestemmelsesstaten i samsvar med artikkel 153, 

b)  fristene for 

i)  driftsansvarliges framlegging av nødvendige opplysninger som nevnt i artikkel 152, for vedkommende myndighet i 

opprinnelsesstaten, 

ii)  meldingen om forflytning av holdte landdyr fra vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten som nevnt i artikkel 153 

nr. 1. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

KAPITTEL 4 

Forflytninger av viltlevende landdyr 

Artikkel 155 

Viltlevende landdyr 

1.  Driftsansvarlige kan bare flytte viltlevende dyr fra et habitat i én medlemsstat til et habitat eller et anlegg i en annen 

medlemsstat dersom 

a)  forflytningen av de aktuelle viltlevende dyrene fra deres habitat gjennomføres på en slik måte at den ikke utgjør en 

vesentlig risiko for spredning av listeførte sykdommer som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d), eller nye sykdommer 

underveis eller på bestemmelsesstedet,  
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b)  de viltlevende dyrene ikke kommer fra et habitat i en restriksjonssone som er underlagt forflytningsrestriksjoner for den 

dyrearten de tilhører, på grunn av forekomsten av en listeført sykdom som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d), eller av en ny 

sykdom som fastsatt i artikkel 70 nr. 2, og i eventuelle regler vedtatt i henhold til artikkel 70 nr. 3 bokstav b), artikkel 71  

nr. 3 og artikkel 83 nr. 3, eller nødtiltakene fastsatt i artikkel 257 og 258 og eventuelle regler vedtatt i henhold til  

artikkel 259, med mindre det er gitt unntak i samsvar med disse reglene, 

c)  de viltlevende dyrene ledsages av et helsesertifikat eller andre dokumenter i tilfeller der utstedelse av helsesertifikat er 

nødvendig for å sikre at kravene til dyrehelse for forflytninger, som fastsatt i bokstav a) og b) i dette nummeret og reglene 

vedtatt i henhold til artikkel 156 nr. 1 bokstav c) og d), er oppfylt, 

d)  forflytningen meldes av vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten til vedkommende myndighet i bestemmelsesstaten, 

dersom utstedelse av helsesertifikat kreves i samsvar med reglene vedtatt i henhold til artikkel 156 nr. 1 bokstav c), og 

e)  vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten og vedkommende myndighet i bestemmelsesstaten er blitt enige om slik 

forflytning. 

2.  Dersom utstedelse av helsesertifikat kreves i samsvar med reglene vedtatt i henhold til artikkel 156 nr. 1 bokstav c), skal 

kravene fastsatt i artikkel 145 og 148, artikkel 149 nr. 1, 2 og 3 og artikkel 150 og i reglene vedtatt i henhold til artikkel 146, 

147 og artikkel 149 nr. 4, gjelde for forflytning av viltlevende landdyr. 

3.  Dersom det kreves at forflytningen meldes i samsvar med nr. 1 bokstav d), skal kravene fastsatt i artikkel 152 og 153 og i 

de delegerte rettsaktene vedtatt i henhold til artikkel 154 nr. 1, gjelde for forflytning av viltlevende landdyr. 

Artikkel 156 

Delegering av myndighet når det gjelder forflytning av viltlevende landdyr 

1.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder 

a)  krav til dyrehelse ved forflytning av viltlevende landdyr i henhold til artikkel 155 nr. 1 bokstav a) og b), 

b)  krav til dyrehelse ved innførsel av viltlevende landdyr som flyttes fra naturen til et anlegg, 

c)  typer forflytning av viltlevende landdyr eller situasjoner der et helsesertifikat eller annet dokument skal ledsage forflyt-

ningen, og kravene med hensyn til innholdet i slike sertifikater eller andre dokumenter, 

d)  meldingen fra vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten til vedkommende myndighet i bestemmelsesstaten ved 

forflytning av viltlevende landdyr mellom medlemsstater, og de opplysningene som skal inngå i slik melding. 

2.  Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette regler for å angi kravene fastsatt i artikkel 155 og i 

delegerte rettsakter vedtatt i henhold til nr. 1 i denne artikkelen, om 

a)  standardskjemaene for helsesertifikater og andre dokumenter som skal ledsage forflytninger av viltlevende landdyr dersom 

dette er fastsatt i delegerte rettsakter vedtatt i henhold til nr. 1 bokstav c), 

b)  nærmere opplysninger om meldingen fra vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten og fristen for slike meldinger, 

dersom dette er fastsatt i regler vedtatt i samsvar med nr. 1 bokstav d). 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2.  
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KAPITTEL 5 

Forflytning av avlsmateriale innenfor Unionen 

Avsni t t  1  

Generel le  krav  

Artikkel 157 

Generelle krav til forflytning av avlsmateriale 

1.  Driftsansvarlige skal treffe hensiktsmessige forebyggende tiltak for å sikre at forflytning av avlsmateriale ikke setter 

helsestatusen hos holdte landdyr på bestemmelsesstedet i fare, med hensyn til følgende: 

a)  De listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d). 

b)  Nye sykdommer. 

2.  Driftsansvarlige skal bare flytte avlsmateriale fra sine anlegg og ta imot slikt avlsmateriale dersom det aktuelle materialet 

oppfyller følgende vilkår: 

a)  Det kommer fra anlegg som er blitt 

i)  innført av vedkommende myndighet i registeret over anlegg i samsvar med artikkel 93 første ledd bokstav a), og 

opprinnelsesstaten ikke har gitt unntak i samsvar med artikkel 85, 

ii)  godkjent av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 97 nr. 1, når slik godkjenning kreves i artikkel 94 nr. 1 

eller artikkel 95. 

b)  Det oppfyller sporbarhetskravene i artikkel 121 nr. 1 og eventuelle regler vedtatt i henhold til artikkel 122 nr. 1. 

3.  Driftsansvarlige skal oppfylle kravene i artikkel 125 ved transport av avlsmateriale fra holdte landdyr. 

4.  Driftsansvarlige skal ikke flytte avlsmateriale fra et anlegg i én medlemsstat til et anlegg i en annen medlemsstat med 

mindre vedkommende myndighet i bestemmelsesstaten uttrykkelig tillater slik forflytning, i tilfeller der avlsmaterialet skal 

tilintetgjøres med henblikk på utryddelse av sykdom som del av et utryddelsesprogram, som fastsatt i artikkel 31 nr. 1 og 2. 

Artikkel 158 

Plikter for driftsansvarlige på bestemmelsesstedet 

1.  Driftsansvarlige for anlegg på det bestemmelsesstedet som mottar avlsmateriale fra et anlegg i en annen medlemsstat, skal 

gjøre følgende: 

a)  Sjekke at følgende er til stede: 

i)  Merker i samsvar med artikkel 121 og med regler vedtatt i henhold til artikkel 122. 

ii)  Helsesertifikater i henhold til artikkel 161. 

b)  Etter å ha kontrollert det mottatte avlsmaterialet, informere vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet om eventuelle 

avvik med hensyn til 

i)  det mottatte avlsmaterialet, 

ii)  merkene nevnt i bokstav a) i), 

iii)  helsesertifikatene nevnt i bokstav a) ii). 

2.  Ved et avvik som nevnt i nr. 1 bokstav b) skal den berørte driftsansvarlige oppbevare avlsmaterialet atskilt inntil 

vedkommende myndighet har truffet beslutning om materialet.  
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Avsni t t  2  

Forf lytning  t i l  andre med le msstater av avl smaterial e  f ra  holdt  stor fe  og  holdte  sauer,  g ei t er ,  

sv in og  hestedyr samt  av l smaterial e  f ra f jø rfe  

Artikkel 159 

Driftsansvarliges plikter med hensyn til forflytning til andre medlemsstater av avlsmateriale fra holdt storfe og holdte 

sauer, geiter, svin og hestedyr samt avlsmateriale fra fjørfe 

1.  Driftsansvarlige skal bare flytte avlsmateriale fra holdt storfe og holdte sauer, geiter, svin og hestedyr samt avlsmateriale 

fra fjørfe til en annen medlemsstat dersom avlsmaterialet oppfyller følgende vilkår: 

a)  Det er tatt ut, produsert, bearbeidet og oppbevart i anlegg for avlsmateriale som er godkjent til dette formålet i samsvar med 

artikkel 97 nr. 1 og artikkel 99. 

b)  Det er tatt ut fra donordyr som oppfyller de nødvendige kravene til dyrehelse for å sikre at avlsmaterialet ikke sprer 

listeførte sykdommer. 

c)  Det er tatt ut, produsert, bearbeidet, oppbevart og transportert på en måte som sikrer at det ikke sprer listeførte sykdommer 

som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d). 

2.  Driftsansvarlige skal ikke flytte avlsmateriale fra holdt storfe og holdte sauer, geiter, svin og hestedyr samt avlsmateriale 

fra fjørfe fra et anlegg for avlsmateriale som er underlagt forflytningsrestriksjoner, og som berører de aktuelle listeførte artene, i 

samsvar med 

a)  artikkel 55 nr. 1 bokstav a), c) og e), artikkel 55 nr. 1 bokstav f) ii), artikkel 56, artikkel 61 nr. 1 bokstav a), artikkel 62  

nr. 1, artikkel 65 nr. 1 bokstav c), artikkel 74 nr. 1, artikkel 79 og 80, 

b)  regler vedtatt i henhold til artikkel 55 nr. 2, artikkel 63 og 67, artikkel 71 nr. 3, artikkel 74 nr. 4 og artikkel 83 nr. 2, og 

c)  nødtiltak fastsatt i artikkel 257 og 258 og regler vedtatt i henhold til artikkel 259, med mindre regler vedtatt i henhold til 

artikkel 258 åpner for unntak. 

Restriksjonene fastsatt i dette nummeret skal ikke gjelde i tilfeller der avlsmaterialet er tatt ut før det aktuelle utbruddet inntraff 

og avlsmaterialet er blitt oppbevart atskilt fra annet avlsmateriale. 

Artikkel 160 

Delegering av myndighet med hensyn til forflytning til andre medlemsstater av avlsmateriale fra holdt storfe og holdte 

sauer, geiter, svin og hestedyr og avlsmateriale fra fjørfe 

1.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder krav til dyrehelse ved forflytning 

av avlsmateriale fra holdt storfe og holdte sauer, geiter, svin og hestedyr samt avlsmateriale av fjørfe til andre medlemsstater 

som fastsatt i artikkel 159, som angir følgende: 

a)  Regler for uttak, produksjon, bearbeiding og oppbevaring av avlsmateriale fra nevnte holdte dyr i godkjente anlegg som 

nevnt i artikkel 159 nr. 1 bokstav a). 

b)  Krav til dyrehelse i henhold til artikkel 159 nr. 1 bokstav b) til holdte donordyr som avlsmaterialet er tatt ut fra, og med 

hensyn til isolasjon eller karantene for slike dyr. 

c)  Laboratorieundersøkelser og andre tester som skal utføres på holdte donordyr og avlsmateriale.  
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d)  Krav til dyrehelse ved uttak, produksjon, bearbeiding, oppbevaring eller andre prosedyrer og transport i henhold til artikkel 

159 nr. 1 bokstav c). 

2.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med hensyn til kravene til 

dyrehelse for forflytning av avlsmateriale fra holdt storfe og holdte sauer, geiter, svin og hestedyr samt avlsmateriale fra fjørfe 

til andre medlemsstater i henhold til artikkel 159, for å angi unntak fra reglene fastsatt i artikkel 159 for driftsansvarlige, idet 

det tas hensyn til risikoene forbundet med slikt avlsmateriale og eventuelle risikoreduserende tiltak som er innført. 

Avsni t t  3  

Uts tedel se  av helsesert i f ikater  og  melding er o m forf lytning  

Artikkel 161 

Driftsansvarliges plikter med hensyn til utstedelse av helsesertifikater ved forflytning av avlsmateriale fra holdt storfe 

og holdte sauer, geiter, svin og hestedyr samt avlsmateriale fra fjørfe, og delegerte rettsakter 

1.  Driftsansvarlige kan bare flytte avlsmateriale fra holdt storfe og holdte sauer, geiter, svin og hestedyr samt avlsmateriale 

fra fjørfe til en annen medlemsstat dersom slikt materiale ledsages av et helsesertifikat som er utstedt av vedkommende 

myndighet i opprinnelsesstaten i samsvar med nr. 3. 

2.  Når avlsmateriale fra holdte dyr tillates å forlate en restriksjonssone som omfattes av 

a)  tiltak for sykdomsbekjempelse i henhold til artikkel 55 nr. 1 bokstav f) ii), artikkel 56, 64, 65, artikkel 74 nr. 1 og artikkel 

79, og reglene vedtatt i henhold til artikkel 55 nr. 2, artikkel 67, artikkel 71 nr. 3, artikkel 74 nr. 4, artikkel 83 nr. 2, eller 

b)  nødtiltakene fastsatt i artikkel 257 og 258 og reglene vedtatt i henhold til artikkel 259, 

og dette avlsmaterialet er fra arter som er underlagt nevnte tiltak for sykdomsbekjempelse eller nødtiltak, skal driftsansvarlige 

bare flytte avlsmaterialet innenfor en medlemsstat eller fra én medlemsstat til en annen medlemsstat dersom det ledsages av et 

helsesertifikat som er utstedt av vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten, i samsvar med artikkel 149 nr. 1, med mindre 

det er gitt unntak fra kravet til utstedelse av helsesertifikater i samsvar med reglene nevnt i dette leddet. 

Vedkommende myndighet kan beslutte at et slikt sertifikat ikke trenger å bli utstedt for forflytning av avlsmateriale innenfor 

den aktuelle medlemsstaten når myndigheten anser at et alternativt system sikrer at forsendelsen av slikt avlsmateriale er 

sporbar, og at avlsmaterialet oppfyller kravene til dyrehelse for slik forflytning. 

3.  Driftsansvarlige skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at helsesertifikatet nevnt i nr. 1 ledsager avlsmaterialet fra 

opprinnelses- til bestemmelsesstedet. 

4.  Vedkommende myndighet skal på anmodning fra driftsansvarlig utstede et helsesertifikat for forflytning av avlsmaterialet 

nevnt i nr. 1, forutsatt at de relevante kravene nevnt i del IV avdeling I kapittel 5 er oppfylt. 

5.  Artikkel 148, 149 og 150 og reglene vedtatt i henhold til artikkel 146, 147 og artikkel 149 nr. 4 får anvendelse på 

utstedelse av helsesertifikater for avlsmaterialene nevnt i nr. 1. Artikkel 151 nr. 1 og reglene vedtatt i henhold til artikkel 151 

nr. 3 får anvendelse på egenerklæringen om forflytninger av avlsmateriale. 

6.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med hensyn til unntakene fra 

kravene til helsesertifikat som fastsatt i nr. 1, med hensyn til forflytning av avlsmateriale fra holdt storfe og holdte sauer, geiter, 

svin og hestedyr samt avlsmateriale fra fjørfe som ikke utgjør en vesentlig risiko for spredning av listeførte sykdommer, på 

grunn av 

a)  typen avlsmateriale eller dyreartene avlsmaterialet kommer fra,  
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b)  metodene for produksjon og bearbeiding i anlegget for avlsmateriale, 

c)  den tiltenkte bruken av avlsmaterialet, 

d)  alternative risikoreduserende tiltak som er innført for typen og kategorien avlsmateriale og anlegget for avlsmateriale, 

e)  bestemmelsesstedet for avlsmaterialet når det bestemmelsesstedet er i samme medlemsstat som opprinnelsesstedet, men der 

avlsmaterialet må passere gjennom en annen medlemsstat for å ankomme bestemmelsesstedet. 

Artikkel 162 

Innholdet i helsesertifikatene 

1.  Helsesertifikatet for avlsmateriale fastsatt i artikkel 161 skal inneholde minst følgende opplysninger: 

a)  Opprinnelsesanlegget for avlsmaterialet og bestemmelsesanlegget eller -stedet. 

b)  Typen avlsmateriale og artene av holdte donordyr. 

c)  Mengden avlsmateriale eller antall. 

d)  Merkingen av avlsmaterialet dersom dette kreves i henhold til artikkel 121 nr. 1 og eventuelle regler vedtatt i henhold til 

artikkel 122 nr. 1. 

e)  Opplysningene som er nødvendige for å vise at avlsmaterialet i forsendelsen oppfyller kravene til forflytning for den berørte 

arten som fastsatt i artikkel 157 og 159, og i eventuelle regler vedtatt i henhold til artikkel 160. 

2.  Helsesertifikatet for avlsmateriale som fastsatt i artikkel 161 kan inneholde andre opplysninger som kreves i samsvar med 

annet unionsregelverk. 

3.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med hensyn til de opplysningene som skal inntas 

i helsesertifikatet i henhold til nr. 1. 

4.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med hensyn til utstedelse av 

helsesertifikater for ulike typer avlsmateriale og fra ulike dyrearter. 

5.  Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette regler for standardskjemaene for helsesertifikater for 

avlsmateriale. Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

Artikkel 163 

Melding om forflytning til andre medlemsstater av avlsmateriale fra holdt storfe og holdte sauer, geiter, svin og 

hestedyr samt avlsmateriale fra fjørfe 

1.  Driftsansvarlige skal 

a)  informere vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten før den planlagte forflytningen av avlsmateriale fra holdt 

storfe og holdte sauer, geiter, svin og hestedyr samt avlsmateriale fra fjørfe til en annen medlemsstat gjennomføres, dersom 

i)  det berørte avlsmaterialet skal være ledsaget av et helsesertifikat i samsvar med artikkel 161 nr. 1 eller 2, 

ii)  melding om forflytning kreves i samsvar med delegerte rettsakter vedtatt i henhold til nr. 5 bokstav a) for avlsmateriale, 

idet det tas hensyn til nr. 3,  
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b)  legge fram alle nødvendige opplysninger slik at vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten kan melde forflytningen av 

avlsmateriale til vedkommende myndighet i bestemmelsesstaten i samsvar med nr. 2. 

2.  Vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten skal, før den aktuelle forflytningen og om mulig gjennom TRACES, melde 

til vedkommende myndighet i bestemmelsesstaten om enhver forflytning av avlsmateriale fra holdt storfe og holdte sauer, 

geiter, svin og hestedyr samt avlsmateriale fra fjørfe i samsvar med reglene vedtatt i henhold til nr. 5 og 6. 

3.  Medlemsstatene skal med henblikk på forvaltningen av meldingene bruke regionene utpekt i samsvar med artikkel 153  

nr. 3. 

4.  Artikkel 153 nr. 4 får anvendelse på driftsansvarliges meldinger om avlsmateriale. 

5.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder 

a)  kravet om at driftsansvarlige i samsvar med nr. 1 bokstav a) ii) på forhånd skal melde om forflytning av avlsmateriale 

mellom medlemsstatene dersom det er nødvendig å kunne spore forflytningen for å sikre oppfyllelse av kravene til 

dyrehelse for forflytninger fastsatt i avsnitt 1 og 2 (artikkel 157–160), 

b)  de opplysningene som er nødvendige for å melde forflytning av avlsmateriale i henhold til nr. 1, 

c)  nødrutiner for melding om forflytninger av avlsmateriale ved strømbrudd og andre forstyrrelser i TRACES. 

6.  Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette regler for 

a)  framlegging av opplysninger om forflytning av avlsmateriale fra driftsansvarlige til vedkommende myndighet i opprinnel-

sesmedlemsstaten i samsvar med nr. 1, 

b)  melding om forflytning av avlsmateriale fra vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten til bestemmelsesstaten i samsvar 

med nr. 2, 

c)  fristene for 

i)  Driftsansvarliges framlegging av opplysningene nevnt i nr. 1 for vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten, 

ii)  melding om forflytning av avlsmateriale fra vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten som nevnt i nr. 2. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

Avsni t t  4  

Forf lytning  t i l  andre med le msstater av avl smaterial e  f ra  andre holdte  landdy r enn storfe  og  

sauer,  gei ter ,  svi n og  hes tedyr  sa mt avls materiale  fra f jø rfe  

Artikkel 164 

Avlsmateriale fra andre holdte landdyr enn storfe og sauer, geiter, svin og hestedyr samt avlsmateriale fra fjørfe 

1.  Driftsansvarlige skal bare flytte avlsmateriale fra andre holdte landdyr enn storfe, sauer, geiter, svin og hestedyr samt 

avlsmateriale fra fjørfe til en annen medlemsstat dersom nevnte avlsmateriale ikke utgjør en vesentlig risiko for spredning av 

listeførte sykdommer som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d), til listeførte arter på bestemmelsesstedet, idet det tas hensyn til 

helsestatus på bestemmelsesstedet.  
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2.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med hensyn til krav til 

dyrehelse, utstedelse av helsesertifikat og meldingskrav ved forflytning av avlsmateriale fra andre holdte landdyr enn storfe, 

sauer, geiter, svin og hestedyr samt avlsmateriale fra fjærfe, idet det tas hensyn til følgende forhold: 

a)  Listeførte sykdommer som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d) for de berørte listeførte artene. 

b)  Dyreartene som avlsmaterialet er tatt ut fra, og typen avlsmateriale. 

c)  Helsestatus på opprinnelses- og bestemmelsesstedet. 

d)  Typen uttak, produksjon, bearbeiding og oppbevaring. 

e)  Andre epidemiologiske faktorer. 

3.  Dersom utstedelse av helsesertifikater og meldinger om forflytning av avlsmateriale kreves i samsvar med nr. 2, 

a)  skal reglene fastsatt i artikkel 161 nr. 1–5, artikkel 162 nr. 1 og 2 og reglene vedtatt i henhold til artikkel 161 nr. 6 og 

artikkel 162 nr. 3–5 gjelde for slik utstedelse av helsesertifikat, 

b)  skal reglene fastsatt i artikkel 163 nr. 1, 2 og 4 og reglene vedtatt i henhold til artikkel 163 nr. 5 gjelde for melding om 

forflytning. 

Avsni t t  5  

Unntak  

Artikkel 165 

Avlsmateriale for vitenskapelige formål, og delegerte rettsakter 

1.  Med forbehold for samtykke fra vedkommende myndighet på opprinnelsesstedet kan vedkommende myndighet på 

bestemmelsesstedet tillate forflytning for vitenskapelige formål av avlsmateriale til bestemmelsesmedlemsstatens territorium, 

selv om forflytningen ikke oppfyller kravene i artikkel 159–164. 

2.  Vedkommende myndighet skal bare gi unntak i henhold til nr. 1 på følgende vilkår: 

a)  Vedkommende myndigheter på opprinnelses- og bestemmelsesstedet 

i)  er blitt enige om vilkårene for de foreslåtte forflytningene, 

ii)  har sikret at nødvendige risikoreduserende tiltak er innført slik at forflytningen ikke setter helsestatusen i fare på steder 

underveis og på bestemmelsesstedet med hensyn til de listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d), 

iii)  når det er relevant, har meldt til vedkommende myndigheter i de medlemsstatene som dyrene passerer gjennom, om 

det unntaket som er gitt og på hvilke vilkår det er gitt. 

b)  Forflytningen finner sted under tilsyn av vedkommende myndigheter på opprinnelses- og bestemmelsesstedet og eventuelt 

vedkommende myndigheter i de medlemsstatene som dyrene passerer gjennom. 

3.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med hensyn til regler for 

unntak som gis av vedkommende myndigheter, og som utfyller reglene fastsatt i nr. 1 og 2.  
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KAPITTEL 6 

Produksjon, bearbeiding og distribusjon i Unionen av produkter av animalsk opprinnelse 

Artikkel 166 

Generelle dyrehelsemessige forpliktelser for driftsansvarlige, og delegerte rettsakter 

1.  Driftsansvarlige skal treffe hensiktsmessige forebyggende tiltak for å sikre at produkter av animalsk opprinnelse ikke på 

noe stadium i produksjonen, bearbeidingen eller distribusjonen i Unionen, forårsaker spredning av følgende: 

a)  Listeførte sykdommer som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d) idet det tas hensyn til helsestatus på produksjons-, 

bearbeidings- eller bestemmelsesstedet. 

b)  Nye sykdommer. 

2.  Driftsansvarlige skal sikre at produkter av animalsk opprinnelse ikke kommer fra anlegg eller næringsmiddelforetak, eller 

innhentes fra dyr som kommer fra anlegg som er omfattet av følgende: 

a)  Nødtiltakene fastsatt i artikkel 257 og 258 og eventuelle regler vedtatt i henhold til artikkel 259 med mindre reglene vedtatt 

i henhold til artikkel 259 åpner for unntak fra kravet fastsatt i nr. 1. 

b)  Forflytningsrestriksjoner som gjelder for holdte landdyr og produkter av animalsk opprinnelse i henhold til artikkel 32 nr. 1 

bokstav c), artikkel 55 nr. 1 bokstav e), artikkel 56, artikkel 61 nr. 1 bokstav a), artikkel 62 nr. 1, artikkel 65 nr. 1 bokstav 

c), artikkel 70 nr. 1 bokstav b), artikkel 74 nr. 1 bokstav a), artikkel 76 nr. 2 bokstav b), artikkel 76 nr. 3, artikkel 79 og 81, 

artikkel 82 nr. 2 og 3 og i reglene vedtatt i henhold til artikkel 55 nr. 2, artikkel 63 og 67, artikkel 70 nr. 3, artikkel 71 nr. 3, 

artikkel 74 nr. 4, artikkel 76 nr. 5 og artikkel 83 nr. 2, med mindre unntak fra disse forflytningsrestriksjonene er gitt i 

samsvar med nevnte regler. 

3.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med detaljerte krav som utfyller kravene nevnt i 

a)  nr. 1 om forebyggende tiltak, herunder risikoreduserende tiltak, og 

b)  nr. 2 om restriksjoner på forflytning av produkter av animalsk opprinnelse. 

4.  Når Kommisjonen vedtar de delegerte rettsaktene nevnt i nr. 3, skal følgende kriterier legges til grunn: 

a)  Den aktuelle listeførte sykdommen som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d), og de artene som berøres av sykdommen. 

b)  De tilknyttede risikoene. 

Artikkel 167 

Driftsansvarliges plikter med hensyn til helsesertifikater, og delegerte rettsakter 

1.  Driftsansvarlige skal bare flytte følgende produkter av animalsk opprinnelse innenfor en medlemsstat eller til en annen 

medlemsstat dersom disse produktene ledsages av et helsesertifikat utstedt av vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten, i 

samsvar med nr. 3: 

a)  Produkter av animalsk opprinnelse som 

i)  tillates flyttet fra en restriksjonssone som omfattes av nødtiltak som fastsatt i regler vedtatt i henhold til artikkel 259, 

ii)  kommer fra dyrearter som er gjenstand for nevnte nødtiltak.  
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b)  Produkter av animalsk opprinnelse som 

i)  tillates flyttet fra en restriksjonssone som omfattes av tiltak for sykdomsbekjempelse i samsvar med artikkel 32 nr. 1, 

artikkel 55 nr. 1 bokstav f) ii), artikkel 56, artikkel 61 nr. 1 bokstav a), artikkel 62 nr. 1, artikkel 64, artikkel 65 nr. 1 

bokstav c), artikkel 70 nr. 1 bokstav b), artikkel 74 nr. 1 bokstav a), artikkel 79 og 80 og eventuelle regler vedtatt i 

henhold til artikkel 55 nr. 2, artikkel 63 og 67, artikkel 71 nr. 3, artikkel 74 nr. 4 og artikkel 83 nr. 2, 

ii)  kommer fra dyrearter som er gjenstand for nevnte tiltak for sykdomsbekjempelse. 

Vedkommende myndighet kan beslutte at et slikt sertifikat ikke trenger å bli utstedt for forflytning av produkter av animalsk 

opprinnelse innenfor den aktuelle medlemsstaten når myndigheten anser at et alternativt system sikrer at forsendelsen av slike 

produkter er sporbar, og at disse produktene oppfyller kravene til dyrehelse for slike forflytninger. 

2.  Driftsansvarlige skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at hygienesertifikatet nevnt i nr. 1 ledsager produktene av 

animalsk opprinnelse fra opprinnelses- til bestemmelsesstedet. 

3.  Vedkommende myndighet skal på anmodning fra driftsansvarlig utstede et helsesertifikat for forflytning av produkter av 

animalsk opprinnelse som nevnt i nr. 1, forutsatt at de relevante kravene nevnt i denne artikkelen er oppfylt. 

4.  Artikkel 148, 149 og 150 og reglene vedtatt i henhold til artikkel 146, 147 og artikkel 149 nr. 4 får anvendelse på 

utstedelse av helsesertifikat for forflytninger av produkter av animalsk opprinnelse som nevnt i nr. 1. 

5.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder unntakene fra 

kravene til helsesertifikat som fastsatt i nr. 1 og vilkårene for slike unntak, med hensyn til forflytninger av produkter av 

animalsk opprinnelse som ikke utgjør en vesentlig risiko for spredning av listeførte sykdommer på grunn av 

a)  de typene produkter av animalsk opprinnelse dette gjelder, 

b)  risikoreduserende tiltak som benyttes for produktene av animalsk opprinnelse, som reduserer risikoen for spredning av 

sykdommer, 

c)  den tiltenkte bruken av produktene av animalsk opprinnelse, 

d)  bestemmelsesstedet for produktene av animalsk opprinnelse. 

Artikkel 168 

Innholdet i helsesertifikater, og delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter 

1.  Helsesertifikatet for produkter av animalsk opprinnelse fastsatt i artikkel 167 nr. 1 skal inneholde minst følgende 

opplysninger: 

a)  Opprinnelsesanlegget eller -stedet og bestemmelsesanlegget eller -stedet. 

b)  En beskrivelse av de produktene av animalsk opprinnelse dette gjelder. 

c)  Mengden produkter av animalsk opprinnelse. 

d)  Identifikasjon av produktene av animalsk opprinnelse dersom dette kreves i henhold til artikkel 65 nr. 1 bokstav h) eller i 

eventuelle regler vedtatt i henhold til artikkel 67 annet ledd bokstav a). 

e)  Opplysningene som er nødvendige for å vise at produktene av animalsk opprinnelse oppfyller kravene med hensyn til 

forflytningsrestriksjoner i henhold til artikkel 166 nr. 2, og eventuelle regler vedtatt i henhold til artikkel 166 nr. 3.  
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2.  Helsesertifikatet nevnt i nr. 1 kan inneholde andre opplysninger som kreves i samsvar med annet unionsregelverk. 

3.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med hensyn til de opplys-

ningene som skal inntas i helsesertifikatet fastsatt i nr. 1. 

4.  Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette regler for standardskjemaene for helsesertifikater for 

produkter av animalsk opprinnelse som nevnt i nr. 1. Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelses-

prosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

Artikkel 169 

Melding om forflytninger av produkter av animalsk opprinnelse til andre medlemsstater 

1.  Driftsansvarlige skal 

a)  informere vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten før en planlagt forflytning av produkter av animalsk 

opprinnelse gjennomføres, dersom den aktuelle forsendelsen skal være ledsaget av et helsesertifikat i samsvar med artikkel 

167 nr. 1, 

b)  legge fram alle nødvendige opplysninger slik at vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten kan melde den aktuelle 

forflytningen til vedkommende myndighet i bestemmelsesstaten i samsvar med nr. 2. 

2.  Vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten skal, før forflytningen og om mulig gjennom TRACES, melde til 

vedkommende myndighet i bestemmelsesstaten om forflytninger av produkter av animalsk opprinnelse i samsvar med reglene 

vedtatt i henhold til nr. 5 og 6. 

3.  Medlemsstatene skal med henblikk på forvaltningen av meldingene bruke regionene utpekt i samsvar med artikkel 153  

nr. 3. 

4.  Artikkel 153 nr. 4 får anvendelse på driftsansvarliges melding om forflytninger av produkter av animalsk opprinnelse. 

5.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder 

a)  de opplysningene som er nødvendige for melding om forflytninger av produkter av animalsk opprinnelse i henhold til nr. 1, 

b)  nødrutiner for melding om forflytninger av produkter av animalsk opprinnelse ved strømbrudd og andre forstyrrelser i 

TRACES. 

6.  Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette regler for 

a)  de opplysningene som driftsansvarlige skal legge fram for vedkommende myndigheter i opprinnelsesmedlemsstaten, om 

forflytninger av produkter av animalsk opprinnelse i samsvar med nr. 1, 

b)  melding om forflytninger av produkter av animalsk opprinnelse som vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten skal gi 

til bestemmelsesstaten i samsvar med nr. 2, 

c)  fristene for 

i)  den berørte driftsansvarliges framlegging av opplysningene nevnt i nr. 1, til vedkommende myndighet i opprinnel-

sesstaten, 

ii)  melding om forflytninger av produkter av animalsk opprinnelse som vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten 

skal gi i samsvar med nr. 2. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2.  
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KAPITTEL 7 

Virkeområde for nasjonale tiltak 

Artikkel 170 

Nasjonale tiltak for sykdomsbekjempelse og forflytning av dyr og avlsmateriale 

1.  Medlemsstatene står fritt til å treffe nasjonale tiltak for å bekjempe listeførte sykdommer som nevnt i artikkel 9 nr. 1 

bokstav d) og e), med hensyn til forflytninger av landdyr og avlsmateriale fra slike på sitt eget territorium. 

2.  De nasjonale tiltakene skal 

a)  ta hensyn til reglene om forflytning av dyr og avlsmateriale fastsatt i kapittel 3 (artikkel 124–154), kapittel 4 (artikkel 155–

156) og kapittel 5 (artikkel 157–165), og ikke være i strid med disse reglene, 

b)  ikke være til hinder for forflytning av dyr og produkter mellom medlemsstatene, 

c)  ikke gå ut over det som er hensiktsmessig og nødvendig for å forhindre innføring og spredning av de listeførte sykdommene 

nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d) og e). 

Artikkel 171 

Nasjonale tiltak som har som formål å begrense virkningene av andre sykdommer enn listeførte sykdommer 

Dersom en annen sykdom enn en listeført sykdom utgjør en vesentlig risiko for helsen til holdte landdyr i en medlemsstat, kan 

den berørte medlemsstaten treffe nasjonale tiltak for å bekjempe denne sykdommen og begrense forflytninger av holdte landdyr 

og avlsmateriale, forutsatt at disse tiltakene ikke 

a)  er til hinder for forflytningen av dyr og produkter mellom medlemsstatene, 

b)  går ut over det som er hensiktsmessig og nødvendig for å bekjempe sykdommen. 

AVDELING II 

AKVATISKE DYR OG PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE FRA AKVATISKE DYR 

KAPITTEL 1 

Registrering, godkjenning, journalføring og registre 

Avsni t t  1  

Regi strering  av akvakul turanlegg  

Artikkel 172 

Driftsansvarliges plikt til å registrere akvakulturanlegg 

1.  Driftsansvarlige for akvakulturanlegg skal gjøre følgende for å få sine anlegg registrert i samsvar med artikkel 173, og før 

de starter driften: 

a)  Informere vedkommende myndighet om ethvert akvakulturanlegg de har ansvar for. 

b)  Framlegge følgende opplysninger for vedkommende myndighet: 

i)  Den driftsansvarliges navn og adresse. 

ii)  Anleggets beliggenhet og beskrivelse av dets lokaler.  
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iii)  Artene, kategoriene og mengdene (antall, volum eller vekt) av akvakulturdyr som de akter å holde i akvakultur-

anlegget, og akvakulturanleggets kapasitet. 

iv)  Typen akvakulturanlegg. 

v)  Andre sider ved anlegget som er relevante for å fastsette hvilken risiko det utgjør. 

2.  Driftsansvarlige for akvakulturanleggene nevnt i nr. 1 skal på forhånd informere vedkommende myndighet om følgende: 

a)  Enhver vesentlig endring i det aktuelle akvakulturanlegget med hensyn til forholdene nevnt i nr. 1 bokstav b). 

b)  Opphør av den driftsansvarliges eller akvakulturanleggets aktiviteter. 

3.  Akvakulturanlegg som skal godkjennes i samsvar med artikkel 176 nr. 1 og artikkel 177, skal ikke være forpliktet til å 

legge fram opplysningene nevnt i nr. 1. 

4.  En driftsansvarlig kan søke om registrering i henhold til nr. 1 for å dekke en gruppe akvakulturanlegg, forutsatt at 

anleggene oppfyller ett av følgende vilkår: 

a)  De ligger i et epidemiologisk forbundet område, og alle driftsansvarlige i dette området omfattes av et felles biosikkerhets-

system. 

b)  De drives av samme driftsansvarlige og omfattes av et felles biosikkerhetssystem, og akvakulturdyrene i de berørte 

anleggene utgjør en felles epidemiologisk enhet. 

Dersom en søknad om registrering omfatter en gruppe anlegg, skal reglene fastsatt i nr. 1–3 i denne artikkelen og i artikkel 173 

første ledd bokstav b) samt reglene vedtatt i henhold til artikkel 175 som gjelder for et enkelt akvakulturanlegg, gjelde for 

gruppen akvakulturanlegg som helhet. 

Artikkel 173 

Vedkommende myndighets plikter når det gjelder registrering av akvakulturanlegg 

En vedkommende myndighet skal registrere 

a)  akvakulturanlegg i registeret over akvakulturanlegg fastsatt i artikkel 185 nr. 1 dersom den berørte driftsansvarlige har lagt 

fram de opplysningene som kreves i samsvar med artikkel 172 nr. 1, 

b)  grupper av akvakulturanlegg i nevnte register, forutsatt at kriteriene fastsatt i artikkel 172 nr. 4 er oppfylt. 

Vedkommende myndighet skal gi hvert anlegg eller hver gruppe av anlegg som nevnt i denne artikkelen, et unikt registrerings-

nummer. 

Artikkel 174 

Unntak fra driftsansvarliges plikt til å registrere akvakulturanlegg 

Som unntak fra artikkel 172 nr. 1 kan medlemsstatene frita visse akvakulturanlegg som utgjør en uvesentlig risiko, fra 

registreringskravet i henhold til en gjennomføringsrettsakt vedtatt i samsvar med artikkel 175.  
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Artikkel 175 

Gjennomføringsmyndighet med hensyn til unntak fra registreringsplikten for akvakulturanlegg 

1.  Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette regler for de opplysningene som driftsansvarlige skal 

legge fram med henblikk på registrering av akvakulturanlegg i henhold til artikkel 172 nr. 1, herunder frister for å legge fram 

slike opplysninger. 

2.  Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette regler for hvilke typer akvakulturanlegg som medlems-

statene kan unnta fra registreringskravet i henhold til artikkel 174, på grunnlag av 

a)  artene, kategoriene og mengden (antall, volum eller vekt) av akvakulturdyr på det aktuelle akvakulturanlegget og 

akvakulturanleggets kapasitet, 

b)  forflytningene av akvakulturdyr inn og ut av akvakulturanlegget. 

3.  Gjennomføringsrettsaktene nevnt i denne artikkelen skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i 

artikkel 266 nr. 2. 

Avsni t t  2  

Godkjenning  av  v is se  ty per akva kulturanlegg  

Artikkel 176 

Godkjenning av visse akvakulturanlegg, og delegerte rettsakter 

1.  Driftsansvarlige for følgende typer akvakulturanlegg skal søke vedkommende myndighet om godkjenning i samsvar med 

artikkel 180 nr. 1: 

a)  Akvakulturanlegg der akvakulturdyr holdes med henblikk på å flyttes derfra enten levende eller som produkter av animalsk 

opprinnelse fra akvakulturdyr. 

b)  Andre akvakulturanlegg som utgjør en vesentlig risiko på grunn av 

i)  artene, kategoriene og antallet akvakulturdyr som holdes der, 

ii)  den aktuelle typen akvakulturanlegg, 

iii)  forflytningene av akvakulturdyr inn og ut av det berørte akvakulturanlegget. 

2.  Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene frita driftsansvarlige for følgende typer anlegg fra plikten om å søke om 

godkjenning: 

a)  akvakulturanlegg som produserer små mengder akvakulturdyr beregnet på konsum, enten 

i)  direkte til sluttforbrukeren, eller 

ii)  til lokale detaljister som leverer direkte til sluttforbrukeren, 

b)  dammer og andre installasjoner der populasjonen av akvatiske dyr utelukkende opprettholdes med henblikk på sportsfiske, 

ved at bestanden gjenoppbygges med akvakulturdyr som er innestengt og ikke kan slippe ut, 

c)  akvakulturanlegg der det holdes akvakulturdyr for prydformål i lukkede anlegg, 

forutsatt at det aktuelle anlegget ikke utgjør en vesentlig risiko.  
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3.  Med mindre det er gitt unntak i henhold til nr. 4, skal driftsansvarlige ikke starte driften av et akvakulturanlegg som nevnt 

i nr. 1, før anlegget er godkjent i samsvar med artikkel 181 nr. 1, og skal stanse driften ved et akvakulturanlegg som nevnt i  

nr. 1 i denne artikkelen, dersom 

a)  vedkommende myndighet tilbakekaller eller midlertidig opphever sin godkjenning i samsvar med artikkel 184 nr. 2, eller 

b)  det aktuelle akvakulturanlegget ved betinget godkjenning gitt i samsvar med artikkel 183 nr. 3, ikke oppfyller de utestående 

kravene nevnt i artikkel 183 nr. 4 og ikke får en endelig godkjenning i samsvar med artikkel 183 nr. 3. 

4.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder 

a)  unntak fra kravet om at driftsansvarlige skal søke vedkommende myndighet om godkjenning for de typene akvakultur-

anlegg som er nevnt i nr. 1 bokstav a), når det gjelder andre typer anlegg enn dem som er nevnt i nr. 2 bokstav a) i) og ii), 

dersom slike anlegg ikke utgjør en vesentlig risiko, 

b)  de typene akvakulturanlegg som må godkjennes i samsvar med nr. 1 bokstav b). 

5.  Når Kommisjonen vedtar delegerte rettsakter i henhold til nr. 4, skal den legge følgende kriterier til grunn: 

a)  Artene og kategoriene av akvakulturdyr som holdes i akvakulturanlegget. 

b)  Typen akvakulturanlegg og produksjon. 

c)  Typiske forflytningsmønstre for den berørte typen akvakulturanlegg og for de berørte artene eller kategoriene av 

akvakulturdyr. 

6.  En driftsansvarlig kan søke om godkjenning for en gruppe akvakulturanlegg, forutsatt at kravene i artikkel 177 første ledd 

bokstav a) og b) er oppfylt. 

Artikkel 177 

Vedkommende myndighets godkjenning av grupper av akvakulturanlegg 

Vedkommende myndighet kan gi godkjenning i henhold til artikkel 181 nr. 1 for en gruppe akvakulturanlegg, forutsatt at de 

berørte akvakulturanleggene oppfyller ett av følgende vilkår: 

a)  De ligger i et epidemiologisk forbundet område, og alle driftsansvarlige i dette området omfattes av et felles 

biosikkerhetssystem; imidlertid skal eventuelle landbaserte eller flytende anlegg for mottak, kondisjonering, spyling, 

rengjøring, sortering, innpakking og emballering av levende muslinger beregnet på konsum (såkalte «ekspedisjons-

sentraler»), anlegg med tanker som tilføres rent sjøvann, der levende muslinger plasseres den tiden som er nødvendig for å 

redusere forurensning slik at de blir egnet til konsum (såkalte «rensesentraler»), og tilsvarende anlegg som ligger i et 

epidemiologisk forbundet område, godkjennes individuelt. 

b)  De drives av samme driftsansvarlig, og 

i)  omfattes av et felles biosikkerhetssystem, og 

ii)  akvakulturdyrene i de berørte anleggene tilhører samme epidemiologiske enhet. 

Når en felles godkjenning gis for en gruppe akvakulturanlegg, skal reglene fastsatt i artikkel 178 og 180–184 samt reglene 

vedtatt i henhold til artikkel 180 nr. 2 og artikkel 181 nr. 2 som gjelder for et enkelt akvakulturanlegg, gjelde for hele gruppen 

av akvakulturanlegg.  
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Artikkel 178 

Godkjenning av status som avgrenset akvakulturanlegg 

Driftsansvarlige som driver akvakulturanlegg som søker om status som avgrenset anlegg, skal 

a)  søke vedkommende myndighet om godkjenning i samsvar med artikkel 180 nr. 1, 

b)  flytte akvakulturdyrene til eller fra anlegget i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 203 nr. 1 og delegerte rettsakter vedtatt 

i samsvar med artikkel 203 nr. 2, først etter at deres anlegg har fått godkjenning for slik status av vedkommende myndighet 

i samsvar med artikkel 181 eller 183. 

Artikkel 179 

Godkjenning av næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr 

Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr, skal 

a)  sørge for at den nødvendige godkjenningen i samsvar med artikkel 4 i europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 853/2004(1) er innhentet, og 

b)  søke vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 180 nr. 1 om godkjenning til å slakte eller bearbeide akvatiske dyr 

med henblikk på sykdomsbekjempelse i samsvar med artikkel 61 nr. 1 bokstav b), artikkel 62, artikkel 68 nr. 1, artikkel 79 

og 80 samt reglene vedtatt i henhold til artikkel 63, artikkel 70 nr. 3 og artikkel 71 nr. 3. 

Artikkel 180 

Driftsansvarliges plikt til å legge fram opplysninger for å få godkjenning 

1.  I forbindelse med søknader om godkjenning av anlegg i henhold til artikkel 176 nr. 1, artikkel 177, artikkel 178 bokstav a) 

og artikkel 179 skal driftsansvarlige framlegge følgende opplysninger for vedkommende myndighet: 

a)  Den driftsansvarliges navn og adresse. 

b)  Anleggets beliggenhet og beskrivelse av dets lokaler. 

c)  Artene, kategoriene og mengdene (antall, volum eller vekt) av akvakulturdyr som er relevante for godkjenningen, og som 

holdes i anlegget. 

d)  Typen akvakulturanlegg. 

e)  Dersom godkjenningen gjelder en gruppe akvakulturanlegg, nærmere opplysninger som viser at den aktuelle gruppen 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 177. 

f)  Øvrige opplysninger om hvordan det aktuelle akvakulturanlegget fungerer, som er relevante for å fastsette hvilken risiko det 

utgjør. 

g)  Anleggets vannforsynings- og avløpssystem. 

h)  Anleggets biosikkerhetstiltak. 

2.  Driftsansvarlige for anleggene nevnt i nr. 1 skal på forhånd informere vedkommende myndighet om følgende: 

a)  Eventuelle endringer ved anlegget med hensyn til forholdene nevnt i nr. 1. 

b)  Opphør av den driftsansvarliges eller anleggets aktiviteter.  

  

(1) 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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3.  Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette regler for de opplysningene som driftsansvarlige skal 

legge fram i sin søknad om godkjenning av anlegg i samsvar med nr. 1, herunder frister for å legge fram opplysningene. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

Artikkel 181 

Godkjenning og vilkår for godkjenning, og delegerte rettsakter 

1.  Vedkommende myndighet skal bare gi godkjenning til akvakulturanlegg som nevnt i artikkel 176 nr. 1 og artikkel 178 

bokstav a), til grupper av akvakulturanlegg som nevnt i artikkel 177, og til næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å 

bekjempe sykdom hos akvatiske dyr som nevnt i artikkel 179, i følgende tilfeller: 

a)  Anleggene oppfyller følgende krav, der det er relevant, når det gjelder 

i)  karantene, isolasjon og andre biosikkerhetstiltak, idet det tas hensyn til kravene i artikkel 10 nr. 1 bokstav b) og 

eventuelle regler vedtatt i samsvar med artikkel 10 nr. 6, 

ii)  overvåkingskrav i henhold til artikkel 24 og dersom det er relevant for den berørte anleggstypen og den tilknyttede 

risikoen, artikkel 25, 

iii)  journalføring som fastsatt i artikkel 186–188 og eventuelle regler vedtatt i henhold til artikkel 189 og 190. 

b)  Anleggene har lokaler og utstyr som 

i)  i tilstrekkelig grad begrenser risikoen for innføring og spredning av sykdommer til et akseptabelt nivå, idet det tas 

hensyn til den aktuelle anleggstypen, 

ii)  har tilstrekkelig kapasitet for artene, kategoriene og mengden (antall, volum eller vekt) av berørte akvatiske dyr. 

c)  Anleggene utgjør ikke en uakseptabel risiko med hensyn til spredning av sykdommer, idet det tas hensyn til de risikoredu-

serende tiltakene som er innført. 

d)  Anleggene har innført et system som gjør at den driftsansvarlige kan godtgjøre overfor vedkommende myndighet at 

kravene i bokstav a), b) og c) er oppfylt. 

2.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder følgende: 

a)  Karantene, isolasjon og andre biosikkerhetstiltak som nevnt i nr. 1 bokstav a) i). 

b)  Overvåking som nevnt i nr. 1 bokstav a) ii). 

c)  Lokaler og utstyr som nevnt i nr. 1 bokstav b). 

3.  Når Kommisjonen utarbeider de reglene som skal fastsettes i delegerte rettsakter som skal vedtas i henhold til nr. 2, skal 

følgende forhold tas i betraktning: 

a)  Risikoene som den enkelte typen anlegg utgjør. 

b)  Artene og kategoriene av akvakulturdyr eller akvatiske dyr som er relevante for godkjenningen. 

c)  Den aktuelle produksjonstypen. 

d)  Typiske forflytningsmønstre for typen akvakulturanlegg og de artene og kategoriene av dyr som holdes i disse anleggene.  
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Artikkel 182 

Virkeområde for godkjenning av anlegg 

Vedkommende myndighet skal i godkjenningen av et akvakulturanlegg eller et næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak 

for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr, som er gitt i henhold til artikkel 181 nr. 1 etter søknad inngitt i samsvar med artikkel 

176, 177, artikkel 178 bokstav a) eller artikkel 179, uttrykkelig angi 

a)  hvilke typer akvakulturanlegg nevnt i artikkel 176 nr. 1 og artikkel 178 bokstav a), grupper av akvakulturanlegg nevnt i 

artikkel 177 og næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr som nevnt i 

artikkel 179, og i eventuelle regler vedtatt i henhold til artikkel 176 nr. 4 bokstav b), godkjenningen gjelder, 

b)  hvilke arter og kategorier av akvakulturdyr godkjenningen gjelder. 

Artikkel 183 

Framgangsmåter for vedkommende myndighets godkjenning 

1.  Vedkommende myndighet skal fastsette framgangsmåter som driftsansvarlige skal følge når de skal søke om godkjenning 

for sine anlegg i samsvar med artikkel 176 nr. 1 og artikkel 178 og 179. 

2.  Når vedkommende myndighet mottar en søknad om godkjenning fra en driftsansvarlig i samsvar med artikkel 176 nr. 1, 

artikkel 178 eller 179, skal den foreta et besøk på stedet. 

3.  Dersom kravene nevnt i artikkel 181 er oppfylt, skal vedkommende myndighet gi godkjenningen. 

4.  Dersom et anlegg ikke oppfyller alle kravene til godkjenning som nevnt i artikkel 181, kan vedkommende myndighet gi et 

anlegg en betinget godkjenning dersom det på grunnlag av søknaden fra den berørte driftsansvarlige og besøket på stedet i 

henhold til nr. 2 viser seg at anlegget oppfyller alle de viktigste kravene som gir tilstrekkelige garantier for at anlegget ikke 

utgjør noen vesentlig risiko. 

5.  Dersom vedkommende myndighet har gitt en betinget godkjenning i samsvar med nr. 4, skal den bare gi full godkjenning 

dersom det etter et nytt besøk på anlegget avlagt innen tre måneder etter datoen for den betingende godkjenningen, eller det ut 

fra dokumentasjon som driftsansvarlig legger fram innen tre måneder fra nevnte dato, framgår at anlegget oppfyller alle kravene 

til godkjenning i henhold til artikkel 181 nr. 1 og reglene vedtatt i samsvar med artikkel 181 nr. 2. 

Dersom besøket på stedet eller dokumentasjonen nevnt i første ledd viser at det er gjort tydelige framskritt, men at anlegget 

fortsatt ikke oppfyller alle kravene, kan vedkommende myndighet forlenge den betingende godkjenningen. Betinget god-

kjenning kan imidlertid ikke gis for en periode som til sammen varer i mer enn seks måneder. 

Artikkel 184 

Vedkommende myndighets gjennomgang, midlertidige oppheving og tilbakekalling av godkjenninger 

1.  Vedkommende myndighet skal gjennomgå godkjenninger av anlegg som er gitt i samsvar med artikkel 181 nr. 1, med 

passende mellomrom på grunnlag av relevante risikoer. 

2.  Dersom vedkommende myndighet oppdager alvorlige mangler på et anlegg med hensyn til oppfyllelsen av kravene 

fastsatt i artikkel 181 nr. 1 og reglene vedtatt i henhold til artikkel 181 nr. 2, og den driftsansvarlige for anlegget ikke kan legge 

fram tilstrekkelige garantier for at manglene vil bli utbedret, skal vedkommende myndighet sette i gang prosessen med å 

tilbakekalle godkjenningen av anlegget. 

Vedkommende myndighet kan imidlertid velge å oppheve midlertidig framfor å tilbakekalle en godkjenning av et anlegg 

dersom den driftsansvarlige kan garantere at manglene vil bli utbedret innen rimelig tid.  
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3.  Godkjenning kan bare gis etter tilbakekalling eller utstedes på nytt etter midlertidig oppheving i samsvar med nr. 2 dersom 

vedkommende myndighet finner det godtgjort at anlegget fullt ut oppfyller alle kravene i denne forordningen til den aktuelle 

typen anlegg. 

Avsni t t  3  

Regi ster  over akva kulturanlegg  og  nærings middel for etak so m gjennomfører t i l tak for  å 

bekjempe sy kdo m hos akvat i ske dy r  

Artikkel 185 

Register over akvakulturanlegg og næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos 

akvatiske dyr 

1.  Hver vedkommende myndighet skal opprette og ajourføre et register over følgende: 

a)  Alle akvakulturanlegg som er registrert i samsvar med artikkel 173. 

b)  Alle akvakulturanlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 181 nr. 1. 

c)  Alle næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr, som er godkjent i samsvar 

med artikkel 181 nr. 1. 

2.  Registeret over akvakulturanlegg nevnt i nr. 1 skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  Den driftsansvarliges navn og adresse og det berørte anleggets registreringsnummer. 

b)  Det berørte akvakulturanleggets beliggenhet eller dersom det er relevant, gruppen av akvakulturanleggs beliggenhet. 

c)  Typen produksjon i anlegget. 

d)  Anleggets vannforsynings- og avløpssystem, dersom det er relevant. 

e)  Artene av akvakulturdyr som holdes i anlegget. 

f)  Ajourførte opplysninger om helsestatusen i det registrerte akvakulturanlegget eller, dersom det er relevant, gruppen av 

akvakulturanlegg, når det gjelder de listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d). 

3.  For anlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 181 nr. 1, skal vedkommende myndighet, med forbehold for kravene 

til vern av personopplysninger, offentliggjøre elektronisk minst de opplysningene som er nevnt i nr. 2 bokstav a), c), e) og f). 

4.  Dersom det er hensiktsmessig og relevant, kan vedkommende myndighet kombinere registreringen nevnt i nr. 1 med 

registrering for andre formål. 

5.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder følgende: 

a)  Relevante detaljerte opplysninger som skal føres inn i registeret over akvakulturanlegg som fastsatt i nr. 1. 

b)  Offentlig tilgang til registeret. 

Avsni t t  4  

Journal føring  og  sporbarhet  

Artikkel 186 

Plikt for driftsansvarlige som driver akvakulturanlegg til å føre journaler 

1.  Driftsansvarlige for akvakulturanlegg som omfattes av registreringskravet i samsvar med artikkel 173 eller godkjenning i 

samsvar med artikkel 181 nr. 1, skal føre og oppbevare registre som inneholder minst følgende opplysninger: 

a)  Artene, kategoriene og mengdene (antall, volum eller vekt) av akvakulturdyr på deres anlegg.  
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b)  Forflytninger til og fra deres anlegg av akvakulturdyr og produkter av animalsk opprinnelse fra disse dyrene, eventuelt med 

angivelse av 

i)  deres opprinnelses- eller bestemmelsessted, 

ii)  datoen for slike forflytninger. 

c)  Helsesertifikatene, på papir eller i elektronisk form, som skal ledsage forflytninger av akvakulturdyr som ankommer 

akvakulturanlegget i samsvar med artikkel 208 og reglene vedtatt i henhold til artikkel 211 nr. 1 bokstav a) og c) og artikkel 

213 nr. 2. 

d)  Dødeligheten i hver epidemiologiske enhet og andre sykdomsproblemer på akvakulturanlegget, alt etter hva som er relevant 

for produksjonstypen. 

e)  Biosikkerhetstiltak, overvåking, behandlinger, testresultater og andre relevante opplysninger for 

i)  artene og kategoriene av akvakulturdyr som holdes i anlegget, 

ii)  typen produksjon i akvakulturanlegget, 

iii)  akvakulturanleggets type og størrelse. 

f)  Resultatene av eventuelle dyrehelsebesøk i samsvar med artikkel 25 nr. 1. 

Registrene skal føres og oppbevares på papir eller elektronisk. 

2.  Den berørte medlemsstaten kan frita akvakulturanlegg som utgjør en lav risiko for spredning av listeførte eller nye 

sykdommer, fra kravet om å føre registre over alle eller noen av opplysningene angitt i nr. 1 bokstav c), d) og e), forutsatt at 

sporbarhet er sikret. 

3.  Driftsansvarlige for akvakulturanlegg skal oppbevare registrene nevnt i nr. 1 på anlegget og skal 

a)  føre dem på en slik måte at de akvatiske dyrenes opprinnelses- og bestemmelsessted kan spores, 

b)  på anmodning gjøre dem tilgjengelige for vedkommende myndighet, 

c)  oppbevare dem i en minsteperiode som skal fastsettes av vedkommende myndighet, men som skal være på minst tre år. 

Som unntak fra kravet om at registrene skal oppbevares på det berørte anlegget i samsvar med første ledd, kan de, dersom det 

ikke er fysisk mulig å oppbevare dem på anlegget, oppbevares på det kontoret som virksomheten styres fra. 

Artikkel 187 

Plikt for næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr, til å føre journaler 

1.  Driftsansvarlige som driver næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr, skal 

med forbehold for godkjenning i samsvar med artikkel 179 føre og oppbevare registre over 

a)  alle forflytninger til og fra deres anlegg for akvakulturdyr og produkter av animalsk opprinnelse fra slike dyr, 

b)  anleggets avløpssystem og relevante biosikkerhetstiltak.  
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2.  Driftsansvarlige som driver næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr, skal 

a)  oppbevare registrene fastsatt i nr. 1 på sitt anlegg og på anmodning gjøre dem tilgjengelig for vedkommende myndighet, 

b)  oppbevare dem i en minsteperiode som skal fastsettes av vedkommende myndighet, men som skal være på minst tre år. 

Registrene skal føres og oppbevares på papir eller elektronisk. 

Artikkel 188 

Plikt for transportører til å føre journaler 

1.  Transportører av akvatiske dyr beregnet på akvakulturanlegg eller for utsetting i naturen skal føre og oppbevare registre 

når det gjelder 

a)  artene, kategoriene og mengdene (antall, volum eller vekt) av akvatiske dyr som de transporterer, 

b)  dødeligheten blant de aktuelle akvakulturdyrene og viltlevende akvatiske dyrene under transport, i den utstrekning det er 

praktisk mulig for den typen transport og de artene av akvakulturdyr og viltlevende akvatiske dyr som blir transportert, 

c)  akvakulturanlegg og næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr, der 

transportmidlene har vært, 

d)  eventuell vannutskifting under transporten, særlig opplysninger om kildene til det nye vannet og stedene vann er sluppet ut, 

e)  rengjøring og desinfisering av transportmiddelet. 

Registrene skal føres og oppbevares på papir eller elektronisk. 

2.  Den berørte medlemsstaten kan frita transportører som utgjør en lav risiko for spredning av listeførte eller nye 

sykdommer, fra kravet om å føre registre over alle eller noen av opplysningene angitt i nr. 1, forutsatt at sporbarhet er sikret. 

3.  Transportørene skal oppbevare registrene i henhold til nr. 1 

a)  på en slik måte at vedkommende myndighet på anmodning umiddelbart kan få tilgang til dem, 

b)  i en minsteperiode som skal fastsettes av vedkommende myndighet, men som skal være på minst tre år. 

Artikkel 189 

Delegering av myndighet når det gjelder journalføring 

1.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder regler som 

utfyller kravene om journalføring fastsatt i artikkel 186, 187 og 188, med hensyn til opplysninger som driftsansvarlige skal 

registrere i tillegg til det som er fastsatt i artikkel 186 nr. 1, artikkel 187 nr. 1 og artikkel 188 nr. 1. 

2.  Når Kommisjonen vedtar de delegerte rettsaktene i henhold til nr. 1, skal følgende forhold tas i betraktning: 

a)  Risikoene som den enkelte typen akvakulturanlegg eller transport utgjør. 

b)  Artene og kategoriene av akvatiske dyr som holdes i det berørte akvakulturanlegget, eller som transporteres til eller fra dette 

anlegget. 

c)  Typen produksjon i anlegget. 

d)  Typiske forflytningsmønstre for den typen akvakulturanlegg eller næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å 

bekjempe sykdom hos akvatiske dyr. 

e)  Antallet, volumet eller vekten av akvatiske dyr som holdes i anlegget, eller som transporteres til eller fra anlegget.  
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Artikkel 190 

Gjennomføringsmyndighet med hensyn til unntak fra kravene om journalføring 

Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette regler for hvilke typer akvakulturanlegg og driftsansvarlige 

som medlemsstatene kan unnta fra kravene om journalføring i henhold til artikkel 186 og 188, når det gjelder 

a)  driftsansvarlige som driver visse kategorier av akvakulturanlegg, og transportører, 

b)  akvakulturanlegg som oppbevarer, eller transportører som transporterer, alt etter som, et lite antall akvakulturdyr eller et lite 

antall akvatiske dyr, 

c)  visse arter og kategorier av akvatiske dyr. 

Når Kommisjonen vedtar nevnte gjennomføringsrettsakter, skal kriteriene fastsatt i artikkel 189 nr. 2 legges til grunn. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

KAPITTEL 2 

Forflytning av akvatiske dyr innenfor Unionen 

Avsni t t  1  

Generel le  krav  t i l  for f lytning er  

Artikkel 191 

Generelle krav til forflytninger av akvatiske dyr 

1.  Driftsansvarlige skal treffe hensiktsmessige tiltak for å sikre at forflytningen av holdte akvatiske dyr ikke setter 

helsestatusen i fare på bestemmelsesstedet, med hensyn til følgende: 

a)  De listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d). 

b)  Nye sykdommer. 

2.  Driftsansvarlige skal bare flytte akvatiske dyr inn i et akvakulturanlegg eller med henblikk på konsum, eller sette dem ut i 

naturen, dersom de berørte dyrene oppfyller følgende vilkår: 

a)  Dyrene, bortsett fra viltlevende akvatiske dyr, kommer fra anlegg som er 

i)  registrert av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 173, 

ii)  godkjent av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 181 og 182, dersom dette kreves i henhold til artikkel 

176 nr. 1, artikkel 177 eller 178, eller 

iii)  gitt unntak fra registreringskravet fastsatt i artikkel 173. 

b)  Dyrene er ikke omfattet av 

i)  forflytningsrestriksjoner som gjelder de berørte artene og kategoriene i samsvar med reglene fastsatt i artikkel 55 nr. 1, 

artikkel 56, artikkel 61 nr. 1, artikkel 62, 64, 65, artikkel 70 nr. 1 bokstav b), artikkel 74 nr. 1, artikkel 79 og 81 og 

reglene vedtatt i henhold til artikkel 55 nr. 2, artikkel 63, 67, artikkel 70 nr. 3, artikkel 71 nr. 3, artikkel 74 nr. 4 og 

artikkel 83 nr. 2, eller 

ii)  nødtiltakene fastsatt i artikkel 257 og 258 samt reglene vedtatt i henhold til artikkel 259. 

Driftsansvarlige kan likevel flytte disse akvatiske dyrene dersom det i del III avdeling II (artikkel 53–83) er gitt unntak fra 

restriksjonene på slike forflytninger eller slik utsetting, eller dersom det er gitt unntak fra nødtiltakene i regler vedtatt i henhold 

til artikkel 259.  
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3.  Driftsansvarlige skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at akvatiske dyr, etter at de har forlatt opprinnelsesstedet, 

sendes direkte til det endelige bestemmelsesstedet. 

Artikkel 192 

Sykdomsforebyggende tiltak i forbindelse med transport 

1.  Driftsansvarlige skal treffe hensiktsmessige og nødvendige sykdomsforebyggende tiltak for å sikre at 

a)  de akvatiske dyrenes helsestatus ikke svekkes under transport, 

b)  transporten av akvatiske dyr ikke medfører mulig spredning av listeførte sykdommer som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d), 

til mennesker eller dyr underveis og på bestemmelsesstedet, 

c)  utstyr og transportmidler rengjøres og desinfiseres, samt at andre hensiktsmessige biosikkerhetstiltak treffes ut fra de 

risikoene som er forbundet med transporten, 

d)  eventuelle vannutskiftinger og utslipp av vann under transporten av akvatiske dyr beregnet på akvakultur eller utsetting i 

naturen, skjer på steder og under forhold som ikke setter helsestatusen i fare med hensyn til de listeførte sykdommene nevnt 

i artikkel 9 nr. 1 bokstav d), for 

i)  de akvatiske dyrene som transporteres, 

ii)  akvatiske dyr underveis til bestemmelsesstedet, 

iii)  akvatiske dyr på bestemmelsesstedet. 

2.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder 

a)  vilkårene for og kravene til rengjøring og desinfisering av utstyr og transportmidler i samsvar med nr. 1 bokstav c), og bruk 

av biocidprodukter til slike formål, 

b)  andre hensiktsmessige biosikkerhetstiltak under transport i henhold til nr. 1 bokstav c), 

c)  vannutskifting og utslipp av vann under transport som fastsatt i nr. 1 bokstav d). 

Artikkel 193 

Endringer av tiltenkt bruk 

1.  Akvatiske dyr som flyttes med henblikk på destruering eller slakting i samsvar med følgende tiltak, skal ikke brukes til 

noe annet formål: 

a)  Ethvert av tiltakene for sykdomsbekjempelse i henhold til artikkel 32 nr. 1 bokstav c), artikkel 55 nr. 1, artikkel 56, 61, 62, 

64, 65 og 70, artikkel 74 nr. 1 og 2, artikkel 79, 80, 81 og 82 og reglene vedtatt i henhold til artikkel 55 nr. 2, artikkel 63, 

67, artikkel 70 nr. 3, artikkel 71 nr. 3, artikkel 74 nr. 4 og artikkel 83 nr. 2. 

b)  Nødtiltakene fastsatt i artikkel 257 og 258 og i regler vedtatt i henhold til artikkel 259. 

2.  Akvatiske dyr som flyttes og er beregnet på konsum, akvakultur, utsetting i naturen eller ethvert annet formål, skal ikke 

brukes til noe annet formål enn det som er tiltenkt. 

3.  Som unntak fra nr. 2 kan vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet godkjenne en endring av bruken av akvatiske 

dyr til et annet formål enn det opprinnelig tiltenkte, forutsatt at den nye bruken ikke utgjør en høyere risiko for helsestatusen 

hos de akvatiske dyrene på bestemmelsesstedet enn den opprinnelig tiltenkte bruken.  
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Artikkel 194 

Plikter for driftsansvarlige på bestemmelsesstedet 

1.  Driftsansvarlige for akvakulturanlegg og næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos 

akvatiske dyr, som mottar akvatiske dyr, og driftsansvarlige som mottar akvatiske dyr for utsetting i naturen, skal gjøre 

følgende før de akvatiske dyrene losses: 

a)  Kontrollere, der dette kreves, at et av følgende dokumenter foreligger: 

i)  Helsesertifikatene fastsatt i artikkel 208 nr. 1, artikkel 209 og artikkel 223 nr. 1 og i reglene vedtatt i henhold til artikkel 

189, 211 og 213. 

ii)  Egenerklæringsdokumentene fastsatt i artikkel 218 nr. 1 og i reglene vedtatt i henhold til artikkel 218 nr. 3 og 4. 

b)  Etter å ha kontrollert de mottatte akvatiske dyrene, informere vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet om 

eventuelle uregelmessigheter med hensyn til 

i)  de mottatte akvatiske dyrene, 

ii)  dokumentene nevnt i bokstav a) i) og ii). 

2.  Ved et avvik som nevnt i nr. 1 bokstav b) skal driftsansvarlig isolere de akvatiske dyrene som er berørt av avviket inntil 

vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet har truffet en beslutning med hensyn til dyrene. 

Artikkel 195 

Alminnelige krav til forflytninger av akvakulturdyr som passerer gjennom medlemsstater, men som er beregnet på 

eksport fra Unionen til tredjeland eller territorier 

Driftsansvarlige skal sørge for at akvakulturdyr som er beregnet på eksport til et tredjeland eller et territorium, og som passerer 

gjennom en annen medlemsstats territorium, oppfyller kravene fastsatt i artikkel 191, 192 og 193. 

Avsni t t  2  

Akvat iske  dy r beregnet  på akva kulturanlegg  el l er  ut sett ing  i  naturen  

Artikkel 196 

Unormal dødelighet eller andre alvorlige symptomer på sykdom 

1.  Driftsansvarlige skal bare flytte akvatiske dyr fra et akvakulturanlegg eller fra naturen til et annet akvakulturanlegg eller 

sette dem ut i naturen dersom de berørte dyrene 

a)  ikke viser noen symptomer på sykdom, og 

b)  kommer fra et akvakulturanlegg eller et miljø der det ikke finnes unormal dødelighet av ubestemt årsak. 

2.  Som unntak fra nr. 1 kan vedkommende myndighet på grunnlag av en vurdering av de tilknyttede risikoene tillate 

forflytning eller utsetting av de akvatiske dyrene i nevnte nummer, forutsatt at de berørte dyrene kommer fra en del av et 

akvakulturanlegg eller fra naturen som er atskilt fra den epidemiologiske enheten der den unormale dødeligheten eller de andre 

sykdomssymptomene har forekommet. 

Dersom forflytningen eller utsettingen nevnt i dette nummeret skal gjøres til en annen medlemsstat, skal den bare godkjennes 

av vedkommende myndighet dersom vedkommende myndigheter i bestemmelsesstaten og eventuelt de medlemsstatene som 

dyrene passerer gjennom, har gitt sitt samtykke til slik forflytning eller utsetting.  
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Artikkel 197 

Forflytning av akvakulturdyr beregnet på medlemsstater, soner eller segmenter som er erklært sykdomsfrie, eller som 

omfattes av et utryddelsesprogram, og delegerte rettsakter 

1.  Driftsansvarlige skal bare flytte akvakulturdyr av listeførte arter som er relevante for én eller flere av de listeførte 

sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) eller c) til et akvakulturanlegg, eller for å settes ut i naturen i en medlemsstat, en 

sone eller et segment som er erklært fri/fritt for disse listeførte sykdommene i samsvar med artikkel 36 nr. 4 eller artikkel 37  

nr. 4, dersom de berørte dyrene kommer fra en medlemsstat, eller en sone eller et segment av denne, som er erklært fri/fritt for 

nevnte sykdommer. 

2.  Driftsansvarlige skal bare flytte akvakulturdyr av listeførte arter som er relevante for én eller flere av de listeførte 

sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) eller c) til et akvakulturanlegg, eller for å settes ut i naturen i en medlemsstat, en 

sone eller et segment som er omfattet av et utryddelsesprogram for én eller flere av de listeførte sykdommene i samsvar med 

artikkel 31 nr. 1 eller 2, dersom de berørte dyrene kommer fra en medlemsstat, eller en sone eller et segment av denne, som er 

erklært fri/fritt for nevnte sykdommer. 

3.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder unntak fra 

kravene til forflytning eller utsetting fastsatt i nr. 1 og 2, som ikke utgjør en vesentlig risiko for spredning av listeførte 

sykdommer som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d), på grunn av 

a)  artene og kategoriene av de berørte akvakulturdyrene samt deres livsstadium, 

b)  typen opprinnelses- og bestemmelsesanlegg, 

c)  den tiltenkte bruken av akvakulturdyrene, 

d)  akvakulturdyrenes bestemmelsessted, 

e)  behandlinger, bearbeidingsmetoder og andre særlige risikoreduserende tiltak som benyttes på opprinnelses- eller 

bestemmelsesstedet. 

Artikkel 198 

Unntak fra medlemsstatene med hensyn til driftsansvarliges plikt når det gjelder forflytning av akvakulturdyr mellom 

medlemsstater, soner eller segmenter som omfattes av et utryddelsesprogram 

Som unntak fra artikkel 197 nr. 1 og 2 kan medlemsstatene tillate at driftsansvarlige flytter akvakulturdyr inn i en sone eller et 

segment som omfattes av et utryddelsesprogram i samsvar med artikkel 31 nr. 1 og 2, når det gjelder de listeførte sykdommene 

nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) og c), fra en annen sone eller et annet segment som det også er opprettet et slikt program for, 

for de samme listeførte sykdommene, forutsatt at forflytningen ikke setter helsestatusen i fare i bestemmelsesstaten, -sonen eller 

-segmentet. 

Dersom forflytningen skal gjøres til en annen medlemsstat, skal vedkommende myndighet bare godkjenne den dersom 

vedkommende myndigheter i bestemmelsesstaten og eventuelt de medlemsstatene som dyrene passerer gjennom, har gitt sitt 

samtykke til forflytningen. 

Artikkel 199 

Medlemsstatenes tiltak i forbindelse med utsetting av akvatiske dyr i naturen 

Medlemsstatene kan kreve at akvatiske dyr kan settes ut i naturen bare dersom de kommer fra en medlemsstat, eller en sone 

eller et segment av denne, som er blitt erklært sykdomsfri/fritt i samsvar med artikkel 36 nr. 1 eller artikkel 37 nr. 1, når det 

gjelder én eller flere av de listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) og c), som den arten akvatiske dyr som skal 

flyttes, er en listeført art for, uansett helsestatus i området der disse akvatiske dyrene skal settes ut.  
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Artikkel 200 

Forflytning av viltlevende akvatiske dyr beregnet på medlemsstater, eller soner eller segmenter av disse som er erklært 

sykdomsfrie, eller som omfattes av et utryddelsesprogram, og delegerte rettsakter 

1.  Artikkel 196, 197 og 198 får anvendelse på forflytninger av viltlevende akvatiske dyr beregnet på et akvakulturanlegg 

eller utsetting i naturen. 

2.  Driftsansvarlige skal treffe hensiktsmessige og nødvendige sykdomsforebyggende tiltak ved forflytning av viltlevende 

akvatiske dyr mellom habitater for å sikre at 

a)  slike forflytninger ikke utgjør noen vesentlig risiko for spredning av listeførte sykdommer som nevnt i artikkel 9 nr. 1 

bokstav d), til akvatiske dyr på bestemmelsesstedet, og 

b)  risikoreduserende eller andre hensiktsmessige biosikkerhetstiltak er innført der det er nødvendig for å sikre oppfyllelse av 

bokstav a). 

3.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med hensyn til sykdoms-

forebyggende og risikoreduserende tiltak som driftsansvarlige skal treffe i henhold til nr. 2 i denne artikkelen. Inntil slike 

delegerte rettsakter er vedtatt, kan slike tiltak treffes av vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet. 

Avsni t t  3  

Akvat iske  dy r beregnet  på konsum  

Artikkel 201 

Forflytning av levende akvakulturdyr beregnet på konsum i medlemsstater, soner eller segmenter av disse som er 

erklært sykdomsfrie, eller som omfattes av et utryddelsesprogram, og delegerte rettsakter 

1.  Driftsansvarlige skal bare flytte levende akvakulturdyr av listeførte arter som er relevante for listeførte sykdommer som 

nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) eller c), som er beregnet på konsum, til en medlemsstat, eller en sone eller et segment i denne 

som er erklært sykdomsfri/fritt i samsvar med artikkel 36 nr. 4 eller artikkel 37 nr. 4, eller som det er opprettet et utryddelses-

program for i samsvar med artikkel 31 nr. 1 eller 2, når det gjelder én eller flere av de listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 

nr. 1 bokstav b) og c), dersom de berørte dyrene kommer fra en medlemsstat, eller en sone eller et segment av denne, som er 

erklært sykdomsfri/fritt i samsvar med artikkel 36 nr. 4 eller artikkel 37 nr. 4. 

2.  Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene tillate at driftsansvarlige fører levende akvakulturdyr inn i en sone eller et 

segment som omfattes av et utryddelsesprogram i samsvar med artikkel 31 nr. 1 eller 2 når det gjelder de listeførte 

sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) og c), fra en annen sone eller et annet segment i nevnte medlemsstat som det 

også er opprettet et slikt program for, for de samme listeførte sykdommene, forutsatt at forflytningen ikke setter helsestatusen i 

fare i bestemmelsesstaten, -sonen eller -segmentet. 

3.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med hensyn til unntakene 

fastsatt i nr. 2 for forflytninger av levende akvakulturdyr som ikke utgjør noen vesentlig risiko for spredning av sykdommer, på 

grunn av 

a)  artene og kategoriene av de berørte akvakulturdyrene samt deres livsstadium, 

b)  metodene for hold av akvakulturdyr og typen produksjon i akvakulturanlegget på opprinnelses- eller bestemmelsesstedet, 

c)  den tiltenkte bruken av akvakulturdyrene, 

d)  akvakulturdyrenes bestemmelsessted,  
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e)  behandlinger, bearbeidingsmetoder og andre særlige risikoreduserende tiltak som benyttes på opprinnelses- eller 

bestemmelsesstedet. 

Artikkel 202 

Forflytning av levende viltlevende akvatiske dyr beregnet på medlemsstater, eller soner eller segmenter av disse som er 

erklært sykdomsfrie, eller som omfattes av et utryddelsesprogram, og delegerte rettsakter 

1.  Artikkel 201 nr. 1 og 2 og reglene vedtatt i henhold til artikkel 201 nr. 3 skal gjelde for forflytninger av levende 

viltlevende akvatiske dyr beregnet på konsum og som er beregnet på medlemsstater, eller soner eller segmenter av disse som er 

erklært sykdomsfrie i samsvar med artikkel 36 nr. 4 eller artikkel 37 nr. 4, eller som omfattes av et utryddelsesprogram i 

samsvar med artikkel 31 nr. 1 eller 2, dersom tiltakene som vedtas i henhold til dette, er nødvendige for å sikre at de berørte 

dyrene ikke utgjør en vesentlig risiko for spredning av listeførte sykdommer som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d), til 

akvatiske dyr på bestemmelsesstedet. 

2.  Nummer 1 i denne artikkelen får også anvendelse på levende akvatiske dyr som ikke omfattes av definisjonen av 

akvakulturdyr i artikkel 4 nr. 7. 

3.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med hensyn til kravene til 

forflytning av viltlevende akvatiske dyr beregnet på konsum, som utfyller nr. 1 og 2 i denne artikkelen. 

Avsni t t  4  

Unntak fra avsni t t  1 –3 (art ikke l  191 –202)  og  supplerende ri s ikoreduserende  t i l tak  

Artikkel 203 

Akvatiske dyr beregnet på avgrensede akvakulturanlegg, og delegerte rettsakter 

1.  Driftsansvarlige skal bare flytte akvatiske dyr til et avgrenset akvakulturanlegg dersom de berørte dyrene oppfyller 

følgende vilkår: 

a)  De kommer fra et annet avgrenset akvakulturanlegg. 

b)  De utgjør ikke en vesentlig risiko for spredning av listeførte sykdommer som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d), til listeførte 

arter av dyr i det avgrensede akvakulturanlegget på bestemmelsesstedet, med mindre den aktuelle forflytningen er godkjent 

for vitenskapelige formål. 

2.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder 

a)  nærmere regler for forflytning av akvakulturdyr til avgrensede akvakulturanlegg, i tillegg til reglene fastsatt i nr. 1, 

b)  særlige regler for forflytning av akvakulturdyr til avgrensede akvakulturanlegg der de risikoreduserende tiltakene som er 

innført, sikrer at forflytningen ikke utgjør en vesentlig risiko for helsen til akvakulturdyrene i nevnte avgrensede 

akvakulturanlegg og omkringliggende anlegg. 

Artikkel 204 

Forflytning av akvatiske dyr for vitenskapelige formål, og delegerte rettsakter 

1.  Med forbehold for samtykke fra vedkommende myndighet på opprinnelsesstedet kan vedkommende myndighet på 

bestemmelsesstedet tillate forflytning for vitenskapelige formål av akvatiske dyr til bestemmelsesmedlemsstatens territorium 

selv om forflytningen ikke oppfyller kravene i avsnitt 1–3 (artikkel 191–202), med unntak av artikkel 191 nr. 1 og 3 og artikkel 

192, 193 og 194.  
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2.  Vedkommende myndighet nevnt i nr. 1 skal bare gi unntak i henhold til samme nummer dersom følgende vilkår er 

oppfylt: 

a)  Vedkommende myndigheter på opprinnelses- og bestemmelsesstedet 

i)  er blitt enige om vilkårene for slike forflytninger, 

ii)  har sikret at de nødvendige risikoreduserende tiltakene er innført slik at forflytningen av de akvatiske dyrene ikke 

setter helsestatusen i fare på steder underveis og på bestemmelsesstedet med hensyn til de listeførte sykdommene nevnt 

i artikkel 9 nr. 1 bokstav d), 

iii)  når det er relevant, har meldt til vedkommende myndigheter i de medlemsstatene som dyrene passerer gjennom, om 

det unntaket som er gitt og på hvilke vilkår det er gitt. 

b)  Forflytningen finner sted under tilsyn av vedkommende myndigheter på opprinnelses- og bestemmelsesstedet og eventuelt 

vedkommende myndigheter i de medlemsstatene som dyrene passerer gjennom. 

3.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med hensyn til regler for 

unntak som gis av vedkommende myndigheter, og som utfyller reglene fastsatt i nr. 1 og 2. 

Artikkel 205 

Andre særlige bruksområder for akvatiske dyr, særlige krav og unntak, og delegering av myndighet 

1.  Driftsansvarlige skal treffe nødvendige forebyggende tiltak for å sikre at forflytninger av akvatiske dyr beregnet på 

særlige formål eller bruksområder angitt i nr. 2 bokstav a) i)–vi), ikke utgjør en risiko for spredning av listeførte sykdommer 

som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d), til akvatiske dyr på bestemmelsesstedet. 

2.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder følgende: 

a)  Særlige krav som utfyller reglene fastsatt i avsnitt 1–3 (artikkel 191–202) og for forflytning av akvatiske dyr til følgende 

formål: 

i)  Zoologiske hager, dyrebutikker, grossister og hagedammer. 

ii)  Utstillinger. 

iii)  Sportsfiske, herunder agn. 

iv)  Kulturelle og tilsvarende arrangementer. 

v)  Kommersielle akvarier. 

vi)  Helsetjenester og andre lignende bruksområder. 

b)  Unntak fra avsnitt 1–3 (artikkel 191–202), unntatt artikkel 191 nr. 1 og 3 og artikkel 192, 193 og 194, for forflytninger av 

akvatiske dyr som nevnt i bokstav a) i dette nummeret, forutsatt at hensiktsmessige biosikkerhetstiltak er innført for å sikre 

at nevnte forflytninger ikke utgjør en vesentlig risiko for helsestatusen på bestemmelsesstedet. 

Artikkel 206 

Gjennomføringsmyndighet til å vedta midlertidige regler for forflytning av bestemte arter eller kategorier  

av akvatiske dyr 

1.  Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette midlertidige regler som tillegg eller alternativ til reglene 

i dette kapittelet, for forflytning av bestemte arter eller kategorier av akvatiske dyr dersom 

a)  kravene til forflytning i artikkel 196, artikkel 197 nr. 1, artikkel 198, 199, artikkel 200 nr. 1 og 2, artikkel 201, artikkel 202 

nr. 1, artikkel 203 nr. 1, artikkel 204 nr. 1 og 2 samt reglene vedtatt i henhold til artikkel 197 nr. 3, artikkel 200 nr. 3, 

artikkel 202 nr. 3, artikkel 203 nr. 2, artikkel 204 nr. 3 og artikkel 205 ikke faktisk reduserer risikoene ved forflytningen av 

disse akvatiske dyrene, eller  



5.1.2023 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 2/153 

 

b)  en listeført sykdom som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d), synes å spre seg til tross for kravene til forflytning fastsatt i 

samsvar med avsnitt 1–4 (artikkel 191–207). 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

2.  I behørig begrunnede, tvingende hastetilfeller knyttet til en listeført sykdom som utgjør en svært betydelig risiko, og idet 

det tas hensyn til forholdene nevnt i artikkel 205, skal Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter med umiddelbar virkning i 

samsvar med prosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 3. 

Artikkel 207 

Forhold som skal tas i betraktning ved vedtakelse av delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter  

i henhold til dette avsnittet 

Når Kommisjonen utarbeider de reglene som skal fastsettes i de delegerte rettsaktene og gjennomføringsrettsaktene i henhold til 

artikkel 203 nr. 2, artikkel 204 nr. 3, artikkel 205 og 206, skal følgende tas i betraktning: 

a)  Risikoene ved forflytningene nevnt i bestemmelsene. 

b)  Helsestatus med hensyn til de listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d) på opprinnelsesstedet, på de stedene 

dyrene passerer gjennom, og på bestemmelsesstedet. 

c)  Listeførte arter av akvatiske dyr for de listeførte sykdommene som er nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d). 

d)  Biosikkerhetstiltak som er innført på opprinnelsesstedet, på de stedene dyrene passerer gjennom, og på bestemmelsesstedet. 

e)  Eventuelle særlige forhold som akvakulturdyrene holdes under. 

f)  Typiske forflytningsmønstre for den berørte typen akvakulturanlegg og for de berørte artene eller kategoriene av akvatiske 

dyr. 

g)  Andre epidemiologiske faktorer. 

Avsni t t  5  

Uts tedel se  av helsesert i f ikater  

Artikkel 208 

Driftsansvarliges plikt til å sikre at akvakulturdyrene ledsages av et helsesertifikat 

1.  Driftsansvarlige skal flytte akvakulturdyr bare dersom de ledsages av et helsesertifikat utstedt av vedkommende 

myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten i samsvar med artikkel 216 nr. 1, dersom de berørte dyrene er av listeførte arter for de 

listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) og c) og er beregnet på innførsel til en medlemsstat, eller en sone eller 

et segment av denne som er blitt erklært sykdomsfri/fritt i samsvar med artikkel 36 nr. 4 og artikkel 37 nr. 4, eller som det er 

innført et utryddelsesprogram for i henhold til artikkel 31 nr. 1 eller 2, med hensyn til én eller flere av de listeførte sykdommene 

som er nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) og c). 

2.  Driftsansvarlige skal flytte akvakulturdyr bare dersom de ledsages av et helsesertifikat utstedt av vedkommende 

myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten i samsvar med artikkel 216 nr. 1, dersom de berørte dyrene er av listeførte arter for de 

listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a) og b) og tillates å forlate en restriksjonssone som omfattes av tiltak for 

sykdomsbekjempelse i henhold til artikkel 55 nr. 1 bokstav f) ii), artikkel 56 og 64 eller artikkel 65 nr. 1, artikkel 74 nr. 1, 

artikkel 79 og reglene vedtatt i henhold til artikkel 55 nr. 2, artikkel 67 og 68, artikkel 71 nr. 3, artikkel 74 nr. 4, artikkel 83  

nr. 2 og artikkel 259, med hensyn til én eller flere av de listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a) og b). 

3.  Driftsansvarlige skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at helsesertifikatet ledsager akvakulturdyrene fra deres 

opprinnelsessted til deres endelige bestemmelsessted, med mindre bestemte tiltak er fastsatt i regler vedtatt i henhold til  

artikkel 214.  
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Artikkel 209 

Driftsansvarliges plikt til å sikre at andre akvatiske dyr ledsages av et helsesertifikat, og gjennomføringsmyndighet 

1.  Dersom det på grunn av risikoene i forbindelse med forflytningen av andre akvatiske dyr enn akvakulturdyr kreves at det 

utstedes et helsesertifikat i samsvar reglene fastsatt i artikkel 211 nr. 1 bokstav a), skal driftsansvarlige flytte nevnte akvatiske 

dyr bare dersom de berørte dyrene ledsages av et helsesertifikat utstedt av vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlems-

staten i samsvar med artikkel 216 nr. 1. 

2.  Artikkel 208 får også anvendelse på andre akvatiske dyr enn akvakulturdyr beregnet på et akvakulturanlegg eller utsetting 

i naturen. Dersom vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten bestemmer at det ikke er mulig å utstede et sertifikat 

på grunn av beskaffenheten ved de aktuelle akvatiske dyrenes opprinnelsessted, kan den tillate at de flyttes uten helsesertifikat, 

forutsatt at vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet gir sitt samtykke til det. 

3.  Denne artikkelen får ikke anvendelse på viltlevende akvatiske dyr som høstes eller fanges for direkte konsum. 

Artikkel 210 

Unntak gitt av medlemsstatene når det gjelder utstedelse av nasjonalt helsesertifikat 

Som unntak fra kravene til helsesertifisering fastsatt i artikkel 208 og 209 kan medlemsstatene gi unntak for forflytninger av 

visse forsendelser av akvatiske dyr uten helsesertifikat innenfor sitt territorium, forutsatt at de har innført et alternativt system 

for å sikre at forsendelser av slike dyr kan spores og forsendelsene oppfyller kravene til dyrehelse for slike forflytninger i 

henhold til avsnitt 1–4 (artikkel 191–207). 

Artikkel 211 

Delegering av myndighet og gjennomføringsrettsakter som gjelder utstedelse av helsesertifikater for akvatiske dyr 

1.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder følgende: 

a)  Kravet om utstedelse av helsesertifikat ved forflytning av andre akvatiske dyr enn akvakulturdyr som nevnt i artikkel 209 

nr. 1, når utstedelse av helsesertifikat er avgjørende for å sikre at den aktuelle forflytningen oppfyller følgende krav til 

dyrehelse for de berørte listeførte dyreartene: 

i)  Kravene i avsnitt 1–4 (artikkel 191–207) og reglene vedtatt i henhold til nevnte avsnitt. 

ii)  Tiltakene for sykdomsbekjempelse i henhold til artikkel 55 nr. 1, artikkel 56, artikkel 61 nr. 1, artikkel 62 og 64, 

artikkel 65 nr. 1, artikkel 74 nr. 1, artikkel 79 og 80 eller reglene vedtatt i henhold til artikkel 55 nr. 2, artikkel 63, 67, 

68, artikkel 71 nr. 3, artikkel 74 nr. 4 og artikkel 83 nr. 2. 

iii)  Nødtiltakene fastsatt i reglene vedtatt i henhold til artikkel 259. 

b)  Særlige regler for utstedelse av helsesertifikat i henhold til artikkel 208 og 209 dersom vedkommende myndighet har truffet 

bestemte risikoreduserende tiltak for å sikre at 

i)  de akvatiske dyrene som skal flyttes, kan spores,  
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ii)  de akvatiske dyrene som skal flyttes, oppfyller kravene til dyrehelse for forflytning i henhold til avsnitt 1–4 (artikkel 

191–207). 

c)  Unntak fra kravene om helsesertifikat fastsatt i artikkel 208 og 209 og vilkårene for slike unntak for forflytning av akvatiske 

dyr som ikke utgjør en vesentlig risiko for spredning av sykdommer, på grunn av 

i)  artene eller kategoriene av de berørte akvatiske dyrene, eller deres livsstadium, 

ii)  metodene for dyrehold og typen produksjon av disse artene og kategoriene av akvakulturdyr, 

iii)  den tiltenkte bruken av de akvatiske dyrene, eller 

iv)  bestemmelsesstedet for de akvatiske dyrene. 

2.  Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette regler for driftsansvarliges plikt i henhold til artikkel 

209 nr. 2 til å sikre at viltlevende akvatiske dyr beregnet på et akvakulturanlegg, ledsages av et helsesertifikat. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

Artikkel 212 

Innholdet i helsesertifikatene 

1.  Helsesertifikatet nevnt i artikkel 208, 209 og 210 skal inneholde minst følgende opplysninger: 

a)  Opprinnelsesanlegg eller -sted, bestemmelsesanlegg eller -sted og dersom det er relevant for spredningen av sykdommer, 

alle anlegg eller steder som besøkes underveis. 

b)  En beskrivelse av de berørte akvatiske dyrene, herunder art og kategori. 

c)  Mengden akvatiske dyr (antall, volum eller vekt). 

d)  Opplysninger som er nødvendige for å vise at de akvatiske dyrene oppfyller de relevante kravene til dyrehelse for 

forflytning i henhold til avsnitt 1–4 (artikkel 191–207). 

2.  Helsesertifikatet kan inneholde andre opplysninger som kreves i samsvar med annet unionsregelverk. 

Artikkel 213 

Delegering av myndighet og gjennomføringsrettsakter som gjelder innholdet i helsesertifikater 

1.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med hensyn til innholdet i helsesertifikater som 

nevnt i artikkel 212 nr. 1, om følgende: 

a)  Nærmere regler for innholdet i nevnte helsesertifikater fastsatt i artikkel 212 nr. 1 for ulike arter og kategorier av akvatiske 

dyr. 

b)  Ytterligere opplysninger som skal inntas i helsesertifikatet fastsatt i artikkel 212 nr. 1. 

2.  Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette regler for standardskjemaene for helsesertifikater. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2.  
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Artikkel 214 

Delegering av myndighet når det gjelder bestemte typer forflytninger av akvatiske dyr til bestemmelsesstedet 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med hensyn til bestemte tiltak som 

skal utfylle kravene til utstedelse av helsesertifikater fastsatt i artikkel 208 og 209, for følgende typer forflytninger av akvatiske 

dyr: 

a)  Forflytninger av akvatiske dyr som skal sendes tilbake til opprinnelsesstedet eller flyttes til et annet sted, av én eller flere av 

følgende årsaker: 

i)  Den planlagte transporten ble uventet avbrutt av dyrevelferdshensyn. 

ii)  Uforutsette ulykker eller hendelser under transporten. 

iii)  De ble avvist på bestemmelsesstedet i en annen medlemsstat eller ved Unionens yttergrense. 

iv)  De ble avvist i et tredjeland eller et territorium. 

b)  Forflytninger av akvakulturdyr beregnet på utstillinger eller idretts- eller kulturarrangementer eller tilsvarende arran-

gementer, og påfølgende tilbakesending av dem til opprinnelsesstedet. 

Artikkel 215 

Driftsansvarliges plikt til å samarbeide med vedkommende myndigheter med henblikk på utstedelse av helsesertifikat 

Driftsansvarlige skal 

a)  gi vedkommende myndighet alle opplysninger som er nødvendige for å fylle ut helsesertifikatet fastsatt i artikkel 208 og 

209 og i regler vedtatt i henhold til artikkel 211, 213 og 214, før den planlagte forflytningen, 

b)  om nødvendig sørge for at de aktuelle akvatiske dyrene gjennomgår dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll 

i henhold til artikkel 216 nr. 3 og regler vedtatt i henhold til artikkel 216 nr. 4. 

Artikkel 216 

Vedkommende myndighets ansvar for utstedelse av helsesertifikat, og delegerte rettsakter 

1.  Vedkommende myndighet skal på anmodning fra en driftsansvarlig utstede et helsesertifikat for forflytning av akvatiske 

dyr når dette kreves etter artikkel 208 og 209 eller regler vedtatt i henhold til artikkel 211 og 214, forutsatt at følgende krav til 

dyrehelse er oppfylt, alt etter hva som er relevant: 

a)  Kravene i artikkel 191, artikkel 192 nr. 1, artikkel 193, 195, 196, artikkel 197 nr. 1, artikkel 198, 199, artikkel 200 nr. 1 og 

2, artikkel 201, artikkel 203 nr. 1 og artikkel 204 nr. 1 og 2. 

b)  Kravene i delegerte rettsakter vedtatt i henhold til artikkel 192 nr. 2, artikkel 197 nr. 3, artikkel 200 nr. 3, artikkel 201 nr. 3, 

artikkel 202 nr. 3, artikkel 203 nr. 2, artikkel 204 nr. 3 og artikkel 205. 

c)  Kravene i gjennomføringsrettsakter vedtatt i henhold til artikkel 206.  
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2.  Helsesertifikatene skal 

a)  være kontrollert, stemplet og undertegnet av en offentlig veterinær, 

b)  være gyldige i tidsrommet fastsatt i reglene vedtatt i henhold til nr. 4 bokstav c), der de akvatiske dyrene som omfattes av 

sertifikatet, skal fortsette å oppfylle dyrehelsegarantiene i det. 

3.  Før helsesertifikatet undertegnes, skal den berørte offentlige veterinæren kontrollere, ved dokumentkontroll, identitets-

kontroll og fysisk kontroll som fastsatt i delegerte rettsakter vedtatt i henhold til nr. 4, der det er relevant, at de akvatiske dyrene 

helsesertifikatet gjelder, oppfyller kravene i dette kapittelet, idet det tas hensyn til artene og kategoriene av de berørte akvatiske 

dyrene og kravene til dyrehelse. 

4.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264, der det fastsettes regler for 

a)  de ulike typene dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll og undersøkelser for ulike arter og kategorier av 

akvatiske dyr som den offentlige veterinæren må utføre i samsvar med nr. 3, for å kontrollere samsvar med kravene i dette 

kapittelet, 

b)  fristene for å gjennomføre slik dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll og undersøkelser, og utstedelse av 

helsesertifikater av den offentlige veterinæren før forflytning av forsendelser av akvatiske dyr, 

c)  gyldighetstiden for helsesertifikater. 

Artikkel 217 

Elektroniske helsesertifikater 

Elektroniske helsesertifikater som produseres, håndteres og overføres ved hjelp av TRACES, kan erstatte ledsagende 

helsesertifikater i henhold til artikkel 216 nr. 1 dersom det elektroniske helsesertifikatet 

a)  inneholder alle de opplysningene som standardskjemaet for helsesertifikatet skal inneholde i samsvar med artikkel 212 nr. 1 

og reglene vedtatt i henhold til artikkel 213, 

b)  sikrer sporbarhet for de aktuelle akvatiske dyrene og forbindelsen mellom disse dyrene og det elektroniske helsesertifikatet, 

c)  sikrer at vedkommende myndigheter i opprinnelsesmedlemsstaten, i medlemsstater som dyrene passerer gjennom, og i 

bestemmelsesmedlemsstaten har tilgang til de elektroniske dokumentene under hele transporten. 

Artikkel 218 

Driftsansvarliges egenerklæring i forbindelse med forflytning av akvakulturdyr til andre medlemsstater,  

og delegerte rettsakter 

1.  Driftsansvarlige på opprinnelsesstedet skal utstede et egenerklæringsdokument for forflytning av akvakulturdyr fra deres 

opprinnelsessted i en medlemsstat til deres bestemmelsessted i en annen medlemsstat og skal sikre at det ledsager 

akvakulturdyrene, med mindre det kreves at de ledsages av et helsesertifikat i henhold til artikkel 208 og 209 eller regler vedtatt 

i henhold til artikkel 211 og 214. 

2.  Egenerklæringsdokumentet fastsatt i nr. 1 skal inneholde minst følgende opplysninger om de aktuelle akvakulturdyrene: 

a)  Deres opprinnelsessted, bestemmelsessted og eventuelle steder underveis. 

b)  Transportmiddel. 

c)  En beskrivelse av akvakulturdyrene og deres kategorier, arter og mengde (antall, volum eller vekt), alt etter hva som er 

relevant for de berørte dyrene.  
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d)  Opplysninger som er nødvendige for å vise at akvakulturdyrene oppfyller kravene til forflytning i henhold til avsnitt 1–4 

(artikkel 191–207). 

3.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder følgende: 

a)  Nærmere regler for innholdet i egenerklæringsdokumentet fastsatt i nr. 2 for ulike arter og kategorier av akvakulturdyr. 

b)  Ytterligere opplysninger som skal inntas i egenerklæringsdokumentet, i tillegg til det som er fastsatt i nr. 2. 

4.  Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette regler for et standardskjema for egenerklærings-

dokumentet fastsatt i nr. 1. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

Avsni t t  6  

Melding er o m forf ly tning  av akvat iske  dy r t i l  andre medle msstater  

Artikkel 219 

Driftsansvarliges meldingsplikt i forbindelse med forflytning av akvatiske dyr til andre medlemsstater 

1.  Andre driftsansvarlige enn transportører skal på forhånd melde planlagte forflytninger av akvatiske dyr fra én medlemsstat 

til en annen medlemsstat, til vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten dersom 

a)  de akvatiske dyrene skal være ledsaget av et helsesertifikat utstedt av vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten i 

samsvar med artikkel 208 og 209 og eventuelle regler vedtatt i henhold til artikkel 211 og artikkel 214 nr. 2, 

b)  de akvatiske dyrene skal være ledsaget av et helsesertifikat for akvatiske dyr når de flyttes fra en restriksjonssone som nevnt 

i artikkel 208 nr. 2 bokstav a), 

c)  akvakulturdyrene og de viltlevende akvatiske dyrene som flyttes, er beregnet på 

i)  et anlegg som skal registreres i samsvar med artikkel 173 eller godkjennes i samsvar med artikkel 176–179, 

ii)  eller utsetting i naturen, 

d)  melding kreves i samsvar med delegerte rettsakter vedtatt i henhold til artikkel 221. 

2.  Med henblikk på meldingen nevnt i nr. 1 skal driftsansvarlig legge alle nødvendige opplysninger fram for vedkommende 

myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten slik at den kan melde forflytningen til vedkommende myndighet i bestemmelsesstaten i 

samsvar med artikkel 220 nr. 1. 

Artikkel 220 

Vedkommende myndighets plikt til å melde forflytninger av akvatiske dyr til andre medlemsstater 

1.  Vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten skal melde forflytninger av akvatiske dyr som nevnt i artikkel 219, til 

vedkommende myndighet i bestemmelsesstaten, med mindre et unntak er gitt i samsvar med artikkel 221 nr. 1 bokstav c) med 

hensyn til slik melding. 

2.  Meldingen nevnt i nr. 1 skal skje før den aktuelle forflytningen finner sted, og om mulig gjennom TRACES. 

3.  Medlemsstatene skal utpeke regioner til forvaltningen av meldingene om forflytning i samsvar med nr. 1.  
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4.  Som unntak fra nr. 1 kan vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten tillate at den berørte driftsansvarlige helt eller 

delvis melder forflytninger av akvatiske dyr gjennom TRACES til vedkommende myndighet i bestemmelsesstaten. 

Artikkel 221 

Delegering av myndighet og gjennomføringsrettsakter som gjelder driftsansvarliges og vedkommende myndighets 

melding om forflytninger av akvatiske dyr 

1.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder 

a)  kravet om at driftsansvarlige i samsvar med artikkel 219 på forhånd skal melde om forflytning mellom medlemsstater av 

akvatiske dyr av andre arter eller kategorier enn dem som er nevnt i artikkel 219 nr. 1 bokstav a), b) og c), dersom det er 

nødvendig å kunne spore forflytningen av nevnte arter eller kategorier for å sikre oppfyllelse av kravene til dyrehelse 

fastsatt i dette kapittelet, 

b)  opplysningene som er nødvendige for å kunne melde om forflytning av akvatiske dyr i henhold til artikkel 219 og  

artikkel 220 nr. 1, 

c)  unntak fra meldingskravet fastsatt i artikkel 219 nr. 1 bokstav c) for arter og kategorier av akvatiske dyr eller typer 

forflytninger som utgjør en uvesentlig risiko, 

d)  nødrutiner for melding om forflytning av akvatiske dyr ved strømbrudd og andre forstyrrelser i TRACES, 

e)  kravene i forbindelse med medlemsstatenes utpeking av regioner som fastsatt i artikkel 220 nr. 3. 

2.  Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette regler for 

a)  nærmere opplysninger om meldinger 

i)  fra driftsansvarlige til vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten om forflytning av akvatiske dyr i 

samsvar med artikkel 219, 

ii)  fra vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten til bestemmelsesstaten om forflytning av akvatiske dyr i samsvar 

med artikkel 220 nr. 1, 

b)  fristene for 

i)  driftsansvarliges framlegging av nødvendige opplysninger som nevnt i artikkel 219 nr. 2, for vedkommende myndighet 

i opprinnelsesstaten, 

ii)  meldingen om forflytning fra vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten som nevnt i artikkel 220 nr. 1. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

KAPITTEL 3 

Produksjon, bearbeiding og distribusjon i Unionen av produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvatiske dyr enn 

viltlevende akvatiske dyr 

Artikkel 222 

Generelle dyrehelsemessige forpliktelser for driftsansvarlige, og delegerte rettsakter 

1.  Driftsansvarlige skal treffe hensiktsmessige forebyggende tiltak for å sikre at produkter av animalsk opprinnelse fra andre 

akvatiske dyr enn levende akvatiske dyr ikke på noe stadium i produksjonen, bearbeidingen eller distribusjonen forårsaker 

spredning av 

a)  listeførte sykdommer som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d), idet det tas hensyn til helsestatus på produksjons-, 

bearbeidings- og bestemmelsesstedet,  
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b)  nye sykdommer. 

2.  Driftsansvarlige skal sikre at produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvatiske dyr enn levende akvatiske dyr ikke 

kommer fra anlegg eller næringsmiddelforetak, eller innhentes fra dyr som kommer fra slike anlegg eller næringsmiddelforetak, 

som er omfattet av 

a)  nødtiltakene fastsatt i artikkel 257 og 258 og eventuelle regler vedtatt i henhold til artikkel 259, med mindre del VII 

(artikkel 257–262) åpner for unntak fra disse reglene, 

b)  forflytningsrestriksjoner som gjelder for akvatiske dyr og produkter av animalsk opprinnelse fra akvatiske dyr i henhold til 

artikkel 32 nr. 1 bokstav c), artikkel 55 nr. 1 bokstav e), artikkel 56, artikkel 61 nr. 1 bokstav a), artikkel 62 nr. 1, artikkel 

65 nr. 1 bokstav c), artikkel 70 nr. 1 bokstav b), artikkel 74 nr. 1 bokstav a), artikkel 76 nr. 2 bokstav b), artikkel 76 nr. 3, 

artikkel 79 og 81, artikkel 82 nr. 2 og 3 samt i reglene vedtatt i henhold til artikkel 55 nr. 2, artikkel 63 og 67, artikkel 70  

nr. 3, artikkel 71 nr. 3, artikkel 74 nr. 4, artikkel 76 nr. 5 og artikkel 83 nr. 2, med mindre unntak fra disse forflytnings-

restriksjonene er gitt i samsvar med nevnte regler. 

3.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med detaljerte krav som utfyller kravene nevnt i 

nr. 2, når det gjelder forflytninger av produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvatiske dyr enn levende akvatiske dyr, med 

hensyn til 

a)  de sykdommene og artene av akvatiske dyr som berøres av de sykdommene som nødtiltak eller forflytningsrestriksjoner 

som nevnt i nr. 2, gjelder for, 

b)  typene produkter av animalsk opprinnelse fra akvatiske dyr, 

c)  de risikoreduserende tiltakene som benyttes for produktene av animalsk opprinnelse fra akvatiske dyr, på opprinnelses- og 

bestemmelsesstedet, 

d)  den tiltenkte bruken av produktene av animalsk opprinnelse fra akvatiske dyr, 

e)  bestemmelsesstedet for produktene av animalsk opprinnelse fra akvatiske dyr. 

4.  Denne artikkelen får ikke anvendelse på produkter av animalsk opprinnelse fra viltlevende akvatiske dyr som høstes eller 

fanges for direkte konsum. 

Artikkel 223 

Hlsesertifikater og delegerte rettsakter 

1.  Driftsansvarlige skal bare flytte følgende produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvatiske dyr enn levende akvatiske 

dyr, dersom disse produktene ledsages av et hygienesertifikat utstedt av vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten, i 

samsvar med nr. 3: 

a)  Produkter av animalsk opprinnelse fra akvatiske dyr som 

i)  tillates å forlate en restriksjonssone som omfattes av nødtiltak som fastsatt i regler vedtatt i henhold til artikkel 259, 

ii)  kommer fra akvatiske dyrearter som er gjenstand for nevnte nødtiltak. 

b)  Produkter av animalsk opprinnelse fra akvatiske dyr som 

i)  tillates flyttet fra en restriksjonssone som omfattes av tiltak for sykdomsbekjempelse i samsvar med artikkel 32 nr. 1 

bokstav c), artikkel 55 nr. 1 bokstav c), artikkel 56, artikkel 61 nr. 1 bokstav a), artikkel 62 nr. 1, artikkel 63 nr. 1, 

artikkel 65 nr. 1 bokstav c), artikkel 70 nr. 1 bokstav b), artikkel 74 nr. 1 bokstav a) og artikkel 79, samt regler vedtatt i 

henhold til artikkel 55 nr. 2, artikkel 63 og 67, artikkel 71 nr. 3, artikkel 74 nr. 4 og artikkel 83 nr. 2, og  
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ii)  kommer fra akvatiske dyrearter som er gjenstand for nevnte tiltak for sykdomsbekjempelse. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal et slikt sertifikat ikke kreves for forflytninger av produkter av animalsk opprinnelse fra 

viltlevende akvatiske dyr, forutsatt at 

a)  alternative risikoreduserende tiltak godkjent av vedkommende myndighet er innført for å sikre at nevnte forflytninger ikke 

utgjør noen risiko for spredning av listeførte sykdommer, 

b)  forsendelser av slike produkter er sporbare. 

3.  Driftsansvarlige skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at heygienesertifikatet nevnt i nr. 1 ledsager produktene av 

animalsk opprinnelse fra opprinnelses- til bestemmelsesstedet. 

4.  Vedkommende myndighet skal på anmodning fra driftsansvarlig utstede et helsesertifikat for forflytning av andre 

produkter av animalsk opprinnelse enn levende akvatiske dyr som nevnt i nr. 1, forutsatt at de relevante kravene nevnt i denne 

artikkelen er oppfylt. 

5.  Artikkel 212 og artikkel 214–217 og reglene vedtatt i henhold til artikkel 213 og artikkel 216 nr. 4 får anvendelse på 

utstedelsen av helsesertifikater for forflytninger av andre produkter av animalsk opprinnelse enn levende akvatiske dyr som 

nevnt i nr. 1. 

6.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med hensyn til krav og 

nærmere regler for det helsesertifikatet som skal ledsage andre produkter av animalsk opprinnelse enn viltlevende akvatiske 

dyr, som nevnt i nr. 1, idet det tas hensyn til 

a)  de typene produkter av animalsk opprinnelse dette gjelder, 

b)  de risikoreduserende tiltakene som benyttes for de berørte produktene, og som reduserer risikoen for spredning av 

sykdommer, 

c)  den tiltenkte bruken av disse produktene, 

d)  bestemmelsesstedet for disse produktene. 

Artikkel 224 

Innholdet i helsesertifikater, og delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter 

1.  Helsesertifikatet for produkter av animalsk opprinnelse fra andre akvatiske dyr enn viltlevende akvatiske dyr skal 

inneholde minst følgende opplysninger: 

a)  Opprinnelsesanlegget eller -stedet og bestemmelsesanlegget eller -stedet. 

b)  En beskrivelse av de produktene av animalsk opprinnelse dette gjelder. 

c)  Mengden (antall, volum eller vekt) av produkter av animalsk opprinnelse. 

d)  Identifikasjon av produktene av animalsk opprinnelse dersom dette kreves i henhold til artikkel 65 nr. 1 bokstav h), eller i 

eventuelle regler vedtatt i henhold til artikkel 67. 

e)  Opplysningene som er nødvendige for å vise at de berørte produktene oppfyller kravene med hensyn til forflytnings-

restriksjoner i henhold til artikkel 222 nr. 2, og eventuelle regler vedtatt i henhold til artikkel 222 nr. 3. 

2.  Helsesertifikatet nevnt i nr. 1 kan inneholde andre opplysninger som kreves i samsvar med annet unionsregelverk. 

3.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder endring og supplering av de 

opplysningene som skal inntas i helsesertifikatet i henhold til nr. 1.  
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4.  Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette regler for standardskjemaene for helsesertifikater i 

henhold til nr. 1. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

Artikkel 225 

Melding om forflytning av produkter av animalsk opprinnelse til andre medlemsstater 

1.  Driftsansvarlige skal 

a)  informere vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten før en planlagt forflytning av produkter av animalsk 

opprinnelse fra andre akvatiske dyr enn levende akvatiske dyr gjennomføres, dersom den aktuelle forsendelsen skal være 

ledsaget av et helsesertifikat i samsvar med artikkel 223 nr. 1, 

b)  legge fram alle nødvendige opplysninger slik at vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten kan melde den aktuelle 

forflytningen til bestemmelsesstaten i samsvar med nr. 2. 

2.  Vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten skal melde forflytninger av produkter av animalsk opprinnelse fra andre 

akvatiske dyr enn levende akvatiske dyr som nevnt i artikkel 220 nr. 1, til vedkommende myndighet i bestemmelsesstaten. 

3.  Artikkel 219 og 220 og eventuelle regler vedtatt i henhold til artikkel 221 får anvendelse på meldingen av produkter av 

animalsk opprinnelse fra andre akvatiske dyr enn viltlevende akvatiske dyr. 

KAPITTEL 4 

Nasjonale tiltak 

Artikkel 226 

Nasjonale tiltak som har som formål å begrense virkningene av andre sykdommer enn listeførte sykdommer 

1.  Dersom en annen sykdom enn en listeført sykdom som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d), utgjør en vesentlig risiko for 

akvatiske dyrs helse i en medlemsstat, kan den berørte medlemsstaten treffe nasjonale tiltak for å forhindre innføringen eller 

bekjempe spredningen av sykdommen. 

Medlemsstatene skal sikre at nevnte nasjonale tiltak ikke går lenger enn det som er hensiktsmessig og nødvendig for å forhindre 

innføringen eller bekjempe spredningen av den aktuelle sykdommen i den berørte medlemsstaten. 

2.  Medlemsstatene skal på forhånd melde til Kommisjonen om eventuelle planlagte nasjonale tiltak som nevnt i nr. 1, som 

kan påvirke forflytningen av akvatiske dyr og produkter av animalsk opprinnelse fra akvatiske dyr mellom medlemsstatene. 

3.  Kommisjonen skal godkjenne og ved behov endre de nasjonale tiltakene nevnt i nr. 2 ved hjelp av gjennomførings-

rettsakter. Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

4.  Godkjenningen nevnt i nr. 3 skal bare gis dersom det er nødvendig å innføre restriksjoner på forflytninger mellom 

medlemsstater for å forhindre innføringen eller bekjempe spredningen av sykdommen nevnt i nr. 1, idet det tas hensyn til 

hvordan den aktuelle sykdommen og tiltakene som er truffet, vil påvirke Unionen.  
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AVDELING III 

DYR AV ANDRE ARTER ENN DEM SOM ER DEFINERT SOM LANDDYR OG AKVATISKE DYR, SAMT AVLSMATERIALE 

OG PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE FRA SLIKE ANDRE DYR 

Artikkel 227 

Krav til dyrehelse som gjelder andre dyr samt avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse fra slike andre dyr 

Dersom andre dyr er av en listeført art for en listeført sykdom som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d), og disse andre dyrene 

eller deres avlsmateriale eller produkter av animalsk opprinnelse utgjør en risiko for folkehelsen eller dyrehelsen i Unionen, 

skal ett eller flere av følgende krav gjelde: 

a)  Kravene med hensyn til registrering, godkjenning, journalføring og registre for anlegg og transportører angitt i avdeling I 

kapittel 1 og avdeling II kapittel 1 (artikkel 84–101 og artikkel 172–175). 

b)  Kravene med hensyn til sporbarhet angitt i artikkel 108–111 og artikkel 117 for andre dyr, og artikkel 122 for avlsmateriale. 

c)  Kravene med hensyn til forflytning 

i)  for andre dyr som hovedsakelig lever i et miljø på landjorden, eller som normalt rammes av sykdommer hos landdyr, 

idet det tas hensyn til kriteriene i artikkel 228 nr. 3 bokstav d) og e), kravene i avsnitt 1 (artikkel 124 og 125) og del IV 

avdeling I kapittel 3 avsnitt 6 (artikkel 137–142) og del IV avdeling I kapittel 4 (artikkel 155–156), 

ii)  for andre dyr som hovedsakelig lever i et vannmiljø, eller som normalt rammes av sykdommer hos akvatiske dyr, idet 

det tas hensyn til kriteriene i artikkel 228 nr. 3 bokstav d) og e), kravene i del IV avdeling II kapittel 2 avsnitt 1–4 

(artikkel 191–207), 

iii)  for avlsmateriale, de generelle kravene til forflytninger angitt i artikkel 157 og 158 og de særlige kravene til 

forflytninger til andre medlemsstater angitt i artikkel 164 og 165, 

iv)  for produkter av animalsk opprinnelse, de generelle dyrehelsemessige forpliktelsene for driftsansvarlige ved 

produksjon, bearbeiding og distribusjon i Unionen av produkter av animalsk opprinnelse angitt i artikkel 166 og 222. 

d)  Plikten for driftsansvarlige og vedkommende myndigheter til å utstede helsesertifikater og for driftsansvarlige når det 

gjelder egenerklæringer 

i)  for andre dyr, i henhold til reglene i artikkel 143–151 eller artikkel 208–218, 

ii)  for avlsmateriale, i henhold til reglene i artikkel 161 og 162, 

iii)  for produkter av animalsk opprinnelse, i henhold til reglene i artikkel 165 og 168 eller artikkel 223 og 224. 

e)  Plikten for driftsansvarlige og vedkommende myndigheter til å melde forflytninger, idet det tas hensyn til kravene i artikkel 

152, 153, 154, 163, 169, artikkel 219–221 og artikkel 225. 

Artikkel 228 

Delegering av myndighet og gjennomføringsrettsakter som gjelder krav til dyrehelse for andre dyr, og for  

avlsmateriale samt produkter av animalsk opprinnelse fra andre dyr 

1.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med hensyn til eventuelle 

særlige krav i henhold til artikkel 227 for andre dyr og for avlsmateriale eller produkter av animalsk opprinnelse fra disse 

dyrene, som er nødvendige for å redusere risikoen for listeførte sykdommer som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d).  
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2.  Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter med nærmere regler for gjennomføring av tiltakene for forebygging og 

bekjempelse av sykdom i henhold til nr. 1. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

3.  Når Kommisjonen vedtar de delegerte rettsaktene og gjennomføringsrettsaktene fastsatt i nr. 1 og 2, skal den legge 

følgende kriterier til grunn: 

a)  Artene eller kategoriene av andre dyr som er listeført i samsvar med artikkel 8 nr. 2 som listeførte arter for én eller flere 

listeførte sykdommer, som visse tiltak for forebygging og bekjempelse av sykdom fastsatt i denne forordningen, gjelder for. 

b)  Profilen for den aktuelle listeførte sykdommen som gjelder artene og kategoriene av andre dyr nevnt i bokstav a). 

c)  Om tiltak for forebygging og bekjempelse av sykdom lar seg gjennomføre, er tilgjengelige og effektive for de listeførte 

artene som omfattes av tiltakene. 

d)  Det land- eller vannmiljøet som disse andre dyrene vanligvis lever i. 

e)  De typene sykdommer som rammer slike andre dyr, som kan være enten sykdommer som normalt rammer landdyr eller 

akvatiske dyr, uansett hvilket miljø dyrene vanligvis lever i som nevnt i bokstav d). 

DEL V 

INNFØRSEL TIL UNIONEN OG EKSPORT 

KAPITTEL 1 

Innførsel til Unionen av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse fra tredjeland og territorier 

Avsni t t  1  

Krav ved innfø rsel  t i l  Unionen  

Artikkel 229 

Krav ved innførsel til Unionen av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse 

1.  Medlemsstatene skal tillate innførsel til Unionen av forsendelser av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk 

opprinnelse fra tredjeland eller territorier bare dersom forsendelsene oppfyller følgende krav, med mindre dyrene, avls-

materialet eller produktene av animalsk opprinnelse omfattes av et unntak som er gitt i henhold til artikkel 239 nr. 2: 

a)  Uten hensyn til artikkel 230 nr. 2, de kommer fra et tredjeland eller et territorium som er listeført i samsvar med artikkel 

230 nr. 1 for de berørte artene og kategoriene av dyr, det berørte avlsmaterialet eller de berørte produktene av animalsk 

opprinnelse, eller fra en sone eller et segment av disse. 

b)  De kommer fra anlegg som er godkjent og listeført, dersom slik godkjenning og oppføring på en liste kreves i henhold til 

artikkel 233. 

c)  De oppfyller kravene til dyrehelse for innførsel til Unionen fastsatt i artikkel 234 nr. 1 og i eventuelle delegerte rettsakter 

vedtatt i henhold til artikkel 234 nr. 2 dersom slike krav er fastsatt for det berørte dyret, avlsmaterialet eller produktet av 

animalsk opprinnelse. 

d)  De ledsages av et helsesertifikat og av erklæringer og andre dokumenter dersom dette kreves etter artikkel 237 nr. 1 eller i 

regler vedtatt i henhold til artikkel 237 nr. 4.  



5.1.2023 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 2/165 

 

2.  Driftsansvarlige som har ansvar for den aktuelle forsendelsen, skal forevise forsendelser av dyr, avlsmateriale og 

produkter av animalsk opprinnelse fra tredjeland eller territorier for offentlig kontroll i henhold til artikkel 3 i direktiv 

91/496/EØF og artikkel 3 i direktiv 97/78/EF. 

Avsni t t  2  

Listefø ring  av t redjeland og  t erri tori er  

Artikkel 230 

Lister over tredjeland og territorier som dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse tillates innført til 

Unionen fra, samt gjennomføringsrettsakter og delegerte rettsakter 

1.  Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter utarbeide lister over tredjeland og territorier som bestemte arter 

og kategorier av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse tillates innført til Unionen fra, på grunnlag av 

følgende kriterier: 

a)  Dyrehelselovgivningen i det berørte tredjelandet eller territoriet og reglene for innførsel av dyr, avlsmateriale og produkter 

av animalsk opprinnelse til nevnte tredjeland eller territorium fra andre tredjeland og territorier. 

b)  Forsikringene som vedkommende myndighet i berørt tredjeland eller territorium gir, når det gjelder effektiv gjennomføring 

og kontroll av dyrehelseregelverket nevnt i bokstav a). 

c)  Vedkommende myndighets organisering, struktur, ressurser og rettslig myndighet i det berørte tredjelandet eller territoriet. 

d)  Framgangsmåtene for å utstede helsesertifikat i det berørte tredjelandet eller territoriet. 

e)  Dyrehelsestatusen i det berørte tredjelandet eller territoriet, eller soner eller segmenter av disse, med hensyn til 

i)  listeførte sykdommer og nye sykdommer, 

ii)  alle sider ved dyrehelsen og folkehelsen eller miljøsituasjonen i det berørte tredjelandet eller territoriet, eller soner eller 

segmenter av disse, som kan utgjøre en risiko for dyrehelsen eller folkehelsen eller miljøtilstanden i Unionen. 

f)  Hvilke garantier vedkommende myndighet i det berørte tredjelandet eller territoriet kan gi med hensyn til overholdelse av 

gjeldende relevante krav til dyrehelse i Unionen, eller anvendelsen av likeverdige krav. 

g)  Hvor raskt og regelmessig det berørte tredjelandet eller territoriet gir opplysninger om infeksjonssykdommer eller 

smittsomme sykdommer hos dyr på sitt territorium til Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE), særlig opplysninger om de 

sykdommene som er angitt i OIE-regelverket. 

h)  Resultatene av kontroller utført av Kommisjonen i det berørte tredjelandet eller territoriet. 

i)  Eventuelle erfaringer fra tidligere innførsler av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse fra det berørte 

tredjelandet eller territoriet og resultatene av offentlige kontroller som er utført på innførselsstedet til Unionen, av nevnte 

dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

2.  Inntil listene fastsatt i nr. 1 er vedtatt, og dersom disse listene ikke er utarbeidet i henhold til unionsregelverket nevnt i 

artikkel 270 nr. 2, skal medlemsstatene bestemme hvilke tredjeland og territorier bestemte arter og kategorier av dyr, 

avlsmateriale eller produkter av animalsk opprinnelse kan innføres til Unionen fra. 

I henhold til første ledd i dette nummeret skal medlemsstatene ta hensyn til kriteriene for oppføring på listene av tredjeland og 

territorier fastsatt i nr. 1 bokstav a)–i).  
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3.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder unntak fra  

nr. 2, for å begrense medlemsstatenes mulighet til å bestemme hvilke tredjeland og territorier en bestemt art eller kategori av 

dyr, avlsmateriale eller produkt av animalsk opprinnelse kan innføres til Unionen fra, når det er nødvendig på grunn av den 

risikoen som den bestemte arten eller kategorien av dyr, avlsmaterialet eller produktet av animalsk opprinnelse utgjør. 

Artikkel 231 

Opplysninger som skal inngå i listene over tredjeland og territorier 

Kommisjonen skal angi følgende opplysninger for hvert tredjeland og hvert territorium på listene i henhold til artikkel 230  

nr. 1: 

a)  De artene og kategoriene av dyr, avlsmateriale eller produkter av animalsk opprinnelse som kan innføres til Unionen fra 

tredjelandet eller territoriet. 

b)  Om dyrene, avlsmaterialet eller produktene av animalsk opprinnelse angitt i samsvar med bokstav a) kan innføres til 

Unionen fra hele tredjelandets territorium eller hele territoriet, eller fra bare én eller flere soner eller ett eller flere segmenter 

av dette. 

c)  Særlige vilkår og dyrehelsegarantier med hensyn til listeførte sykdommer. 

Artikkel 232 

Midlertidig og permanent fjerning av tredjeland og territorier fra listene, og gjennomføringsrettsakter 

1.  Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fjerne et land eller territorium fra listene i henhold til artikkel 

230 nr. 1 eller midlertidig stanse innførselen til Unionen av dyr, avlsmateriale eller produkter av animalsk opprinnelse fra et 

tredjeland eller et territorium, eller en sone eller et segment av disse, av en av følgende årsaker: 

a)  Det berørte tredjelandet eller territoriet, eller én eller flere soner eller ett eller flere segmenter av disse, oppfyller ikke lenger 

kriteriene fastsatt i artikkel 230 nr. 1, dersom det er relevant for innførsel til Unionen av en bestemt art eller kategori av dyr, 

avlsmateriale eller produkt av animalsk opprinnelse. 

b)  Dyrehelsesituasjonen i det berørte tredjelandet eller territoriet, eller i en sone eller et segment av disse, er slik at midlertidig 

eller permanent fjerning fra listene er nødvendig for å beskytte dyrehelsestatusen i Unionen. 

c)  Kommisjonen har bedt det berørte tredjelandet eller territoriet om å legge fram ajourførte opplysninger om dyrehelse-

situasjonen og andre forhold nevnt i artikkel 230 nr. 1, og tredjelandet eller territoriet har ikke gitt slike opplysninger. 

d)  Det berørte tredjelandet eller territoriet har nektet å godta at Kommisjonen utfører kontroller på dets territorium på vegne av 

Unionen. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

2.  I behørig begrunnede, tvingende hastetilfeller knyttet til en alvorlig risiko for at en listeført sykdom som nevnt i artikkel 9 

nr. 1 bokstav d), skal innføres til Unionen, skal Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter med umiddelbar virkning i 

samsvar med prosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 3. 

3.  Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter gjenoppføre et tredjeland eller et territorium, eller en sone eller 

et segment av disse, på listene i henhold til artikkel 230 nr. 1, som er blitt midlertidig fjernet fra listene, eller kan på nytt tillate 

innførsel til Unionen av dyr, avlsmateriale eller produkter av animalsk opprinnelse fra et tredjeland eller et territorium, eller fra 

en sone eller et segment av disse, som innførsel til Unionen var midlertidig stanset fra, av en av følgende årsaker: 

a)  Årsakene nevnt i nr. 1 bokstav a) eller c) forutsatt at det berørte tredjelandet eller territoriet viser at det oppfyller kriteriene 

for å være oppført på listen i henhold til artikkel 230 nr. 1.  
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b)  Årsaken nevnt i nr. 1 bokstav b) forutsatt at det berørte tredjelandet eller territoriet gir hensiktsmessige garantier for at 

dyrehelsesituasjonen som var årsak til at det ble midlertidig eller permanent fjernet fra listen, er løst og ikke lenger utgjør en 

trussel mot dyrehelsen eller folkehelsen i Unionen. 

c)  Årsaken nevnt i nr. 1 bokstav d), forutsatt at 

i)  det berørte tredjelandet eller territoriet har godtatt at Kommisjonen kan utføre kontroller på vegne av Unionen på sitt 

territorium, og 

ii)  resultatene av Kommisjonens kontroller viser at det berørte tredjelandet eller territoriet, og sonene eller segmentene av 

disse, oppfyller kriteriene for å være oppført på listen i henhold til artikkel 230 nr. 1. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

Avsni t t  3  

Godkjenning  og  l i s te føring  av anlegg  i  tredjeland og  t erri t ori er  

Artikkel 233 

Godkjenning og listeføring av anlegg 

1.  Medlemsstatene skal bare tillate innførsel til Unionen av landdyr og avlsmateriale fra landdyr som kommer fra en type 

anlegg som det kreves godkjenning for i Unionen, i samsvar med artikkel 94 nr. 2 og reglene vedtatt i henhold til artikkel 94  

nr. 3 og artikkel 95, dersom det aktuelle anlegget i det berørte tredjelandet eller territoriet 

a)  oppfyller krav til dyrehelse i tredjelandet eller territoriet som er likeverdige med reglene for samme type anlegg i Unionen, 

b)  er godkjent og listeført av vedkommende myndighet i avsenderlandet eller -territoriet, med mindre alternative risikoreduse-

rende tiltak som er innført i nevnte tredjeland eller territorium, gir likeverdige garantier for dyrehelsen i Unionen. 

2.  Kommisjonen skal samle inn listene over godkjente anlegg nevnt i nr. 1 bokstav b) som er mottatt fra vedkommende 

myndigheter i berørte tredjeland eller territorier. 

3.  Kommisjonen skal gi medlemsstatene alle nye eller ajourførte lister over godkjente anlegg som er mottatt fra de berørte 

tredjelandene eller territoriene, og gjøre dem offentlig tilgjengelig. 

4.  Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter vedta nødvendige regler for å sikre ensartet anvendelse av nr. 1 

bokstav b). 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

Avsni t t  4  

Innførsel  t i l  Unionen av arter  og  kategorier  av dy r,  av ls mater ia le  og  produkter av animal sk 

opprinne lse  

Artikkel 234 

Krav til dyrehelse ved innførsel til Unionen av arter og kategorier av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk 

opprinnelse 

1.  Kravene til dyrehelse for innførsel til Unionen av arter og kategorier av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk 

opprinnelse fra tredjeland eller territorier skal 

a)  være like strenge som kravene til dyrehelse i denne forordningen, og i reglene vedtatt i henhold til denne, som gjelder for 

forflytninger innenfor Unionen av berørte arter og kategorier av dyr, avlsmateriale eller produkter av animalsk opprinnelse, 

eller  
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b)  gi garantier som er likeverdige med kravene til dyrehelse som gjelder for artene og kategoriene av dyr, avlsmaterialet eller 

produktene av animalsk opprinnelse fastsatt i del IV (artikkel 84–228) i denne forordningen. 

2.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med hensyn til krav til dyrehelse for 

a)  innførsel til Unionen av arter og kategorier av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse fra tredjeland eller 

territorier, 

b)  forflytning innenfor Unionen og håndtering av dyrene, avlsmaterialet og produktene av animalsk opprinnelse etter at de er 

innført til Unionen, dersom dette er nødvendig for å redusere risikoen i den forbindelse. 

3.  Inntil det vedtas delegerte rettsakter som fastsetter kravene til dyrehelse med hensyn til en bestemt art eller kategori av 

dyr, avlsmateriale eller produkt av animalsk opprinnelse i henhold til nr. 1, kan medlemsstatene etter en vurdering av de 

tilknyttede risikoene anvende nasjonale regler, forutsatt at disse reglene oppfyller kravene fastsatt i nevnte nummer, og forutsatt 

at de tar hensyn til forholdene nevnt i artikkel 235 og 236. 

Artikkel 235 

Forhold som skal tas i betraktning i delegerte rettsakter i henhold til artikkel 234 når det gjelder innførsel av dyr til 

Unionen 

Kommisjonen skal i delegerte rettsakter i henhold til artikkel 234 nr. 2 ta følgende forhold i betraktning ved fastsettelse av krav 

til dyrehelse ved innførsel til Unionen av bestemte arter og kategorier av dyr: 

a)  De listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d) og nye sykdommer. 

b)  Helsestatusen i Unionen når det gjelder de listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d) og nye sykdommer. 

c)  De listeførte artene for de listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d) og nye sykdommer. 

d)  De berørte dyrenes alder og kjønn. 

e)  De berørte dyrenes opprinnelse. 

f)  Den berørte typen anlegg og produksjon på opprinnelses- og bestemmelsesstedet. 

g)  Det tiltenkte bestemmelsesstedet. 

h)  Den tiltenkte bruken av berørte dyr. 

i)  Eventuelle risikoreduserende tiltak som er innført i opprinnelses- eller transittredjelandene eller -territoriene, eller etter de 

berørte dyrenes ankomst på Unionens territorium. 

j)  Krav til dyrehelse som gjelder for forflytninger innenfor Unionen av disse dyrene. 

k)  Andre epidemiologiske faktorer. 

l)  Internasjonale dyrehelsestandarder for handel som er relevante for disse artene og kategoriene av dyr. 

Artikkel 236 

Forhold som skal tas i betraktning i delegerte rettsakter i henhold til artikkel 234 når det gjelder innførsel til Unionen 

av avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse  

Kommisjonen skal i delegerte rettsakter i henhold til artikkel 234 nr. 2 ta følgende forhold i betraktning ved fastsettelse av krav 

til dyrehelse ved innførsel til Unionen av avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse: 

a)  De listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d) og nye sykdommer.  
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b)  Helsestatusen hos de dyrene som avlsmaterialet eller produktene av animalsk opprinnelse kommer fra, og helsestatusen i 

Unionen når det gjelder de listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d) og nye sykdommer. 

c)  Typen og arten av særskilt avlsmateriale eller produkter av animalsk opprinnelse, behandlinger, bearbeidingsmetoder og 

andre risikoreduserende tiltak som er benyttet på opprinnelses-, forsendelses- eller bestemmelsesstedet. 

d)  Typen anlegg og produksjon på opprinnelses- og bestemmelsesstedet. 

e)  Det tiltenkte bestemmelsesstedet. 

f)  Den tiltenkte bruken av avlsmaterialet eller produktene av animalsk opprinnelse. 

g)  Krav til dyrehelse som gjelder for forflytninger innenfor Unionen av avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse. 

h)  Andre epidemiologiske faktorer. 

i)  Internasjonale dyrehelsestandarder for handel som er relevante for avlsmaterialet eller produktene av animalsk opprinnelse. 

Avsni t t  5  

Hel seser t i f ikater,  erklæring er og  andre dokumenter  

Artikkel 237 

Helsesertifikater, erklæringer og andre dokumenter for innførsel til Unionen 

1.  Medlemsstatene skal bare tillate innførsel til Unionen av forsendelser av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk 

opprinnelse dersom forsendelsene er ledsaget av det ene eller begge av følgende: 

a)  Et helsesertifikat utstedt av vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller -territoriet, med mindre det er gitt 

unntak etter nr. 4 bokstav a). 

b)  Erklæringer eller andre dokumenter, dersom dette kreves etter reglene vedtatt i henhold til nr. 4 bokstav b). 

2.  Medlemsstatene skal ikke tillate innførsel til Unionen av forsendelser av dyr, avlsmateriale eller produkter av animalsk 

opprinnelse med mindre helsesertifikatet nevnt i nr. 1 bokstav a) har blitt kontrollert og undertegnet av en offentlig veterinær i 

et tredjeland eller et territorium i samsvar med sertifiseringskrav som er likeverdige med dem som er fastsatt i artikkel 149 nr. 3 

eller artikkel 216 nr. 3, og eventuelle regler vedtatt i henhold til artikkel 149 nr. 4 eller artikkel 216 nr. 4. 

3.  Medlemsstatene skal tillate at elektroniske helsesertifikater som er utarbeidet, håndtert og overført ved hjelp av TRACES, 

erstatter ledsagende helsesertifikater som nevnt i nr. 1, dersom slike elektroniske helsesertifikater 

a)  inneholder alle opplysninger som helsesertifikatet nevnt i nr. 1 bokstav a) skal inneholde i samsvar med artikkel 238 nr. 1 

og eventuelle regler vedtatt i henhold til artikkel 238 nr. 3, 

b)  sikrer sporbarhet for forsendelsene av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse, og knytter disse forsendel-

sene til det elektroniske helsesertifikatet. 

4.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder følgende: 

a)  Unntak fra helsesertifikatkravene fastsatt i nr. 1 bokstav a) og nr. 2 ved forsendelser av dyr, avlsmateriale og produkter av 

animalsk opprinnelse, og i særlige regler for utstedelse av helsesertifikater for slike forsendelser dersom de aktuelle 

forsendelsene utgjør en uvesentlig risiko for dyrehelsen eller folkehelsen i Unionen, på grunn av én eller flere av følgende 

faktorer: 

i)  Artene og kategoriene av dyr, avlsmateriale eller produkter av animalsk opprinnelse dette gjelder.  
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ii)  Metodene for dyrehold og typene produksjon av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse. 

iii)  Deres tiltenkte bruk. 

iv)  Alternative risikoreduserende tiltak som er innført i opprinnelses- eller transittredjelandene eller -territoriene, eller etter 

deres ankomst på Unionens territorium, og som gir et like godt vern for dyrehelsen og folkehelsen i Unionen som 

denne forordningen fastsetter. 

v)  Framlegging av garantier for at det berørte tredjelandet eller territoriet vil overholde kravene ved innførsel til Unionen, 

som vises på andre måter enn ved et helsesertifikat. 

b)  Regler om at forsendelser av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse som innføres til Unionen, skal være 

ledsaget av erklæringer eller andre dokumenter som er nødvendige for å vise at dyrene, avlsmaterialet eller produktene av 

animalsk opprinnelse det gjelder, oppfyller kravene til dyrehelse for innførsel til Unionen fastsatt i reglene vedtatt i henhold 

til artikkel 234 nr. 2. 

Artikkel 238 

Innholdet i helsesertifikatene 

1.  Helsesertifikatet nevnt i artikkel 237 nr. 1 bokstav a) skal inneholde minst følgende opplysninger: 

a)  Navn og adresse til 

i)  opprinnelsesanlegget eller -stedet, 

ii)  bestemmelsesanlegget eller -stedet, 

iii)  eventuelt anlegg for oppsamling eller for hvile for de berørte holdte dyrene. 

b)  En beskrivelse av dyrene, avlsmaterialet eller produktene av animalsk opprinnelse det gjelder. 

c)  Antallet eller volumet av dyr, avlsmateriale eller produkter av animalsk opprinnelse det gjelder. 

d)  Eventuelt identifikasjon og registrering av dyrene, avlsmaterialet eller produktene av animalsk opprinnelse det gjelder. 

e)  Opplysninger som er nødvendige for å vise at dyrene, avlsmaterialet og produktene av animalsk opprinnelse det gjelder, 

oppfyller kravene til dyrehelse for innførsel til Unionen fastsatt i artikkel 229 og artikkel 234 nr. 1, og i reglene vedtatt i 

henhold til artikkel 234 nr. 2 og artikkel 239. 

2.  Helsesertifikatet nevnt i artikkel 237 nr. 1 bokstav a) kan inneholde andre opplysninger som kreves i samsvar med annet 

unionsregelverk. 

3.  Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette regler for 

a)  opplysninger som skal inntas i helsesertifikatet nevnt i artikkel 237 nr. 1 bokstav a), i tillegg til opplysningene nevnt i nr. 1 i 

denne artikkelen, 

b)  opplysninger som skal inntas i erklæringer eller andre dokumenter som nevnt i artikkel 237 nr. 1 bokstav b), 

c)  standardskjemaer for helsesertifikater, erklæringer og andre dokumenter nevnt i artikkel 237 nr. 1. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2.  
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4.  Inntil det innføres regler i gjennomføringsrettsakter som vedtas i henhold til nr. 3, 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, forutsatt at de nasjonale reglene oppfyller vilkårene fastsatt i nr. 1. 

Avsni t t  6  

Unntak og  ytter l igere krav for v is se  kateg orier  av  dy r,  av ls mater ia le  og  produkter av  

ani malsk opprinnel se  

Artikkel 239 

Unntak og ytterligere krav for visse kategorier av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse 

1.  For visse bestemte former for innførsel av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse kan det være at 

anvendelse av reglene fastsatt i artikkel 229 nr. 1, artikkel 233 og 237 ikke er tilstrekkelig, og det kan være nødvendig at 

Kommisjonen gjennom delegerte rettsakter vedtar særlige regler som tar hensyn til de særlige risikoene, det endelige 

bestemmelsesstedet, typen sluttbruk og andre omstendigheter. 

2.  Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med hensyn til de særlige reglene nevnt i nr. 1 for 

unntakene fra kravene fastsatt i artikkel 229 nr. 1 og artikkel 233 og 237, og for innføring av ytterligere krav for innførsel til 

Unionen av følgende: 

a)  Dyr 

i)  beregnet på sirkus, arrangementer, utstillinger, framvisning, oppvisninger og avgrensede anlegg, 

ii)  beregnet på vitenskapelige eller diagnostiske formål, 

iii)  som Unionen ikke er endelig bestemmelsessted for, 

iv)  som kommer fra Unionen, og som flyttes til et tredjeland eller et territorium, og deretter flyttes tilbake til Unionen fra 

nevnte tredjeland eller territorium, 

v)  som kommer fra Unionen, og som transporteres gjennom et tredjeland eller et territorium på vei til en annen del av 

Unionen, 

vi)  som er beregnet på å holdes midlertidig på beite i nærheten av unionsgrensene, 

vii)  som utgjør en uvesentlig risiko for dyrehelsestatusen i Unionen. 

b)  Produkter av animalsk opprinnelse 

i)  beregnet på personlig bruk, 

ii)  beregnet på å konsumeres av besetning og passasjerer på transportmidler som ankommer fra tredjeland eller territorier. 

c)  Avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse 

i)  beregnet på å brukes som vareprøver, 

ii)  beregnet på å brukes som prøver til forskning og diagnostikk, 

iii)  som Unionen ikke er endelig bestemmelsessted for, 

iv)  som kommer fra Unionen, og som flyttes til et tredjeland eller et territorium, og deretter flyttes tilbake til Unionen fra 

nevnte tredjeland eller territorium,  
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v)  som kommer fra Unionen, og som transporteres gjennom en tredjeland eller et territorium på vei til en annen del av 

Unionen, 

vi)  som utgjør en uvesentlig risiko for dyrehelsestatusen i Unionen. 

Disse delegerte rettsaktene skal ta hensyn til forholdene nevnt i artikkel 235 og 236. 

3.  Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette regler 

a)  for standardskjemaer for helsesertifikater, erklæringer og andre dokumenter for de kategoriene dyr, avlsmateriale og 

produkter av animalsk opprinnelse som er nevnt i nr. 2, 

b)  som angir koder fra Den kombinerte nomenklatur for produktene nevnt i nr. 1, dersom det ikke er fastsatt slike koder i 

andre relevante unionsregler. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

KAPITTEL 2 

Innførsel til Unionen av visse andre varer enn dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse  

fra tredjeland og territorier 

Artikkel 240 

Sykdomsagenser og delegerte rettsakter 

1.  Driftsansvarlige, veterinærer, fagpersoner på området akvatiske dyrs helse og fagpersoner innen dyrefag som bringer 

sykdomsagenser til Unionen, skal 

a)  treffe hensiktsmessige tiltak for å sikre at innførselen av sykdomsagenser til Unionen ikke utgjør en risiko for dyrehelsen 

eller folkehelsen i Unionen når det gjelder listeførte sykdommer som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d) og nye sykdommer, 

b)  treffe hensiktsmessige tiltak for å forebygge og bekjempe sykdom for å sikre at innførselen av slike sykdomsagenser til 

Unionen ikke er forbundet med en risiko for bioterrorisme. 

Dette nummeret får også anvendelse på enhver annen fysisk eller juridisk person som med forsett bringer slike agenser inn i 

Unionen. 

2.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder krav ved 

innførsel til Unionen av sykdomsagenser, med hensyn til 

a)  emballering av sykdomsagenser, 

b)  andre risikoreduserende tiltak som kreves for å forhindre utslipp og spredning av sykdomsagenser. 

Artikkel 241 

Plantemateriale samt delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter 

1.  Medlemsstatene skal treffe tiltak for å begrense innførsel til Unionen av forsendelser med plantemateriale ved en ugunstig 

sykdomssituasjon i tredjeland eller territorier når det gjelder listeførte sykdommer som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d) eller 

nye sykdommer, når dette kreves i de reglene som er vedtatt i samsvar med nr. 3. 

2.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med hensyn til tiltakene nevnt 

i nr. 1, som fastsetter følgende: 

a)  Særlige krav til dyrehelse ved innførsel til Unionen av plantemateriale som kan fungere som overføringsvei for listeførte 

eller nye sykdommer.  
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b)  Krav i forbindelse med 

i)  utstedelse av helsesertifikater, idet det tas hensyn til reglene fastsatt i artikkel 237 nr. 1 bokstav a) og artikkel 237 nr. 2 

og 3, eller 

ii)  erklæringer eller andre dokumenter, idet det tas hensyn til reglene fastsatt i artikkel 237 nr. 1 bokstav b). 

3.  Kommisjonen skal utarbeide kravene til dyrehelse fastsatt i nr. 2 på grunnlag av følgende kriterier: 

a)  Om en listeført eller ny sykdom som kan overføres gjennom plantemateriale, utgjør en alvorlig risiko for dyrs og 

menneskers helse i Unionen. 

b)  Sannsynligheten for at dyr av listeførte arter for en bestemt listeført sykdom eller ny sykdom vil komme i direkte eller 

indirekte kontakt med plantematerialet nevnt i nr. 2. 

c)  Om alternative risikoreduserende tiltak for nevnte plantemateriale, som kan fjerne eller redusere risikoen for overføring 

nevnt i bokstav a), er tilgjengelige og effektive. 

4.  Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette regler som angir koder fra Den kombinerte nomenklatur 

for plantematerialet nevnt i nr. 2, dersom det ikke er fastsatt slike koder i andre relevante unionsregler. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

Artikkel 242 

Transportmidler, utstyr, emballasjemateriale, transportvann og fôr, samt delegerte rettsakter og 

gjennomføringsrettsakter 

1.  Driftsansvarlige som bringer dyr og produkter inn i Unionen, skal treffe hensiktsmessige og nødvendige sykdoms-

forebyggende tiltak under transport, som fastsatt i artikkel 125 nr. 1 og artikkel 192 nr. 1. 

2.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder følgende: 

a)  Særlige krav til dyrehelse ved innførsel til Unionen for 

i)  transportmidler for dyr og produkter, 

ii)  utstyr, emballasjemateriale eller transportvann for dyr og produkter eller fôr som kan overføre dyresykdommer. 

b)  Krav i forbindelse med 

i)  utstedelse av helsesertifikater, idet det tas hensyn til reglene fastsatt i artikkel 237 nr. 1 bokstav a) og artikkel 237 nr. 2 

og 3, eller 

ii)  erklæringer eller andre dokumenter, idet det tas hensyn til reglene fastsatt i artikkel 237 nr. 1 bokstav b). 

3.  Kommisjonen skal utarbeide kravene til dyrehelse fastsatt i nr. 2 i denne artikkelen ved en ugunstig sykdomssituasjon for 

én eller flere listeførte sykdommer som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d), eller nye sykdommer, som utgjør en alvorlig risiko 

for dyrs og menneskers helse i Unionen, i 

a)  et nabotredjeland eller et naboterritorium, 

b)  opprinnelsestredjelandet eller -territoriet, 

c)  et transittredjeland eller et transittterritorium.  



Nr. 2/174 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.1.2023 

 

4.  Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette regler som angir koder fra Den kombinerte nomenklatur 

for varene nevnt i nr. 2 bokstav a), dersom det ikke er fastsatt slike koder i andre relevante unionsregler. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

KAPITTEL 3 

Eksport 

Artikkel 243 

Eksport fra Unionen 

1.  Medlemsstatene skal treffe nødvendige tiltak for å sikre at eksport og reeksport fra Unionen til et tredjeland eller et 

territorium av dyr og produkter skjer i samsvar med reglene for forflytning av dyr og produkter mellom medlemsstater fastsatt i 

del IV (artikkel 84–228), idet det tas hensyn til dyrehelsestatusen i bestemmelsestredjelandet eller -territoriet, eller den 

relevante sonen eller segmentet av disse, når det gjelder de listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d) og nye 

sykdommer. 

2.  Som unntak fra nr. 1 – og dersom vedkommende myndighet i et tredjeland eller et territorium som importerer de berørte 

dyrene og produktene, ber om det, eller dersom det fastsettes i de rettslige og forvaltningsmessige framgangsmåtene som 

gjelder i tredjelandet eller territoriet – kan eksport og reeksport fra Unionen skje i samsvar med gjeldende bestemmelser i 

nevnte tredjeland eller territorium, forutsatt at slik eksport eller reeksport ikke setter folkehelsen eller dyrehelsen i fare. 

3.  Dersom bestemmelsene i en bilateral avtale inngått mellom Unionen og et tredjeland eller et territorium får anvendelse, 

skal dyr og produkter som eksporteres fra Unionen til nevnte tredjeland eller territorium, overholde disse bestemmelsene. 

DEL VΙ 

IKKE-KOMMERSIELLE FORFLYTNINGER AV KJÆLEDYR TIL EN MEDLEMSSTAT FRA EN ANNEN  

MEDLEMSSTAT, ELLER FRA ET TREDJELAND ELLER ET TERRITORIUM 

KAPITTEL 1 

Alminnelige bestemmelser 

Artikkel 244 

Virkeområde for del VI 

1.  Denne delen får anvendelse på ikke-kommersielle forflytninger av kjæledyr til en medlemsstat fra en annen medlemsstat, 

eller fra et tredjeland eller et territorium. 

2.  Den får anvendelse uten hensyn til 

a)  rådsforordning (EF) nr. 338/97(1), 

b)  eventuelle nasjonale tiltak som medlemsstatene har truffet, offentliggjort og gjort tilgjengelig for offentligheten for å 

begrense forflytningen av visse arter eller raser av kjæledyr på grunnlag av andre hensyn enn dem som er knyttet til 

dyrehelsen. 

Artikkel 245 

Alminnelige bestemmelser 

1.  Ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr som oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i denne delen, skal ikke forbys, 

begrenses eller hindres av andre dyrehelsemessige grunner enn dem som følger av anvendelsen av denne delen.  

  

(1) Rådsforordning (EF) nr. 338/97 av 9. desember 1996 om vern av ville dyr og planter ved kontroll av handelen med dem (EFT L 61 av 

3.3.1997, s. 1). 
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2.  Dersom den ikke-kommersielle forflytningen av et kjæledyr utføres av en person med fullmakt, må den finne sted innen 

fem dager etter kjæledyreierens forflytning. 

3.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med krav som utfyller reglene 

fastsatt i nr. 2, når det gjelder følgende: 

a)  Dokumentasjon på ikke-kommersiell forflytning av et kjæledyr som utføres av en person med fullmakt. 

b)  Unntak fra tidsrommet nevnt i nr. 2. 

4.  Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette krav til utforming, språk og gyldighet for den skriftlige 

erklæringen som gir en person fullmakt til å utføre den ikke-kommersielle forflytningen av et kjæledyr på vegne av 

kjæledyreieren. Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

Artikkel 246 

Høyeste antall kjæledyr 

1.  Det høyeste antallet kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del A som kan flyttes i løpet av én ikke-kommersiell 

forflytning, skal ikke overstige fem. 

2.  Som unntak fra nr. 1 kan antallet kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del A overstige fem dersom følgende vilkår er 

oppfylt: 

a)  Den aktuelle ikke-kommersielle forflytningen skjer med henblikk på å delta i en konkurranse, på en utstilling eller et 

idrettsarrangement, eller for trening til slikt arrangement. 

b)  Kjæledyreieren eller den berørte personen med fullmakt legger fram skriftlig bevis på at kjæledyrene er registrert enten for 

å delta på et arrangement som nevnt i bokstav a), eller er registrert hos en forening som organiserer slike arrangementer. 

c)  Kjæledyrene er eldre enn seks måneder. 

3.  For å forhindre at kommersielle forflytninger av kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del B framstilles som ikke-

kommersielle forflytninger i bedragersk hensikt, skal Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med 

artikkel 264 med hensyn til regler som angir det høyeste antallet kjæledyr av disse artene som kan flyttes i løpet av én ikke-

kommersiell forflytning. 

KAPITTEL 2 

Vilkår for ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr til en medlemsstat fra en annen medlemsstat 

Artikkel 247 

Vilkår for ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del A 

Kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del A skal ikke flyttes til en medlemsstat fra en annen medlemsstat med mindre 

a)  dyrene er individuelt merket med et fysisk identifikasjonsmerke i samsvar med reglene vedtatt i henhold til artikkel 252  

nr. 1 bokstav a), 

b)  de oppfyller de relevante forebyggende og risikoreduserende tiltakene vedtatt i henhold til artikkel 252 nr. 1 bokstav b) når 

det gjelder de listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d), 

c)  de ledsages av et identifikasjonsdokument som er behørig utfylt og utstedt i samsvar med reglene vedtatt i henhold til 

artikkel 254 bokstav d).  
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Artikkel 248 

Vilkår for ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del B 

1.  I den grad Kommisjonen har vedtatt en delegert rettsakt i henhold til artikkel 252 nr. 1 bokstav b) med hensyn til kjæledyr 

av en av artene oppført i vedlegg I del B, skal ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr av denne arten til en medlemsstat fra en 

annen medlemsstat være underlagt vilkårene fastsatt i nr. 2. 

2.  Kjæledyr av artene nevnt i nr. 1 kan bare flyttes til en medlemsstat fra en annen medlemsstat dersom 

a)  dyrene er identifisert eller beskrevet, enten hver for seg eller i grupper, i samsvar med reglene vedtatt i henhold til artikkel 

252 nr. 1 bokstav a), 

b)  de oppfyller de relevante forebyggende og risikoreduserende tiltakene vedtatt i henhold til artikkel 252 nr. 1 bokstav b) når 

det gjelder de listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d), 

c)  de ledsages av et identifikasjonsdokument som er behørig utfylt og utstedt i samsvar med reglene vedtatt i henhold til 

artikkel 254 bokstav d). 

3.  Inntil de relevante delegerte rettsaktene nevnt i nr. 1 vedtas, kan medlemsstatene benytte nasjonale regler ved ikke-

kommersiell forflytning av kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del B til sitt territorium fra en annen medlemsstat, forutsatt at 

disse reglene 

a)  står i rimelig forhold til den risikoen for folkehelsen eller dyrehelsen som er forbundet med ikke-kommersiell forflytning av 

kjæledyr av disse artene, og 

b)  ikke er strengere enn dem som gjelder for forflytninger av dyr av disse artene i samsvar med del IV. 

KAPITTEL 3 

Vilkår for ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr til en medlemsstat fra et tredjeland eller et territorium 

Artikkel 249 

Vilkår for ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del A 

1.  Kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del A skal ikke flyttes til en medlemsstat fra et tredjeland eller et territorium med 

mindre 

a)  dyrene er individuelt merket med et fysisk identifikasjonsmerke i samsvar med reglene vedtatt i henhold til artikkel 252  

nr. 1 bokstav a), 

b)  de oppfyller de relevante forebyggende og risikoreduserende tiltakene vedtatt i henhold til artikkel 252 nr. 1 bokstav b) når 

det gjelder de listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d), 

c)  de ledsages av et identifikasjonsdokument som er behørig utfylt og utstedt i samsvar med reglene vedtatt i henhold til 

artikkel 254 bokstav d). 

2.  Kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del A kan bare flyttes til en medlemsstat fra et annet tredjeland eller territorium enn 

dem som er listeført i henhold til artikkel 253 nr. 1 bokstav d), gjennom et innførselssted som er oppført på listen for dette 

formålet. Hver medlemsstat skal utarbeide en liste over disse innførselsstedene på sitt territorium og skal gjøre listen 

tilgjengelig for offentligheten. 

3.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med hensyn til vilkårene for 

unntak fra nr. 2 i denne artikkelen.  
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Artikkel 250 

Vilkår for ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del B 

1.  I den grad Kommisjonen har vedtatt en delegert rettsakt i henhold til artikkel 252 nr. 1 bokstav b) med hensyn til kjæledyr 

av en av artene oppført i vedlegg I del B, skal ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr av denne arten til en medlemsstat fra et 

tredjeland eller et territorium være underlagt vilkårene fastsatt i nr. 2 i denne artikkelen. 

2.  Kjæledyr av artene nevnt i nr. 1 kan bare flyttes til en medlemsstat fra et tredjeland eller et territorium dersom 

a)  dyrene er identifisert eller beskrevet, enten hver for seg eller i grupper, i samsvar med reglene vedtatt i henhold til artikkel 

252 nr. 1 bokstav a), 

b)  de oppfyller de relevante forebyggende og risikoreduserende tiltakene vedtatt i henhold til artikkel 252 nr. 1 bokstav b) når 

det gjelder de listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d), 

c)  de ledsages av et identifikasjonsdokument som er behørig utfylt og utstedt i samsvar med reglene vedtatt i henhold til 

artikkel 254 bokstav d), 

d)  de, når de kommer fra et annet tredjeland eller territorium enn dem som er listeført i henhold til artikkel 253 nr. 1 bokstav 

d), innføres via et innførselssted som er oppført på listen for dette formålet. Hver medlemsstat skal utarbeide en liste over 

disse innførselsstedene på sitt territorium og skal gjøre listen tilgjengelig for offentligheten. 

3.  Inntil de relevante delegerte rettsaktene nevnt i nr. 1 vedtas, kan medlemsstatene benytte nasjonale regler ved ikke-

kommersiell forflytning av kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del B til sitt territorium fra et tredjeland eller et territorium, 

forutsatt at disse reglene 

a)  står i rimelig forhold til den risikoen for folkehelsen eller dyrehelsen som er forbundet med ikke-kommersiell forflytning av 

kjæledyr av disse artene, og 

b)  ikke er strengere enn dem som gjelder for innførsel til Unionen av dyr av disse artene i samsvar med del V. 

Artikkel 251 

Unntak fra vilkårene for ikke-kommersielle forflytninger av kjæledyr mellom visse stater og territorier 

Som unntak fra artikkel 249 og 250 kan ikke-kommersielle forflytninger av kjæledyr mellom følgende stater og territorier 

fortsette på vilkårene fastsatt i de nasjonale reglene i disse statene og territoriene: 

a)  San Marino og Italia. 

b)  Vatikanstaten og Italia. 

c)  Monaco og Frankrike. 

d)  Andorra og Frankrike. 

e)  Andorra og Spania. 

f)  Norge og Sverige. 

g)  Færøyene og Danmark. 

h)  Grønland og Danmark.  
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KAPITTEL 4 

Identifikasjon samt forebyggende og risikoreduserende tiltak 

Artikkel 252 

Delegering av myndighet når det gjelder identifikasjon av kjæledyr samt forebyggende og risikoreduserende tiltak 

1.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder følgende: 

a)  Nærmere artsspesifikke krav til 

i)  identifikasjonsmerker for kjæledyr av artene oppført i vedlegg I i henhold til artikkel 247 bokstav a), artikkel 248 nr. 2 

bokstav a), artikkel 249 nr. 1 bokstav a) og artikkel 250 nr. 2 bokstav a), 

ii)  påsetting og bruk av identifikasjonsmerkene. 

b)  Nærmere artsspesifikke krav om forebyggende og risikoreduserende tiltak for å sikre at kjæledyrene ikke utgjør en 

vesentlig risiko for spredning av listeførte sykdommer som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d), grunnet forflytninger av 

kjæledyr av artene oppført i vedlegg I i henhold til artikkel 247 bokstav b), artikkel 248 nr. 2 bokstav b), artikkel 249 nr. 1 

bokstav b) og artikkel 250 nr. 2 bokstav b). 

2.  Dersom det ved nye risikoer foreligger tvingende hasteårsaker, skal framgangsmåten fastsatt i artikkel 265 gjelde for 

reglene vedtatt i henhold til nr. 1 bokstav b). 

3.  De artsspesifikke forebyggende og risikoreduserende tiltakene som godkjennes ved en delegert rettsakt vedtatt i henhold 

til nr. 1 bokstav b), skal bygge på tilstrekkelige, pålitelige og validerte vitenskapelige opplysninger og benyttes ut fra den 

risikoen for folkehelsen og dyrehelsen som er forbundet med ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr som kan bli rammet av 

de listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d). 

4.  De delegerte rettsaktene nevnt i nr. 1 bokstav b) kan også omfatte 

a)  regler for kategorisering av medlemsstater eller deler av medlemsstater etter deres dyrehelsestatus samt overvåkings- og 

meldingssystemer med hensyn til visse sykdommer som kan spres ved forflytning av kjæledyr av artene oppført i vedlegg I, 

b)  vilkårene som medlemsstatene må oppfylle for fortsatt å kunne benytte de forebyggende og risikoreduserende tiltakene 

nevnt i nr. 1 bokstav b), 

c)  vilkårene for bruk og dokumentasjon av de forebyggende og risikoreduserende tiltakene nevnt i nr. 1 bokstav b), 

d)  vilkårene for å gi og der det er relevant, dokumentere unntak under visse nærmere angitte omstendigheter fra bruken av de 

forebyggende og risikoreduserende tiltakene nevnt i nr. 1 bokstav b), 

e)  kriteriene for å gi og dokumentere unntak under visse nærmere angitte omstendigheter fra vilkårene nevnt i  

artikkel 247–250. 

Artikkel 253 

Gjennomføringsrettsakter som gjelder forebyggende og risikoreduserende tiltak 

1.  Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter når det gjelder kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del A, 

a)  fastsette reglene for format, utforming og språk for de dokumentene som kreves i henhold til artikkel 252 nr. 4 bokstav c) 

og d),  
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b)  vedta en liste over medlemsstater som oppfyller vilkårene nevnt i artikkel 252 nr. 4 bokstav d), og fjerne medlemsstater fra 

denne listen ved endringer i forbindelse med disse vilkårene, 

c)  vedta en liste over medlemsstater som overholder reglene for kategorisering av medlemsstater eller deler av medlemsstater 

som nevnt i artikkel 252 nr. 4 bokstav a), og fjerne medlemsstater fra denne listen ved endringer i forbindelse med disse 

reglene, 

d)  vedta en liste over tredjeland og territorier som oppfyller vilkårene nevnt i artikkel 252 nr. 4 bokstav d), og fjerne tredjeland 

og territorier fra denne listen ved endringer i forbindelse med disse vilkårene. 

2.  Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter når det gjelder kjæledyr av artene oppført i vedlegg I del B, 

vedta en liste over tredjeland og territorier som oppfyller vilkårene nevnt i artikkel 252 nr. 4 bokstav d), og fjerne tredjeland 

eller territorier fra denne listen ved endringer i forbindelse med disse vilkårene. 

3.  Gjennomføringsrettsaktene nevnt i nr. 1 og 2 skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 

nr. 2. 

4.  I behørig begrunnede, tvingende hastetilfeller knyttet til en alvorlig risiko, skal Kommisjonen vedta gjennomførings-

rettsakter med umiddelbar virkning om ajourføring av listene nevnt i nr. 1 bokstav b) og d) i samsvar med prosedyren nevnt i 

artikkel 266 nr. 3. 

KAPITTEL 5 

Identifikasjonsdokumenter 

Artikkel 254 

Delegering av myndighet når det gjelder identifikasjonsdokumenter 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder 

a)  rubrikker for angivelse av de opplysningene som skal inntas i identifikasjonsdokumentene nevnt i artikkel 247 bokstav c), 

artikkel 248 nr. 2 bokstav c), artikkel 249 nr. 1 bokstav c) og artikkel 250 nr. 2 bokstav c), 

b)  distribusjonen av identifikasjonsdokumenter som ikke er utfylt, som nevnt i artikkel 247 bokstav c), 

c)  vilkårene for å gi unntak med hensyn til formatet for identifikasjonsdokumenter i henhold til artikkel 247 bokstav c) og 

artikkel 249 nr. 1 bokstav c), 

d)  utstedelsen, utfyllingen og eventuelt påtegningen av identifikasjonsdokumentene i henhold til artikkel 247 bokstav c), 

artikkel 248 nr. 2 bokstav c), artikkel 249 nr. 1 bokstav c) og artikkel 250 nr. 2 bokstav c). 

Artikkel 255 

Gjennomføringsrettsakter som gjelder identifikasjonsdokumenter 

1.  Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter som fastsetter standardskjemaet for identifikasjonsdokumentene nevnt 

i artikkel 247 bokstav c) og artikkel 249 nr. 1 bokstav c). Nevnte standardskjema skal inneholde rubrikkene nevnt i artikkel 254 

bokstav a) og kravene til språk, utforming, gyldighet og sikkerhetselementer for identifikasjonsdokumentene. 

2.  Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter vedta 

a)  standardskjemaet for identifikasjonsdokumenter som nevnt i artikkel 248 nr. 2 bokstav c) og artikkel 250 nr. 2 bokstav c), 

som skal inneholde rubrikkene nevnt i artikkel 254 bokstav a), samt kravene til språk, utforming, gyldighet og sikkerhets-

elementer for identifikasjonsdokumentene, 

b)  reglene som er nødvendige for overgang til standardskjemaet for identifikasjonsdokumenter nevnt i artikkel 247 bokstav c).  
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3.  Gjennomføringsrettsaktene nevnt i nr. 1 og 2 i denne artikkelen skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt 

i artikkel 266 nr. 2. 

KAPITTEL 6 

Opplysningsplikt 

Artikkel 256 

Opplysningsplikt 

1.  Medlemsstatene skal gi offentligheten klare og lett tilgjengelige opplysninger om kravene til dyrehelse som skal gjelde for 

ikke-kommersielle forflytninger av kjæledyr, herunder følgende: 

a)  Vilkårene for visse unntak i henhold til artikkel 252 nr. 4 bokstav d). 

b)  Vilkårene for unntak i henhold til artikkel 252 nr. 4 bokstav e). 

c)  Kravene til påsetting av identifikasjonsmerkene nevnt i artikkel 252 nr. 1 bokstav a) ii). 

d)  Vilkårene for ikke-kommersiell forflytning til medlemsstatenes territorium av kjæledyr av artene nevnt i vedlegg I del B, 

slik disse er fastsatt i deres nasjonale regler i henhold til artikkel 248 nr. 3 og artikkel 250 nr. 3. 

e)  Vilkårene for ikke-kommersiell forflytning til medlemsstatenes territorium av kjæledyr fra visse stater og territorier, slik 

disse er fastsatt i deres nasjonale regler som nevnt i artikkel 251. 

f)  Alle relevante opplysninger om visse forebyggende og risikoreduserende tiltak nevnt i artikkel 252 nr. 1 bokstav b). 

2.  Medlemsstatene skal opprette internettbaserte informasjonssider med opplysningene nevnt i nr. 1, og skal gi 

Kommisjonen adressen til disse nettstedene. 

3.  Kommisjonen skal bistå medlemsstatene med å gjøre disse opplysningene tilgjengelige for allmennheten ved å legge ut 

følgende på sitt eget nettsted: 

a)  Lenkene til medlemsstatenes internettbaserte informasjonssider. 

b)  Opplysningene nevnt i nr. 1 bokstav a) og d), og de opplysningene som er gjort tilgjengelig for allmennheten som nevnt i 

artikkel 244 nr. 2 bokstav b), eventuelt på flere språk. 

DEL VIΙ 

NØDTILTAK 

Avsni t t  1  

Nødti l tak so m gje lder for f lytning  av  dyr og  produkter i  Unionen,  og  t ransport midler samt  

annet  materi el l  so m kan ha ko mmet  i  kontakt  med  s l ike  dyr e l l er  produkter  

Artikkel 257 

Nødtiltak som skal treffes av vedkommende myndighet på territoriet der en listeført sykdom eller en ny sykdom har 

brutt ut eller en fare har oppstått 

1.  Ved utbrudd av en listeført sykdom eller en ny sykdom eller ved forekomst av en fare som sannsynligvis vil utgjøre en 

alvorlig risiko for dyrehelsen eller folkehelsen, skal vedkommende myndighet i den berørte medlemsstaten, avhengig av 

situasjonens alvor og den gjeldende sykdommen eller faren, umiddelbart treffe ett eller flere av følgende nødtiltak for å 

forhindre spredning av sykdommen eller faren: 

a)  Når det gjelder listeførte sykdommer 

i)  nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a), tiltakene for sykdomsbekjempelse fastsatt i del III avdeling II kapittel 1 (artikkel 53–

71),  
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ii)  nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b), tiltakene for sykdomsbekjempelse fastsatt i artikkel 72–75 og artikkel 77–81 i del III 

avdeling II kapittel 2, 

iii)  nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav c), tiltakene for sykdomsbekjempelse fastsatt i artikkel 76–78 og artikkel 80 og 82 i del 

III avdeling II kapittel 2. 

b)  Når det gjelder nye sykdommer og farer 

i)  restriksjoner på forflytning av dyr og produkter som kommer fra anlegg eller der det er relevant, restriksjonssoner eller 

segmenter der utbruddet har funnet sted eller faren har oppstått, og på transportmidler og annet materiell som kan ha 

kommer i kontakt med disse dyrene eller produktene, 

ii)  karantene for dyr og isolasjon av produkter, 

iii)  overvåkings- og sporbarhetstiltak, 

iv)  ethvert nødtiltak for sykdomsbekjempelse fastsatt i del III avdeling II kapittel 1 (artikkel 53–71) som er hensikts-

messig. 

c)  Eventuelle andre nødtiltak som den anser som hensiktsmessige for effektivt å bekjempe og forebygge spredning av 

sykdommen eller faren. 

2.  Vedkommende myndighet nevnt i nr. 1 skal informere Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene 

a)  umiddelbart om ethvert utbrudd og enhver forekomst av en fare som nevnt i nr. 1, 

b)  uten opphold om de nødtiltakene som er truffet i henhold til nr. 1. 

Artikkel 258 

Nødtiltak som skal treffes av en annen medlemsstat enn den medlemsstaten der utbruddet har funnet  

sted eller faren har oppstått 

1.  Vedkommende myndighet i andre medlemsstater enn den medlemsstaten der utbruddet har funnet sted eller faren har 

oppstått som nevnt i artikkel 257 nr. 1, skal, avhengig av situasjonens alvor og den aktuelle sykdommen eller faren, treffe ett 

eller flere av nødtiltakene nevnt i artikkel 257 nr. 1 dersom den på sitt territorium påviser dyr eller produkter fra medlemsstaten 

nevnt i artikkel 257 nr. 1 eller transportmidler eller annet materiell som kan ha vært i kontakt med slike dyr eller produkter. 

2.  Når en alvorlig risiko foreligger og inntil Kommisjonen har truffet nødtiltak i samsvar med artikkel 259, kan 

vedkommende myndighet nevnt i nr. 1 på midlertidig grunnlag treffe nødtiltakene nevnt i artikkel 257 nr. 1, avhengig av 

situasjonens alvor med hensyn til dyr eller produkter som kommer fra anleggene eller et annet sted, eller dersom det er relevant, 

fra restriksjonssonene i medlemsstaten der utbruddet har funnet sted eller faren har oppstått som nevnt i artikkel 257 nr. 1, eller 

med hensyn til transportmidler eller annet materiell som kan ha kommet i kontakt med slike dyr. 

3.  En medlemsstat kan treffe tiltak som nevnt i artikkel 257 nr. 1 ved utbrudd i et tredjeland eller et territorium som grenser 

til Unionen, av en sykdom nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a) eller en ny sykdom i dette tredjelandet eller territoriet, i den 

utstrekning disse tiltakene er nødvendige for å forhindre spredning av sykdommen til Unionens territorium. 

4.  Vedkommende myndighet nevnt i nr. 1 og vedkommende myndighet i medlemsstaten nevnt i nr. 3 skal informere 

Kommisjonen og øvrige medlemsstater 

a)  umiddelbart om et utbrudd eller forekomst av en fare som nevnt i nr. 1, 

b)  uten opphold om de nødtiltakene som er truffet i henhold til nr. 1 og 2.  
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Artikkel 259 

Nødtiltak truffet av Kommisjonen 

1.  Ved et utbrudd eller forekomst av en fare som nevnt i artikkel 257 nr. 1, og ved nødtiltak truffet av vedkommende 

myndigheter i medlemsstatene i samsvar med artikkel 257 nr. 1 og artikkel 258 nr. 1, 2 og 3, skal Kommisjonen i følgende 

tilfeller gjennomgå situasjonen og de nødtiltakene som er truffet, og ved hjelp av en gjennomføringsrettsakt vedta ett eller flere 

av nødtiltakene fastsatt i artikkel 257 nr. 1 som gjelder de berørte dyrene og produktene samt transportmidler og annet materiell 

som kan ha kommet i kontakt med disse dyrene eller produktene: 

a)  Dersom Kommisjonen ikke er blitt informert om noen av tiltakene truffet i henhold til artikkel 257 nr. 1 og artikkel 258  

nr. 1, 2 og 3. 

b)  Dersom Kommisjonen anser at tiltakene truffet i henhold til artikkel 257 nr. 1 og artikkel 258 nr. 1, 2 og 3, ikke er 

tilstrekkelige. 

c)  Dersom Kommisjonen anser at det er nødvendig å godkjenne eller erstatte de tiltakene som er truffet av vedkommende 

myndigheter i medlemsstatene i henhold til artikkel 257 nr. 1 og artikkel 258 nr. 1, 2 og 3, for å unngå uberettigede 

forstyrrelser i forflytningen av dyr og produkter. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

2.  I behørig begrunnede, tvingende hastetilfeller knyttet til en alvorlig risiko for spredning av sykdom eller en fare, kan 

Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter med umiddelbar virkning i samsvar med artikkel 266 nr. 3. 

Avsni t t  2  

Nødti l tak so m gje lder forsendel ser  av dyr og  produkter f ra t redjeland og  t erri tori er ,  sa mt 

transport midler og  annet  materi el l  so m kan h a ko mmet  i  kontakt  med s l ike  forsendelser  

Artikkel 260 

Nødtiltak som skal treffes av vedkommende myndighet 

Dersom vedkommende myndighet i en medlemsstat får kjennskap til dyr eller produkter fra et tredjeland eller et territorium, 

eller transportmidler eller materiell som kan ha kommet i kontakt med slike dyr eller produkter, og som sannsynligvis vil 

utgjøre en alvorlig risiko i Unionen som følge av mulig infeksjon eller kontaminering av listeførte sykdommer eller nye 

sykdommer eller farer, skal den gjøre følgende: 

a)  Umiddelbart treffe ett eller flere av følgende nødtiltak for å redusere risikoen, avhengig av situasjonens alvor: 

i)  Destruering av berørte dyr og produkter. 

ii)  Karantene for dyr og isolasjon av produkter. 

iii)  Overvåkings- og sporbarhetstiltak. 

iv)  Ved behov hensiktsmessige tiltak for sykdomsbekjempelse nevnt i del III avdeling II kapittel 1 (artikkel 53–71). 

v)  Eventuelle andre nødtiltak som den anser som hensiktsmessige for å forhindre spredning av sykdommen eller faren til 

Unionen.  



5.1.2023 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 2/183 

 

b)  Umiddelbart informere Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene om risikoene forbundet med de berørte dyrene og 

produktene samt opprinnelsen til slike dyr og produkter gjennom TRACES, og uten opphold informere om nødtiltakene 

truffet i henhold til bokstav a). 

Artikkel 261 

Nødtiltak truffet av Kommisjonen 

1.  Dersom en listeført sykdom, en ny sykdom eller en fare som sannsynligvis vil utgjøre en alvorlig risiko oppstår eller spres 

i et tredjeland eller et territorium, eller dersom et annet tungtveiende dyre- eller folkehelsemessig hensyn tilsier det, kan 

Kommisjonen ved hjelp av en gjennomføringsrettsakt på eget initiativ eller på anmodning fra en medlemsstat treffe ett eller 

flere av følgende nødtiltak, avhengig av situasjonens alvor: 

a)  Midlertidig stanse innførselen til Unionen av forsendelser av dyr og produkter samt transportmidler og annet materiell som 

kan ha kommet i kontakt med slike forsendelser og kan spre sykdommen eller faren til Unionen. 

b)  Fastsette særlige krav til innførsel til Unionen av dyr og produkter samt til transportmidler og annet materiell som kan ha 

kommet i kontakt med slike dyr eller produkter og kan spre sykdommen eller faren til Unionen. 

c)  Treffe eventuelle andre hensiktsmessige nødtiltak for sykdomsbekjempelse for å forhindre spredning av sykdommen eller 

faren til Unionen. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

2.  I behørig begrunnede, tvingende hastetilfeller knyttet til en alvorlig risiko, skal Kommisjonen etter samråd med den 

berørte medlemsstaten, vedta gjennomføringsrettsakter med umiddelbar virkning i samsvar med prosedyren nevnt i artikkel 266 

nr. 3. 

Artikkel 262 

Nødtiltak som skal treffes av medlemsstatene når Kommisjonen ikke handler 

1.  Dersom en medlemsstat har bedt Kommisjonen om å treffe nødtiltak i samsvar med artikkel 261 og Kommisjonen ikke 

har gjort det, 

a)  kan medlemsstaten, før Kommisjonen vedtar nødtiltak i samsvar med nr. 2, på midlertidig grunnlag treffe ett eller flere av 

nødtiltakene nevnt i artikkel 260 bokstav a) når det gjelder dyr og produkter, transportmidler og annet materiell som kan ha 

kommet i kontakt med slike dyr og produkter, som kommer fra tredjelandet eller territoriet nevnt i artikkel 261 nr. 1, 

avhengig av situasjonens alvor på sitt territorium, 

b)  skal medlemsstaten uten opphold informere Kommisjonen og vedkommende myndigheter i de øvrige medlemsstatene om 

slike nødtiltak og oppgi grunnen til at de vedtas. 

2.  Kommisjonen skal gjennomgå situasjonen og nødtiltakene truffet av den berørte medlemsstaten i samsvar med nr. 1, og 

skal ved behov og ved hjelp av en gjennomføringsrettsakt vedta ett eller flere av nødtiltakene fastsatt i artikkel 261. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 2. 

3.  I behørig begrunnede, tvingende hastetilfeller knyttet til en alvorlig risiko, skal Kommisjonen vedta gjennomførings-

rettsakter med umiddelbar virkning i samsvar med prosedyren nevnt i artikkel 266 nr. 3.  
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DEL VIIΙ 

FELLES BESTEMMELSER 

AVDELING I 

BESTEMMELSER OM FRAMGANGSMÅTER 

Artikkel 263 

Endringer av vedlegg III 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med hensyn til endringer av 

vedlegg III, som utelukkende skal gjelde endret taksonomi. 

Artikkel 264 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkelen. 

2.  Det er særlig viktig at Kommisjonen gjennomfører høringer med sakkyndige, herunder sakkyndige fra medlemsstatene, 

før den vedtar de delegerte rettsaktene. 

3.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter nevnt i artikkel 3 nr. 5, artikkel 5 nr. 2 og 4, artikkel 14 nr. 3, artikkel 16 nr. 2, 

artikkel 18 nr. 3, artikkel 20 nr. 3, artikkel 29, artikkel 31 nr. 5, artikkel 32 nr. 2, artikkel 37 nr. 5, artikkel 39, artikkel 41 nr. 3, 

artikkel 42 nr. 6, artikkel 47, artikkel 48 nr. 3, artikkel 53 nr. 2, artikkel 54 nr. 3, artikkel 55 nr. 2, artikkel 58 nr. 2, artikkel 63, 

artikkel 64 nr. 4, artikkel 67, artikkel 68 nr. 2 og 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, artikkel 87 nr. 3, artikkel 94 nr. 3, artikkel 97 nr. 2, artikkel 101 nr. 3, artikkel 106 nr. 1, artikkel 109 

nr. 2, artikkel 118 og 119, artikkel 122 nr. 1 og 2, artikkel 125 nr. 2, artikkel 131 nr. 1, artikkel 132 nr. 2, artikkel 135, artikkel 

136 nr. 2, artikkel 137 nr. 2, artikkel 138 nr. 3, artikkel 139 nr. 4, artikkel 140, artikkel 144 nr. 1, artikkel 146 nr. 1, artikkel 

147, artikkel 149 nr. 4, artikkel 151 nr. 3, artikkel 154 nr. 1, artikkel 156 nr. 1, artikkel 160 nr. 1 og 2, artikkel 161 nr. 6, 

artikkel 162 nr. 4, artikkel 163 nr. 5, artikkel 164 nr. 2, artikkel 165 nr. 3, artikkel 166 nr. 3, artikkel 167 nr. 5, artikkel 168  

nr. 3, artikkel 169 nr. 5, artikkel 176 nr. 4, artikkel 181 nr. 2, artikkel 185 nr. 5, artikkel 189 nr. 1, artikkel 192 nr. 2, artikkel 

197 nr. 3, artikkel 200 nr. 3, artikkel 201 nr. 3, artikkel 202 nr. 3, artikkel 203 nr. 2, artikkel 204 nr. 3, artikkel 205 nr. 2, 

artikkel 211 nr. 1, artikkel 213 nr. 1, artikkel 214, artikkel 216 nr. 4, artikkel 218 nr. 3, artikkel 221 nr. 1, artikkel 222 nr. 3, 

artikkel 223 nr. 6, artikkel 224 nr. 3, artikkel 228 nr. 1, artikkel 230 nr. 3, artikkel 234 nr. 2, artikkel 237 nr. 4, artikkel 239  

nr. 2, artikkel 240 nr. 2, artikkel 241 nr. 2, artikkel 242 nr. 2, artikkel 245 nr. 3, artikkel 246 nr. 3, artikkel 249 nr. 3, artikkel 

252 nr. 1, artikkel 254 og 263, artikkel 271 nr. 2, artikkel 272 nr. 2, artikkel 279 nr. 2 og artikkel 280 nr. 4 skal gis 

Kommisjonen for en periode på fem år fra 20. april 2016. 

Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest ni måneder før utgangen av femårsperioden. Den 

delegerte myndigheten skal stilltiende forlenges med perioder av samme varighet, med mindre Europaparlamentet eller Rådet 

senest tre måneder før utgangen av hver periode har motsatt seg slik forlengelse. 

4.  Den delegerte myndigheten nevnt i nr. 3 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. 

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 bestemmelsene i nr. 3, 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 eller Rådet, eller 

dersom Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne fristen begge har underrettet Kommisjonen om at de ikke har til 

hensikt å gjøre innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne fristen med to måneder.  
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7.  Kommisjonen skal la det gå minst seks måneder fra den datoen de respektive første delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 3 

nr. 5, artikkel 14 nr. 3, artikkel 16 nr. 2, artikkel 20 nr. 3, artikkel 122 nr. 2, artikkel 164 nr. 2 og artikkel 228 nr. 1 blir vedtatt, 

og til den datoen de begynner å få anvendelse. 

Artikkel 265 

Framgangsmåte for behandling av hastesaker 

1.  Delegerte rettsakter vedtatt i henhold til denne artikkelen skal tre i kraft umiddelbart og får anvendelse så lenge det ikke er 

gjort innsigelse i samsvar med nr. 2. I underretningen til Europaparlamentet og Rådet om en delegert rettsakt skal bruken av 

framgangsmåten for behandling av hastesaker begrunnes. 

2.  Europaparlamentet eller Rådet kan gjøre innsigelse mot en delegert rettsakt etter framgangsmåten nevnt i artikkel 264 

nr. 6. I slike tilfeller skal Kommisjonen omgående oppheve rettsakten etter at Europaparlamentet eller Rådet har meddelt sin 

beslutning om å gjøre innsigelse. 

Artikkel 266 

Komitéprosedyre 

1.  Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr nedsatt ved artikkel 58 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 178/2002. Nevnte komité skal være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummeret, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

3.  Når det vises til dette nummeret, får artikkel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 sammenholdt med artikkel 5 i samme 

forordning, anvendelse. 

4.  Kommisjonen skal la det gå minst seks måneder fra den datoen de respektive første gjennomføringsrettsaktene nevnt i 

artikkel 25 nr. 3, artikkel 120 og artikkel 228 nr. 2 blir vedtatt, og til den datoen de begynner å få anvendelse, når disse 

gjennomføringsrettsaktene gjelder gjennomføringen av artikkel 117.  

Artikkel 267 

Vern av personopplysninger 

1.  Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(1) får anvendelse på den behandlingen av personopplysninger som utføres i 

medlemsstatene i henhold til denne forordningen. 

2.  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(2) får anvendelse på den behandlingen av personopplysninger som 

utføres av Kommisjonen i henhold til denne forordningen. 

AVDELING II 

SANKSJONER 

Artikkel 268 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner som gjelder for brudd på bestemmelsene i denne forordningen, og treffe alle 

nødvendige tiltak for å sikre at reglene gjennomføres. De fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til 

overtredelsen og virke avskrekkende. 

Medlemsstatene skal senest 22. april 2022 melde til Kommisjonen om disse bestemmelsene og umiddelbart underrette den om 

eventuelle senere endringer som påvirker disse bestemmelsene.  

  

(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). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av person-

opplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 12.1.2001 s. 1). 
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AVDELING III 

MEDLEMSSTATENES TILTAK 

Artikkel 269 

Ytterligere eller strengere tiltak som treffes av medlemsstatene 

1.  Ut over det som følger av andre bestemmelser i denne forordningen, som gir medlemsstatene mulighet til å vedta 

nasjonale tiltak, kan medlemsstatene på sitt territorium anvende ytterligere eller strengere tiltak enn dem som er fastsatt i denne 

forordningen, når det gjelder 

a)  ansvarsområdene innen dyrehelse i henhold til del I kapittel 3 (artikkel 10–17), 

b)  melding innen medlemsstatene i henhold til artikkel 18, 

c)  overvåking i henhold til del II kapittel 2 (artikkel 24–30), 

d)  registrering, godkjenning, journalføring og registre i henhold til avdeling I kapittel 1 (artikkel 84–107) og del IV avdeling II 

kapittel 1 (artikkel 172–190), 

e)  sporbarhetskravene for holdte landdyr og avlsmateriale i henhold til del IV avdeling I kapittel 2 (artikkel 108–123). 

2.  De nasjonale tiltakene nevnt i nr. 1 skal overholde reglene fastsatt i denne forordningen og skal ikke 

a)  være til hinder for forflytning av dyr og produkter mellom medlemsstatene, 

b)  være i strid med reglene nevnt i nr. 1. 

DEL ΙΧ 

OVERGANGS- OG SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 270 

Opphevinger 

1.  Vedtak 78/642/EØF, 89/455/EØF og 90/678/EØF og direktiv 79/110/EØF, 81/6/EØF, 90/423/EØF, 92/36/EØF og 

98/99/EF oppheves. 

2.  Følgende rettsakter oppheves med virkning fra 21. april 2021: 

— Direktiv 64/432/EØF. 

— Direktiv 77/391/EØF. 

— Direktiv 78/52/EØF. 

— Direktiv 80/1095/EØF. 

— Direktiv 82/894/EØF. 

— Direktiv 88/407/EØF. 

— Direktiv 89/556/EØF. 

— Direktiv 90/429/EØF. 

— Direktiv 91/68/EØF. 

— Vedtak 91/666/EØF.  



5.1.2023 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 2/187 

 

— Direktiv 92/35/EØF. 

— Direktiv 92/65/EØF. 

— Direktiv 92/66/EØF. 

— Direktiv 92/118/EØF. 

— Direktiv 92/119/EØF. 

— Vedtak 95/410/EF. 

— Direktiv 2000/75/EF. 

— Vedtak 2000/258/EF. 

— Direktiv 2001/89/EF. 

— Direktiv 2002/60/EF. 

— Direktiv 2002/99/EF. 

— Direktiv 2003/85/EF. 

— Forordning (EF) nr. 21/2004. 

— Direktiv 2004/68/EF. 

— Direktiv 2005/94/EF. 

— Direktiv 2006/88/EF. 

— Direktiv 2008/71/EF. 

— Direktiv 2009/156/EF. 

— Direktiv 2009/158/EF. 

— Forordning (EF) nr. 576/2013. 

Henvisninger til de opphevede rettsaktene skal forstås som henvisninger til denne forordningen og leses som angitt i sammen-

ligningstabellen i vedlegg V. 

Artikkel 271 

Overgangstiltak i forbindelse med endringen av forordning (EF) nr. 1760/2000 og opphevingen av  

forordning (EF) nr. 21/2004 og direktiv 2008/71/EF 

1.  Uten hensyn til artikkel 270 nr. 2 og artikkel 278 i denne forordningen får 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, fortsatt anvendelse i stedet 

for de tilsvarende artiklene i denne forordningen, i tre år etter at denne forordningen kom til anvendelse, eller fram til en 

tidligere dato som skal fastsettes i en delegert rettsakt vedtatt i samsvar med nr. 2. 

2.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med hensyn til den tidligere 

datoen nevnt i nr. 1. 

Nevnte dato skal være anvendelsesdatoen for de tilsvarende reglene som skal vedtas i henhold til de delegerte rettsaktene 

fastsatt i artikkel 109 nr. 2 og artikkel 119, og gjennomføringsrettsaktene fastsatt i artikkel 118 i denne forordningen.  
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Artikkel 272 

Overgangstiltak i forbindelse med opphevingen av direktiv 92/66/EØF, 2000/75/EF, 2001/89/EF, 2002/60/EF,  

2003/85/EF og 2005/94/EF 

1.  Uten hensyn til artikkel 270 nr. 2 i denne forordningen får direktiv 92/66/EØF, 2000/75/EF, 2001/89/EF, 2002/60/EF, 

2003/85/EF og 2005/94/EF samt rettsaktene vedtatt på grunnlag av disse, fortsatt anvendelse i stedet for de tilsvarende artiklene 

i denne forordningen, i tre år etter at denne forordningen kom til anvendelse, eller fram til en tidligere dato som skal fastsettes i 

en delegert rettsakt vedtatt i samsvar med nr. 2. 

2.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med hensyn til den tidligere 

datoen nevnt i nr. 1. 

Nevnte dato skal være anvendelsesdatoen for de tilsvarende reglene som skal vedtas i henhold til de delegerte rettsaktene 

fastsatt i artikkel 47, artikkel 48 nr. 3, artikkel 53 nr. 2, artikkel 54 nr. 3, artikkel 55 nr. 2, artikkel 58 nr. 2, artikkel 63, artikkel 

64 nr. 4, artikkel 67, artikkel 68 nr. 2 og artikkel 70 nr. 3 i denne forordningen. 

Artikkel 273 

Endring av forordning (EF) nr. 2160/2003 

I artikkel 9 nr. 3 i forordning (EF) nr. 2160/2003 tilføyes følgende: 

«Disse særlige tiltakene skal omfatte tiltak som bygger på bestemmelsene i vedtak 95/410/EF i den utgaven som gjaldt før 

det ble opphevet, og kommisjonsvedtak 2003/644/EF(*) og 2004/235/EF(**) i de utgavene som gjaldt på det tidspunktet 

direktiv 90/539/EØF ble opphevet. 

  

(*) Kommisjonsvedtak 2003/644/EF av 8. september 2003 om tilleggsgarantier med hensyn til salmonella for for-

sendelser til Finland og Sverige av avlsfjørfe og daggamle kyllinger som skal settes inn i flokker med avlsfjørfe eller 

flokker med produksjonsfjørfe (EUT L 228 av 12.9.2003, s. 29). 

(**) Kommisjonsvedtak 2004/235/EF av 1. mars 2004 om tilleggsgarantier med hensyn til salmonella for forsendelser til 

Finland og Sverige av verpehøner (EUT L 72 av 11.3.2004, s. 86).» 

Artikkel 274 

Overgangstiltak i forbindelse med datoen for vedtakelse av visse delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter 

Uten hensyn til anvendelsesdatoen fastsatt i artikkel 283 skal Kommisjonen vedta de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 31  

nr. 5 første ledd, artikkel 32 nr. 2, artikkel 39, artikkel 41 nr. 3, artikkel 54 nr. 3, artikkel 55 nr. 2, artikkel 58 nr. 2, artikkel 64 

nr. 4, artikkel 67, artikkel 68 nr. 2, artikkel 74 nr. 4, artikkel 77 nr. 2, artikkel 97 nr. 2, artikkel 122 nr. 2, artikkel 131 nr. 1, 

artikkel 132 nr. 2, artikkel 135, artikkel 137 nr. 2, artikkel 146 nr. 1, artikkel 149 nr. 4, artikkel 154 nr. 1, artikkel 162 nr. 3, 

artikkel 163 nr. 5, artikkel 166 nr. 3, artikkel 169 nr. 5, artikkel 181 nr. 2, artikkel 185 nr. 5, artikkel 213 nr. 1, artikkel 216  

nr. 4, artikkel 221 nr. 1, artikkel 222 nr. 3, artikkel 224 nr. 3, artikkel 234 nr. 2 og artikkel 239 nr. 1 samt gjennomførings-

rettsaktene nevnt i artikkel 8 og 9, senest 20. april 2019. I samsvar med artikkel 283 får disse delegerte rettsaktene og 

gjennomføringsrettsaktene anvendelse fra og med datoen angitt i nevnte artikkel. 

Artikkel 275 

Forutgående gjennomgang og endringer av vedlegg II 

Kommisjonen skal senest 20. april 2019 gjennomgå listen over sykdommer inntatt i vedlegg II. Dersom denne gjennomgangen 

viser at anvendelsen av reglene fastsatt i denne forordningen krever endring av vedlegg II ved tilføyelse eller fjerning fra listen i 

nevnte vedlegg, skal slike endringer vedtas av Kommisjonen senest innen fristen nevnt i første punktum i denne artikkelen.  
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Artikkel 276 

Gjennomgang 

Kommisjonen skal senest 20. april 2019 gjennomgå gjeldende regelverk for identifikasjon og registrering av holdte hestedyr. 

Kommisjonen skal ta hensyn til resultatene av nevnte gjennomgang ved anvendelse av artikkel 118, 119 og 120. 

Artikkel 277 

Overgangstiltak i forbindelse med oppheving av forordning (EU) nr. 576/2013 om ikke-kommersiell forflytning av 

kjæledyr 

Uten hensyn til artikkel 270 nr. 2 får forordning (EU) nr. 576/2013 fortsatt anvendelse til 21. april 2026 når det gjelder ikke-

kommersiell forflytning av kjæledyr, i stedet for del VI i denne forordningen. 

Artikkel 278 

Endring av forordning (EF) nr. 1760/2000 

I forordning (EF) nr. 1760/2000 gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 1–10 oppheves. 

2)  Artikkel 22 skal lyde: 

«Artikkel 22 

1.  Medlemsstatene skal treffe alle tiltak som er nødvendige for å sikre at bestemmelsene i denne forordningen 

overholdes. 

De kontrollene som er fastsatt, skal utføres uten å berøre kontroller som Kommisjonen kan foreta i henhold til artikkel 9 i 

forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95. 

Eventuelle sanksjoner som medlemsstaten pålegger næringsdrivende eller organisasjoner som markedsfører storfekjøtt, skal 

være virkningsfulle, virke avskrekkende og stå i forhold til overtredelsen. 

2.  Uten hensyn til nr. 1, dersom næringsdrivende og organisasjoner som markedsfører storfekjøtt, har merket storfekjøtt 

uten at de oppfyller kravene fastsatt i avdeling II, og der det er aktuelt og i samsvar med forholdsmessighetsprinsippet, skal 

medlemsstatene kreve at storfekjøttet fjernes fra markedet. I tillegg til sanksjonene nevnt i nr. 1 kan medlemsstatene 

a)  dersom det berørte kjøttet oppfyller de relevante veterinær- og hygienereglene, tillate at dette storfekjøttet 

i)  bringes i omsetning etter å ha blitt riktig merket i samsvar med Unionens krav, eller 

ii)  sendes direkte til foredling til andre produkter enn dem som er angitt i artikkel 12 første punkt, 

b)  beordre midlertidig oppheving eller tilbakekalling av godkjenningen av de berørte næringsdrivende og organisasjonene. 

3.  Sakkyndige fra Kommisjonen skal, i samarbeid med vedkommende myndighet 

a)  kontrollere at medlemsstatene oppfyller kravene fastsatt i denne forordningen, 

b)  foreta kontroll på stedet for å sikre at kontrollene utføres i samsvar med denne forordningen.  
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4.  En medlemsstat på hvis territorium kontrollen på stedet blir foretatt, skal gi Kommisjonens sakkyndige all den 

bistanden de trenger for å utføre sine oppgaver. Kontrollresultatene skal drøftes med vedkommende myndighet i den 

berørte medlemsstaten før endelig rapport blir utarbeidet og utsendt. Denne rapporten skal, der det er aktuelt, inneholde 

anbefalinger for medlemsstatene om hvordan de bedre kan overholde denne forordningen.» 

3)  Artikkel 22b skal lyde: 

«Artikkel 22b 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkelen. 

2.  Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 13 nr. 6, artikkel 14 nr. 4 og artikkel 15a, skal gis 

Kommisjonen for en periode på fem år fra 20. april 2016. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte 

myndigheten senest ni måneder før utgangen av femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal stilltiende forlenges med 

perioder av samme varighet, med mindre Europaparlamentet eller Rådet senest tre måneder før utgangen av hver periode 

har motsatt seg slik forlengelse. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 13 nr. 6, artikkel 14 nr. 4 og artikkel 15a 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.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 13 nr. 6, artikkel 14 nr. 4 og artikkel 15a trer i kraft bare dersom 

verken Europaparlamentet eller Rådet har gjort innsigelse mot rettsakten innen en frist på to måneder etter at rettsakten ble 

meddelt Europaparlamentet eller Rådet, eller dersom Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne fristen begge har 

underrettet Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ 

forlenges denne fristen med to måneder.» 

4)  Artikkel 23 skal lyde: 

«Artikkel 23 

Komitéprosedyre 

1.  Kommisjonen skal, for de gjennomføringsrettsaktene som vedtas i henhold til artikkel 13 nr. 6 i denne forordningen, 

bistås av Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr nedsatt ved artikkel 58 nr. 1 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 178/2002(*). 

Nevnte komité skal være en komité i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(**). 

2.  Når det vises til dette nummeret, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Dersom komiteens uttalelse skal innhentes ved skriftlig prosedyre, skal prosedyren avsluttes uten resultat dersom 

komitélederen beslutter det eller et simpelt flertall av komitémedlemmene anmoder om det innen fristen for å avgi uttalelse. 

  

(*) 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). 

(**) 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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Artikkel 279 

Eksisterende driftsansvarlige og anlegg 

1.  Anlegg og driftsansvarlige som er registrert eller godkjent i samsvar med direktiv 64/432/EØF, direktiv 88/407/EØF, 

direktiv 89/556/EØF, direktiv 90/429/EØF, direktiv 91/68/EØF, direktiv 92/65/EØF, forordning (EF) nr. 1760/2000, forordning 

(EF) nr. 21/2004, direktiv 2006/88/EF, direktiv 2008/71/EF, direktiv 2009/156/EF eller direktiv 2009/158/EF før denne 

forordningens anvendelsesdato, skal anses som registrert eller godkjent alt etter som, i samsvar med denne forordningen og skal 

som sådan omfattes av de relevante forpliktelsene som er fastsatt i henhold til denne forordningen. 

2.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med hensyn til de reglene som 

er nødvendige for å sikre en smidig overgang fra de reglene som fantes før denne forordningen som nevnt i nr. 1 i denne 

artikkelen, særlig for å beskytte berørte fysiske og juridiske personers ervervede rettigheter og berettigede forventninger. 

Artikkel 280 

Eksisterende sykdomsfrie medlemsstater, soner og segmenter samt eksisterende utryddelses- og 

overvåkingsprogrammer i medlemsstatene 

1.  Medlemsstater og soner med godkjent sykdomsfri status for én eller flere av de listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9 

nr. 1 bokstav b) og c), for én eller flere av de relevante dyreartene i samsvar med direktiv 64/432/EØF, direktiv 91/68/EØF, 

direktiv 92/65/EØF, direktiv 2006/88/EF, direktiv 2009/156/EF eller direktiv 2009/158/EF, skal anses å ha godkjent sykdomsfri 

status i samsvar med denne forordningen og skal som sådan omfattes av de relevante forpliktelsene som er fastsatt i henhold til 

denne forordningen. 

2.  Medlemsstater og soner med et godkjent utryddelsesprogram eller overvåkingsprogram for én eller flere av de listeførte 

sykdommene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) og c), for én eller flere av de relevante dyreartene i samsvar med direktiv 

64/432/EØF, direktiv 91/68/EØF, direktiv 92/65/EØF, direktiv 2006/88/EF, direktiv 2009/156/EF eller direktiv 2009/158/EF, 

skal anses å ha et godkjent utryddelsesprogram i samsvar med denne forordningen og skal som sådan omfattes av de relevante 

forpliktelsene som er fastsatt i henhold til denne forordningen. 

3.  Godkjente segmenter med godkjent sykdomsfri status for én eller flere av de listeførte sykdommene nevnt i artikkel 9  

nr. 1 bokstav a), b) eller c) i samsvar med direktiv 2005/94/EF og 2006/88/EF, skal anses å ha godkjent sykdomsfri status i 

henhold til artikkel 37 i denne forordningen og skal som sådan omfattes av de relevante forpliktelsene som er fastsatt i henhold 

til denne forordningen. 

4.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 med hensyn til de reglene som 

er nødvendige for å sikre en smidig overgang fra de reglene som fantes før denne forordningen som nevnt i nr. 1, 2 og 3. 

Artikkel 281 

Forholdet til rettsakter om offentlig kontroll 

Dersom en bestemmelse i denne forordningen er i strid med en bestemmelse i forordning (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 

89/608/EØF(1), 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/93/EF(2) og 97/78/EF samt vedtak 92/438/EØF, skal bestemmel-

sene i denne forordningen ha forrang. 

Artikkel 282 

Evaluering 

Kommisjonene skal evaluere denne forordningen sammen med de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 264 og legge fram 

resultatene av evalueringen i en rapport til Europaparlamentet og Rådet senest 22. april 2026. 

  

(1) Rådsdirektiv 89/608/EØF av 21. november 1989 om gjensidig bistand mellom medlemsstatenes forvaltningsmyndigheter og om samarbeid 

mellom dem og Kommisjonen for å sikre riktig anvendelse av veterinærbestemmelsene (EFT L 351 av 2.12.1989, s. 34). 

(2) Rådsdirektiv 96/93/EF av 17. desember 1996 om utstedelse av sertifikater for dyr og animalske produkter (EFT L 13 av 16.1.1997, s. 28). 
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Artikkel 283 

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, med unntak av artikkel 270 nr. 1 og artikkel 274, som får anvendelse fra den dagen denne 

forordningen trer i kraft. 

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

Utferdiget i Strasbourg 9. mars 2016. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ J.A. HENNIS-PLASSCHAERT 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

ARTER AV KJÆLEDYR 

DEL A 

Hund (Canis lupus familiaris) 

Katt (Felis silvestris catus) 

Ilder (Mustela putorius furo) 

DEL B 

Virvelløse dyr (unntatt bier, bløtdyr som tilhører rekken Mollusca, og krepsdyr som tilhører underrekken Crustacea) 

Akvariedyr 

Amfibier 

Krypdyr 

Fugler: andre fuglearter enn høns, kalkuner, perlehøns, ender, gjess, vaktler, duer, fasaner, rapphøns og strutsefugler (Ratitae). 

Pattedyr: andre gnagere og kaniner enn dem som er beregnet på næringsmiddelproduksjon. 

 _____  
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VEDLEGG II 

LISTE OVER SYKDOMMER 

— Kvegpest 

— Småfepest 

— Smittsomt blæreutslett hos gris 

— Blåtunge 

— Ondartet smittsom griselammelse 

— Saue- og geitekopper 

— Rift Valley Fever 

— Lumpy skin disease 

— Vesikulær stomatitt 

— Venezuelansk virusencefalomyelitt hos hest 

— Epizootisk hemoragisk sykdom hos hjortedyr 

— Ondartet lungesyke hos storfe 

— Newcastle disease 

— Bovin tuberkulose 

— Bovin brucellose (B. abortus) 

— Brucellose hos sau og geit (B. melitensis) 

— Miltbrann 

— Rabies 

— Ekinokokkose 

— Overførbar spongiform encefalopati (TSE) 

— Campylobakteriose 

— Listeriose 

— Salmonellosis (zoonotic salmonella) 

— Trikinose 

— Verotoksinproduserende E. coli 

— Hemoragisk virusseptikemi (VHS) 

— Infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) 

— Epizootisk hematopoietisk nekrose hos fisk (EHN) 

— Epizootisk ulcerativt syndrom hos fisk (EUS) 

— Infeksjon med Bonamia exitiosa 

— Infeksjon med Perkinsus marinus 

— Infeksjon med Microcytos mackini 

— Taura-syndrom hos krepsdyr  
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— Yellowhead disease hos krepsdyr 

— Koiherpesvirussykdom (KHV) 

— Infeksiøs lakseanemi (ILA) 

— Infeksjon med Marteilia refringens 

— Infeksjon med Bonamia ostreae 

— Hvitflekksykdom hos krepsdyr 

 _____  
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VEDLEGG III 

ARTER AV HOV- OG KLOVDYR 

Takson 

Orden Familie Slekt/art 

Perissodactyla Equidae Equus spp. 

Tapiridae Tapirus spp. 

Rhinoceritidae Ceratotherium spp., Dicerorhinus spp., Diceros spp., Rhinoceros spp. 

Artiodactyla Antilocapridae Antilocapra ssp. 

Bovidae Addax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphus ssp., Ammelaphus ssp., 
Ammodorcas ssp., Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., Antilope ssp., Arbitragus 
ssp., Beatragus ssp., Bison ssp., Bos ssp. (herunder Bibos, Novibos, 
Poephagus), Boselaphus ssp., Bubalus ssp. (herunder Anoa), Budorcas ssp., 
Capra ssp., Cephalophus ssp., Connochaetes ssp., Damaliscus ssp. (herunder 
Beatragus), Dorcatragus ssp., Eudorcas ssp., Gazella ssp., Hemitragus ssp., 
Hippotragus ssp., Kobus ssp., Litocranius ssp., Madoqua ssp., Naemorhedus 
ssp. (herunder Nemorhaedus og Capricornis), Nanger ssp., Neotragus ssp., 
Nilgiritragus ssp., Oreamnos ssp., Oreotragus ssp., Oryx ssp., Ourebia ssp., 
Ovibos ssp., Ovis ssp., Pantholops ssp., Philantomba ssp., Pelea ssp., Procapra 
ssp., Pseudois ssp., Pseudoryx ssp., Raphicerus ssp., Redunca ssp., Rupicapra 
ssp., Saiga ssp., Sigmoceros–Alecelaphus ssp., Strepticeros ssp., Sylvicapra 
ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp., Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp. 
(herunder Boocerus). 

Camelidae Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp. 

Cervidae Alces ssp., Axis–Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp., Capreolus ssp., Cervus ssp., 
Dama ssp., Elaphodus ssp., Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp., Hydropotes 
ssp., Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp., Odocoileus ssp., 
Ozotoceros ssp., Przewalskium ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp., Rucervus ssp., 
Rusa ssp. 

Giraffidae Giraffa ssp., Okapia ssp. 

Hippopotamidae Hexaprotodon–Choeropsis ssp., Hippopotamus ssp. 

Moschidae Moschus ssp. 

Suidae Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., Porcula ssp., 
Potamochoerus ssp., Sus ssp. 

Tayassuidae Catagonus ssp., Pecari–Tayassu ssp. 

Tragulidae Hyemoschus ssp., Tragulus–Moschiola ssp. 

Proboscidea Elephantidae Elephas ssp., Loxodonta ssp. 
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VEDLEGG IV 

KRITERIER FOR ANVENDELSE AV REGLENE FOR FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV SYKDOM NEVNT I  

ARTIKKEL 9 NR. 1 PÅ SYKDOMMER SOM ER LISTEFØRT I SAMSVAR MED ARTIKKEL 5 

Formålet med dette vedlegget er å fastsette de kriteriene som Kommisjonen skal vurdere når den bestemmer hvilke regler for 

forebygging og bekjempelse av sykdom som skal gjelde for de ulike kategoriene sykdommer som er listeført i samsvar med 

artikkel 5. 

Kategoriseringen skal ta hensyn til den aktuelle sykdomsprofilen, hvilken innvirkning sykdommen har på dyrehelsen og 

folkehelsen, dyrevelferden og økonomien, samt hvor tilgjengelige, gjennomførbare og effektive diagnoseverktøyene og de ulike 

typene tiltak er for å forebygge og bekjempe sykdom, som fastsatt i denne forordningen for den aktuelle sykdommen. 

Avsnit t  1  

Kriterier for anvendelse av reglene for forebygging og  bekjempelse  av sykdom nevnt  i   

art ikkel  9  nr.  1  bokstav a)  

De sykdommene som omfattes av reglene for forebygging og bekjempelse av sykdom nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a), skal 

anses å være de som har de alvorligste følgene for dyrehelsen eller folkehelsen, økonomien, samfunnet eller miljøet i Unionen. 

Disse sykdommene må oppfylle følgende kriterier: 

a)  Den aktuelle sykdommen 

i)  forekommer ikke på Unionens territorium, 

ii)  forekommer bare i unntakstilfeller (uregelmessig introduksjon), eller 

iii)  forekommer bare på en svært begrenset del av Unionens territorium, 

og 

b)  den aktuelle sykdommen er svært smittsom, slik at det i tillegg til direkte og indirekte smitte også kan være mulighet for 

luftbåren, vannbåren eller vektorbåren spredning. Sykdommen kan ramme flere ulike arter av holdte og viltlevende dyr, 

eller én enkelt art av holdte dyr av økonomisk betydning, og kan føre til høy sykelighet og betydelig dødelighet. 

I tillegg til kriteriene fastsatt i bokstav a) og b) må disse sykdommene oppfylle ett eller flere av følgende kriterier: 

c)  Den aktuelle sykdommen har et zoonotisk potensial som kan få store konsekvenser for folkehelsen, og som kan ha et 

epidemisk eller pandemisk potensial eller kan utgjøre en betydelig trussel mot næringsmiddeltryggheten. 

d)  Den aktuelle sykdommen har en betydelig innvirkning på økonomien i Unionen og medfører betydelige kostnader, først og 

fremst i forbindelse med sykdommens direkte innvirkning på dyrs helse og produktivitet. 

e)  Den aktuelle sykdommen har en betydelig innvirkning på ett eller flere av følgende områder: 

i)  Samfunnet, særlig når det gjelder arbeidsmarkedene. 

ii)  Dyrevelferden, ved å forårsake lidelser for et stort antall dyr. 

iii)  Miljøet, på grunn av sykdommens direkte innvirkning eller på grunn av de tiltakene som er truffet for å bekjempe den. 

iv)  Det biologiske mangfoldet eller vernet av truede arter eller raser, ved at disse artene eller rasene på lang sikt kan bli 

skadet eller utryddet. 

Avsnit t  2  

Kriterier for anvendelse av reglene for forebygging og  bekjempelse  av sykdom nevnt  i   

art ikkel  9  nr.  1  bokstav b)  

De sykdommene som omfattes av reglene for forebygging og bekjempelse av sykdom nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b), skal 

bekjempes i alle medlemsstater med mål om at de skal utryddes i hele Unionen.  
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Disse sykdommene må oppfylle følgende kriterier: 

a)  Den aktuelle sykdommen er endemisk og forekommer på hele eller deler av Unionens territorium. Flere medlemsstater eller 

områder innenfor Unionen er likevel frie for sykdommen. 

b)  Sykdommen er moderat til svært smittsom, slik at det i tillegg til direkte og indirekte smitte også kan være mulighet for 

luftbåren, vannbåren eller vektorbåren spredning. Den kan ramme én eller flere ulike dyrearter og kan føre til høy 

sykelighet, med generelt lav dødelighet. 

I tillegg til kriteriene fastsatt i bokstav a) og b) må disse sykdommene oppfylle ett eller flere av følgende kriterier: 

c)  Den aktuelle sykdommen har et zoonotisk potensial som kan få store konsekvenser for folkehelsen, og som kan ha et 

epidemisk potensial eller kan utgjøre en betydelig trussel mot næringsmiddeltryggheten. 

d)  Den aktuelle sykdommen har en betydelig innvirkning på økonomien i Unionen og medfører betydelige kostnader, først og 

fremst i forbindelse med sykdommens direkte innvirkning på dyrs helse og produktivitet. 

e)  Sykdommen har en betydelig innvirkning på ett eller flere av følgende områder: 

i)  Samfunnet, særlig når det gjelder arbeidsmarkedene. 

ii)  Dyrevelferden, ved å forårsake lidelser for et stort antall dyr. 

iii)  Miljøet, på grunn av sykdommens direkte innvirkning eller på grunn av de tiltakene som er truffet for å bekjempe den. 

iv)  Det biologiske mangfoldet eller vernet av truede arter eller raser, ved at disse artene eller rasene på lang sikt kan bli 

skadet eller utryddet. 

En sykdom som omfattes av tiltakene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a), og som ikke blir raskt og effektivt utryddet i en del av 

Unionen, og som i denne delen av Unionen er blitt endemisk, kan omfattes av tiltak for forebygging og bekjempelse av sykdom 

i samsvar med artikkel 9 nr. 1 bokstav b) i samme del av Unionen. 

Avsni t t  3  

Kriterier for anvendelse av reglene for forebygg ing og  bekjempelse  av sykdom nevnt  i   

art ikkel  9  nr.  1  bokstav c)  

De sykdommene som omfattes av reglene for forebygging og bekjempelse av sykdom nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav c), er 

relevante for enkelte medlemsstater, og det er nødvendig med tiltak for å forhindre at de sprer seg til andre deler av Unionen 

som er offisielt sykdomsfrie eller har utryddelsesprogrammer for den aktuelle listeførte sykdommen. 

Disse sykdommene må oppfylle følgende kriterier: 

a)  Hos landdyr er den aktuelle sykdommen endemisk og forekommer på hele eller deler av Unionens territorium; hos 

akvatiske dyr er flere medlemsstater eller soner i Unionen frie for denne sykdommen. 

b) i)  Hos landdyr er den aktuelle sykdommen moderat til svært smittsom, først og fremst gjennom direkte og indirekte 

smitte. Sykdommen rammer hovedsakelig én enkelt eller flere dyrearter, fører vanligvis ikke til høy sykelighet og 

innebærer minimal eller ingen dødelighet. Ofte er den hyppigst observerte innvirkningen produksjonstap. 

ii)  Hos akvatiske dyr er sykdommen moderat til svært smittsom, først og fremst gjennom direkte og indirekte smitte. 

Sykdommen kan ramme én enkelt eller flere dyrearter og kan føre til høy sykelighet, med generelt lav dødelighet. Ofte 

er den hyppigst observerte innvirkningen produksjonstap. 

I tillegg til kriteriene fastsatt i bokstav a) og b) må disse sykdommene oppfylle ett eller flere av følgende kriterier: 

c)  Den aktuelle sykdommen har et zoonotisk potensial som kan få store konsekvenser for folkehelsen eller kan utgjøre en 

betydelig trussel mot næringsmiddeltryggheten. 

d)  Den aktuelle sykdommen har en betydelig innvirkning på økonomien i deler av Unionen, først og fremst i forbindelse med 

sykdommens direkte innvirkning på visse typer systemer for produksjon av dyr. 
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e)  Den aktuelle sykdommen har en betydelig innvirkning på ett eller flere av følgende områder: 

i)  Samfunnet, særlig når det gjelder arbeidsmarkedene. 

ii)  Dyrevelferden, ved å forårsake lidelser for et stort antall dyr. 

iii)  Miljøet, på grunn av sykdommens direkte innvirkning eller på grunn av de tiltakene som er truffet for å bekjempe den. 

iv)  Det biologiske mangfoldet eller vernet av truede arter eller raser, ved at disse artene eller rasene på lang sikt kan bli 

skadet eller utryddet. 

Avsnit t  4  

Kriterier for anvendelse av reglene for forebygging og  bekjempelse  av sykdom nevnt  i   

art ikkel  9  nr.  1  bokstav d)  

Reglene for forebygging og bekjempelse av sykdom nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d), skal gjelde for sykdommer som 

oppfyller kriteriene fastsatt i avsnitt 1, 2 eller 3, og for andre sykdommer som oppfyller kriteriene fastsatt i avsnitt 5, dersom 

den risikoen som den aktuelle sykdommen utgjør, kan begrenses på en effektiv og forholdsmessig måte gjennom tiltak for 

forflytning av dyr og produkter for å forebygge eller begrense forekomsten og spredningen av sykdommen. 

Avsnit t  5  

Kriterier for anvendelse av reglene for forebygging og  bekjempelse  av sykdom nevnt  i   

art ikkel  9  nr.  1  bokstav e)  

Reglene for forebygging og bekjempelse av sykdom nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav e), skal gjelde for sykdommer som 

oppfyller kriteriene fastsatt i avsnitt 1, 2 eller 3 og for andre sykdommer når overvåking av sykdommen er nødvendig av 

årsaker knyttet til dyrehelse, dyrevelferd, menneskers helse, økonomien, samfunnet eller miljøet. 

 _____  
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VEDLEGG V 

SAMMENLIGNINGSTABELLEN NEVNT I ARTIKKEL 270 NR. 2 

1.  Direktiv 64/432/EØF 

Direktiv 64/432/EØF Denne forordningen 

Artikkel 1 — 

Artikkel 2 Artikkel 4 (delvis), artikkel 21, artikkel 153 nr. 3 og artikkel 
220 nr. 3 

Artikkel 3 nr. 1 Artikkel 124 og 126 

Artikkel 3 nr. 2 Artikkel 124 nr. 2, artikkel 126 nr. 1, artikkel 149 nr. 3 og 4 

Artikkel 4 nr. 1 Artikkel 126 nr. 1 bokstav c) 

Artikkel 4 nr. 2 og 3 Artikkel 125 nr. 1 og 2 

Artikkel 5 nr. 1 Artikkel 143 nr. 1, artikkel 145 og 146 

Artikkel 5 nr. 2 Artikkel 149 nr. 3 og 4 

Artikkel 5 nr. 2 bokstav a) Artikkel 147 bokstav a) 

Artikkel 5 nr. 2 bokstav b) Artikkel 144 nr. 1 bokstav b) 

Artikkel 5 nr. 3 — 

Artikkel 5 nr. 4 Artikkel 153 nr. 1 og 2 

Artikkel 5 nr. 5 Artikkel 147 bokstav a) 

Artikkel 6 Artikkel 130, 131 og 132 

Artikkel 6a — 

Artikkel 7 Artikkel 126 nr. 1 bokstav c), artikkel 132, artikkel 134 
bokstav a) og artikkel 135 

Artikkel 8 Artikkel 18, 19, 20 og artikkel 23 bokstav a) 

Artikkel 9 Artikkel 31 nr. 1 og nr. 3 bokstav a) og nr. 5, artikkel 32, 33 og 
36 

Artikkel 10 Artikkel 31 nr. 2 og nr. 3 bokstav b), artikkel 32, 33 og 36 

Artikkel 11 nr. 1 Artikkel 94 nr. 1 bokstav a), artikkel 97 og 98 

Artikkel 11 nr. 2 Artikkel 102, 106 og 107 

Artikkel 11 nr. 3 Artikkel 98 og 99 

Artikkel 11 nr. 4 Artikkel 100 

Artikkel 11 nr. 5 og 6 Artikkel 97 nr. 1 bokstav d) og nr. 2 bokstav d) 

Artikkel 12 nr. 1 Artikkel 125 

Artikkel 12 nr. 2 Artikkel 104 og 106 

Artikkel 12 nr. 3 Artikkel 125 nr. 1 bokstav a) og b) 

Artikkel 12 nr. 4 Artikkel 143 

Artikkel 12 nr. 5 og 6 — 

Artikkel 13 nr. 1 og 2 Artikkel 90, 92, 93 bokstav c), artikkel 94, 97, 98, 99, 102, 106 
og 107 

Artikkel 13 nr. 3 Artikkel 100 

Artikkel 13 nr. 4 — 
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Direktiv 64/432/EØF Denne forordningen 

Artikkel 13 nr. 5 og 6 Artikkel 101 

Artikkel 14 nr. 1 og 2 — 

Artikkel 14 nr. 3 bokstav A og B — 

Artikkel 14 nr. 3 bokstav C Artikkel 109 nr. 1 bokstav a) og c) 

Artikkel 14 nr. 4–6 — 

Artikkel 15 nr. 1 Artikkel 268 

Artikkel 15 nr. 2–4 — 

Artikkel 16 — 

Artikkel 17 — 

Artikkel 17a — 

Artikkel 18 Artikkel 109 nr. 1 bokstav a) og c) 

Artikkel 19 — 

Artikkel 20 — 

2.  Direktiv 77/391/EØF 

Direktiv 77/391/EØF Denne forordningen 

Artikkel 1 — 

Artikkel 2 nr. 1 Artikkel 31 nr. 1 

Artikkel 2 nr. 2 Artikkel 32, 33 og 36 nr. 1 

Artikkel 2 nr. 3 Artikkel 34 

Artikkel 2 nr. 4 Artikkel 36 og 41 

Artikkel 3 nr. 1 Artikkel 31 nr. 1 

Artikkel 3 nr. 2 Artikkel 32, 33 og 36 nr. 1 

Artikkel 3 nr. 3 Artikkel 34 

Artikkel 3 nr. 4 Artikkel 36 og 41 

Artikkel 4 Artikkel 31 nr. 1, artikkel 32, 33, 34, 36 og 41 

Artikkel 5 — 

Artikkel 6 — 

Artikkel 7 — 

Artikkel 8 — 

Artikkel 9 — 

Artikkel 10 — 

Artikkel 11 — 

Artikkel 12 — 

Artikkel 13 — 

Artikkel 14 — 

Artikkel 15 — 
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3.  Direktiv 78/52/EØF 

Direktiv 78/52/EØF Denne forordningen 

Artikkel 1 — 

Artikkel 2 Artikkel 4 (delvis) 

Artikkel 3 nr. 1 Artikkel 31 nr. 1 og artikkel 32 

Artikkel 3 nr. 2 — 

Artikkel 3 nr. 3 — 

Artikkel 3 nr. 4 Artikkel 31 nr. 1 og artikkel 32 

Artikkel 4 Artikkel 32, 35, 102 nr. 2 og 4 og artikkel 112 

Artikkel 5 Artikkel 18, 46 og 47 

Artikkel 6 nr. 1 Artikkel 72–76 

Artikkel 6 nr. 2 Artikkel 77 og 78 

Artikkel 6 nr. 3 Artikkel 79 og 80 

Artikkel 7 Artikkel 79 og 80 

Artikkel 8 Artikkel 79 og 80 

Artikkel 9 Artikkel 79 og 80 

Artikkel 10 Artikkel 79 og 80 

Artikkel 11 Artikkel 79 og 80 

Artikkel 12 Artikkel 79 og 80 

Artikkel 13 Artikkel 18, 46 og 47 

Artikkel 14 nr. 1 Artikkel 72–76 

Artikkel 14 nr. 2 Artikkel 77 og 78 

Artikkel 14 nr. 3 Artikkel 79 og 80 

Artikkel 15 Artikkel 79 og 80 

Artikkel 16 Artikkel 79 og 80 

Artikkel 17 Artikkel 79 og 80 

Artikkel 18 Artikkel 79 og 80 

Artikkel 19 Artikkel 79 og 80 

Artikkel 20 Artikkel 79 og 80 

Artikkel 21 — 

Artikkel 22 Artikkel 18, 19, 20, 46 og 47 

Artikkel 23 Artikkel 79 og 80 

Artikkel 24 Artikkel 79 og 80 

Artikkel 25 Artikkel 79 og 80 

Artikkel 26 Artikkel 79 og 80 

Artikkel 27 Artikkel 124 nr. 1 og artikkel 126 nr. 1 bokstav c) 

Artikkel 28 — 

Artikkel 29 — 

Artikkel 30 — 
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4.  Direktiv 80/1095/EØF 

Direktiv 80/1095/EØF Denne forordningen 

Artikkel 1 Artikkel 31 nr. 1 og artikkel 36 

Artikkel 2 Artikkel 4 (delvis) 

Artikkel 3 Artikkel 31 nr. 1 og artikkel 35 

Artikkel 3a Artikkel 31 nr. 1 og artikkel 35 

Artikkel 4 Artikkel 32, 33 og 35 

Artikkel 4a Artikkel 32, 33 og 35 

Artikkel 5 — 

Artikkel 6 Artikkel 31 nr. 1 bokstav b), artikkel 31 nr. 3 og artikkel 32 

Artikkel 7 Artikkel 36, 39 og 40 

Artikkel 8 Artikkel 41 og 42 

Artikkel 9 — 

Artikkel 11 — 

Artikkel 12 — 

Artikkel 12a — 

Artikkel 13 — 

5.  Direktiv 82/894/EØF 

Direktiv 82/894/EØF Denne forordningen 

Artikkel 1 — 

Artikkel 2 Artikkel 4 (delvis) 

Artikkel 3 Artikkel 19, 21, 22 og 23 

Artikkel 4 Artikkel 19, 20, 21, 22 og 23 

Artikkel 5 Artikkel 23 

Artikkel 6 — 

Artikkel 7 — 

Artikkel 8 — 

6.  Direktiv 88/407/EØF 

Direktiv 88/407/EØF Denne forordningen 

Artikkel 1 — 

Artikkel 2 Artikkel 4 (delvis) 

Artikkel 3 Artikkel 159 og 160 

Artikkel 4 Artikkel 160 

Artikkel 5 Artikkel 94, 97, 100 og 101 

Artikkel 6 nr. 1 Artikkel 161 og 162 

Artikkel 6 nr. 2, 3 og 4 Artikkel 258 

Artikkel 8 Artikkel 229 nr. 1 bokstav a) og artikkel 230 

Artikkel 9 Artikkel 229 nr. 1 bokstav b) og artikkel 233 
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Direktiv 88/407/EØF Denne forordningen 

Artikkel 10 Artikkel 229 nr. 1 bokstav c), artikkel 234 og 236 

Artikkel 11 Artikkel 229 nr. 1 bokstav d), artikkel 237 og 238 

Artikkel 12 Artikkel 260–262 

Artikkel 15 Artikkel 257–259 

Artikkel 16 — 

Artikkel 17 — 

Artikkel 18 — 

Artikkel 20 — 

Artikkel 21 — 

Artikkel 22 — 

7.  Direktiv 89/556/EØF 

Direktiv 89/556/EØF Denne forordningen 

Artikkel 1 — 

Artikkel 2 Artikkel 4 (delvis) 

Artikkel 3 Artikkel 159, 160 og 161 

Artikkel 5 nr. 1 Artikkel 94 og 97 

Artikkel 5 nr. 2 Artikkel 101 

Artikkel 5 nr. 2a og nr. 3 Artikkel 97, 98 og 100 

Artikkel 6 Artikkel 161 og 162 

Artikkel 7 Artikkel 229 nr. 1 bokstav a) og artikkel 230 

Artikkel 8 Artikkel 229 nr. 1 bokstav b) og artikkel 233 

Artikkel 9 Artikkel 229 nr. 1 bokstav c), artikkel 234 og 236 

Artikkel 10 Artikkel 229 nr. 1 bokstav d), artikkel 237 og 238 

Artikkel 11 Artikkel 260–262 

Artikkel 14 Artikkel 257–259 

Artikkel 15 — 

Artikkel 16 — 

Artikkel 17 — 

Artikkel 18 — 

Artikkel 19 — 

Artikkel 20 — 

Artikkel 21 — 

8.  Direktiv 90/429/EØF 

Direktiv 90/429/EØF Denne forordningen 

Artikkel 1 — 

Artikkel 2 Artikkel 4 (delvis) 

Artikkel 3 Artikkel 159 og 160 

Artikkel 4 — 
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Direktiv 90/429/EØF Denne forordningen 

Artikkel 5 nr. 1 Artikkel 94, 97, 98 og 100 

Artikkel 5 nr. 2 Artikkel 101 

Artikkel 6 nr. 1 Artikkel 161 og 162 

Artikkel 6 nr. 2 Artikkel 258 

Artikkel 7 Artikkel 229 nr. 1 bokstav a) og artikkel 230 

Artikkel 8 Artikkel 229 nr. 1 bokstav b) og artikkel 233 

Artikkel 9 Artikkel 229 nr. 1 bokstav c), artikkel 234 og 236 

Artikkel 10 Artikkel 229 nr. 1 bokstav d), artikkel 237 og 238 

Artikkel 11 nr. 1 Artikkel 229 

Artikkel 11 nr. 2 og 3 Artikkel 260 

Artikkel 12 Artikkel 237 

Artikkel 13 — 

Artikkel 14 — 

Artikkel 15 Artikkel 257–262 

Artikkel 16 — 

Artikkel 17 — 

Artikkel 18 — 

Artikkel 19 — 

Artikkel 20 — 

Artikkel 21 — 

Artikkel 22 — 

9.  Direktiv 91/68/EØF 

Direktiv 91/68/EØF Denne forordningen 

Artikkel 1 — 

Artikkel 2 Artikkel 4 (delvis), artikkel 21, artikkel 153 nr. 3 og artikkel 
220 nr. 3 

Artikkel 3 nr. 1, 2, 3 og 5 Artikkel 126 nr. 1 bokstav b), artikkel 130 og 131 

Artikkel 3 nr. 4 Artikkel 139 

Artikkel 4 nr. 1 Artikkel 124 nr. 2 bokstav b), artikkel 126 nr. 1, artikkel 130, 
131 og artikkel 149 nr. 3 og nr. 4 bokstav a) og b) 

Artikkel 4 nr. 2 Artikkel 128 

Artikkel 4 nr. 3 Artikkel 131 

Artikkel 4a Artikkel 130 og 131 

Artikkel 4b nr. 1 og 2 Artikkel 130 og 131 

Artikkel 4b nr. 3 Artikkel 126 nr. 2 

Artikkel 4b nr. 4 Artikkel 133 

Artikkel 4b nr. 5 Artikkel 132 

Artikkel 4b nr. 6 Artikkel 124 nr. 1, artikkel 125 og artikkel 126 nr. 1 bokstav b) 

Artikkel 4c nr. 1 og 2 Artikkel 130 og 131 
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Direktiv 91/68/EØF Denne forordningen 

Artikkel 4c nr. 3 Artikkel 133 og 135 

Artikkel 5 Artikkel 131 

Artikkel 6 Artikkel 131 og artikkel 145 nr. 1 bokstav e) 

Artikkel 7 nr. 1–3 Artikkel 31, 32, 33 og 35 

Artikkel 7 nr. 4 — 

Artikkel 8 nr. 1–3 Artikkel 36, 39 og 40 

Artikkel 8 nr. 4 — 

Artikkel 8a nr. 1 Artikkel 94 nr. 1 bokstav a), artikkel 97, 98 og 134 

Artikkel 8a nr. 2 Artikkel 102 og 106 

Artikkel 8a nr. 3 Artikkel 98, 99 og 101 

Artikkel 8a nr. 4 Artikkel 100 

Artikkel 8a nr. 5 Artikkel 97 nr. 1 bokstav d) og nr. 2 bokstav d) 

Artikkel 8b nr. 1 Artikkel 84, 90, 92, artikkel 93 bokstav c), artikkel 94 nr. 1 
bokstav a), artikkel 97, 98, 102, 105 og 134 

Artikkel 8b nr. 2 Artikkel 94 nr. 1 bokstav a), artikkel 97 og 98 

Artikkel 8b nr. 3 Artikkel 100 

Artikkel 8b nr. 4 — 

Artikkel 8c nr. 1 Artikkel 87 og 125 

Artikkel 8c nr. 2 Artikkel 104 

Artikkel 8c nr. 3 Artikkel 125 nr. 1 bokstav a) og artikkel 126 nr. 1 bokstav b) 

Artikkel 8c nr. 4 og 5 — 

Artikkel 9 nr. 1–4 Artikkel 143, 145, 146, 147, 148, 149 og 153 

Artikkel 9 nr. 7 Artikkel 153 

Artikkel 10 — 

Artikkel 11 — 

Artikkel 12 Artikkel 144 bokstav b) 

Artikkel 14 — 

Artikkel 15 — 

Artikkel 17 — 

Artikkel 18 — 

10.  Vedtak 91/666/EØF 

Vedtak 91/666/EØF Denne forordningen 

Artikkel 1 Artikkel 48 nr. 1 og 3 

Artikkel 2 — 

Artikkel 3 Artikkel 48 

Artikkel 4 Artikkel 48, 49 og 50 

Artikkel 5 Artikkel 48 nr. 3 og artikkel 50 
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Vedtak 91/666/EØF Denne forordningen 

Artikkel 6 Artikkel 16 og artikkel 48 nr. 2 bokstav c) og nr. 3 bokstav b) 

Artikkel 7 Artikkel 48 nr. 3 og artikkel 50 

Artikkel 8 — 

Artikkel 9 — 

Artikkel 10 — 

Artikkel 11 — 

Artikkel 12 — 

11.  Direktiv 92/35/EØF 

Direktiv 92/35/EØF Denne forordningen 

Artikkel 1 — 

Artikkel 2 Artikkel 4 (delvis) 

Artikkel 3 Artikkel 18 

Artikkel 4 Artikkel 53–57 og artikkel 59 

Artikkel 5 Artikkel 46 og 47 

Artikkel 6 Artikkel 60–68 

Artikkel 7 nr. 1 Artikkel 57 

Artikkel 7 nr. 2 Artikkel 43 nr. 2 bokstav d) 

Artikkel 8 Artikkel 64 

Artikkel 9 Artikkel 65, 66 og 67 

Artikkel 10 Artikkel 65, 66 og 67 

Artikkel 11 Artikkel 67 og 68 

Artikkel 12 Artikkel 71 nr. 1 

Artikkel 13 Artikkel 65 nr. 2 

Artikkel 14 — 

Artikkel 15 — 

Artikkel 16 — 

Artikkel 17 Artikkel 43 og 44 

Artikkel 18 — 

Artikkel 19 — 

Artikkel 20 — 

Artikkel 21 — 

Artikkel 22 — 
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12.  Direktiv 92/65/EØF 

Direktiv 92/65/EØF Denne forordningen 

Artikkel 1 — 

Artikkel 2 Artikkel 4 (delvis) 

Artikkel 3 Artikkel 170, 171 og 269 

Artikkel 4 Artikkel 124, 126, 18, 31, 84, artikkel 93 bokstav a) og artikkel 
151 

Artikkel 5 Artikkel 95, 97 136, 137, 143, 144 og 149 

Artikkel 6 bokstav A Artikkel 124, 126, 130, 131, 137, 140 og 143–146 

Artikkel 6 bokstav B — 

Artikkel 7 bokstav A Artikkel 124, 126, 130, 131, 137, 140 og 143–146 

Artikkel 7 bokstav B — 

Artikkel 8 Artikkel 124, 126, 136 og 143–146 

Artikkel 9 Artikkel 124, 126, 136 og 143–146 

Artikkel 10 nr. 1–4 Artikkel 124, 126, 136 og 143–146 

Artikkel 10 nr. 5–7 — 

Artikkel 10a — 

Artikkel 11 nr. 1 Artikkel 157 

Artikkel 11 nr. 2 og 3 Artikkel 157, 159, 160 og 143–146 

Artikkel 11 nr. 4 Artikkel 97 og 101 

Artikkel 11 nr. 5 Artikkel 164 

Artikkel 12 nr. 1 — 

Artikkel 12 nr. 2 Artikkel 257–259 

Artikkel 12 nr. 3 Artikkel 84, 90, 92, artikkel 93 bokstav c), artikkel 102 og 106 

Artikkel 12 nr. 4 Artikkel 143–149 og 152–154 

Artikkel 12 nr. 5 — 

Artikkel 12 nr. 6 Artikkel 268 

Artikkel 13 nr. 1 Artikkel 136, 143–149 og 151 

Artikkel 13 nr. 2 Artikkel 95, 97 og 98–101 

Artikkel 14 Artikkel 31, 32 og 33 

Artikkel 15 Artikkel 36, 39, 40 og 41 

Artikkel 16 Artikkel 229 nr. 1 og artikkel 234 nr. 1 

Artikkel 17 nr. 1 Artikkel 229 nr. 1 

Artikkel 17 nr. 2 Artikkel 229 nr. 1 bokstav a), artikkel 230 og 233 

Artikkel 17 nr. 3 Artikkel 230, 233 og 234 

Artikkel 17 nr. 4 Artikkel 230 

Artikkel 17 nr. 5 og 6 — 

Artikkel 18 nr. 1 første linje Artikkel 237 

Artikkel 18 nr. 1, annen til fjerde linje — 

Artikkel 18 nr. 2 Artikkel 234 nr. 3 

Artikkel 19 Artikkel 234 og 239 



5.1.2023 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 2/209 

 

Direktiv 92/65/EØF Denne forordningen 

Artikkel 20 Artikkel 229 nr. 2 og artikkel 260–262 

Artikkel 21 Artikkel 144, 146, artikkel 162 nr. 4 og 5, artikkel 209, 211 og 
213 

Artikkel 22 — 

Artikkel 23 Artikkel 140 og 205 

Artikkel 24 Artikkel 229 nr. 1 bokstav d), artikkel 237 og artikkel 239 nr. 2 

Artikkel 25 — 

Artikkel 26 — 

Artikkel 27 — 

Artikkel 28 — 

Artikkel 29 — 

Artikkel 30 — 

13.  Direktiv 92/66/EØF 

Direktiv 92/66/EØF Denne forordningen 

Artikkel 1 — 

Artikkel 2 Artikkel 4 (delvis) 

Artikkel 3 Artikkel 18 

Artikkel 4 Artikkel 53–56 og 59 

Artikkel 5 Artikkel 60–63 

Artikkel 6 Artikkel 63 

Artikkel 7 Artikkel 57 og artikkel 43 nr. 2 bokstav d) 

Artikkel 8 Artikkel 55 og 56 

Artikkel 9 nr. 1 Artikkel 64 

Artikkel 9 nr. 2–7 Artikkel 65–68 

Artikkel 10 Artikkel 65, 66 og 67 

Artikkel 11 Artikkel 67 bokstav b) og artikkel 68 nr. 1 bokstav b) og nr. 2 
bokstav a) 

Artikkel 12 Artikkel 54, artikkel 61 nr. 1 bokstav h) og artikkel 63 bokstav 
c) 

Artikkel 13 Artikkel 65 nr. 2 

Artikkel 14 — 

Artikkel 15 — 

Artikkel 16 Artikkel 46, 47 og 69 

Artikkel 17 Artikkel 47 

Artikkel 18 Artikkel 65 nr. 1 bokstav e), artikkel 67 bokstav a) og artikkel 
69 

Artikkel 19 nr. 1–3 Artikkel 53–56 og 59 

Artikkel 19 nr. 4 Artikkel 57 og 60–63 

Artikkel 19 nr. 5 Artikkel 71 nr. 2 
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Direktiv 92/66/EØF Denne forordningen 

Artikkel 20 — 

Artikkel 21 Artikkel 43 og 44 

Artikkel 22 — 

Artikkel 23 — 

Artikkel 24 — 

Artikkel 25 — 

Artikkel 26 — 

Artikkel 27 — 

14.  Direktiv 92/118/EØF 

Direktiv 92/118/EØF Denne forordningen 

Artikkel 1 — 

Artikkel 2 Artikkel 4 (delvis) 

Artikkel 3 Artikkel 166, 222, artikkel 227 bokstav c) iv) og artikkel 228 

Artikkel 4 nr. 1 Artikkel 166, 222, artikkel 227 bokstav c) iv) og artikkel 228 

Artikkel 4 nr. 2 — 

Artikkel 5 Artikkel 166 og 222 

Artikkel 6 Artikkel 16 nr. 1 bokstav b) og nr. 2 bokstav b) 

Artikkel 7 nr. 1 — 

Artikkel 7 nr. 2 Artikkel 257–259 

Artikkel 7 nr. 3 og 4 — 

Artikkel 7 nr. 5 Artikkel 268 

Artikkel 8 — 

Artikkel 9 Artikkel 229 og 234 

Artikkel 10 nr. 1–4 og 6 Artikkel 229, 234, 237 og 239 

Artikkel 10 nr. 5 — 

Artikkel 11 Artikkel 239 nr. 2 bokstav c) ii) 

Artikkel 12 — 

Artikkel 13 Artikkel 239 nr. 2 bokstav c) i) 

Artikkel 14 — 

Artikkel 15 — 

Artikkel 16 Artikkel 239 nr. 2 bokstav c) v) 

Artikkel 17 — 

Artikkel 18 — 

Artikkel 19 — 

Artikkel 20 — 
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15.  Direktiv 92/119/EF 

Direktiv 92/119/EF Denne forordningen 

Artikkel 1 — 

Artikkel 2 Artikkel 4 (delvis) 

Artikkel 3 Artikkel 18 

Artikkel 4 Artikkel 53–57 og 59 

Artikkel 5 Artikkel 60–63 

Artikkel 6 Artikkel 70 og artikkel 71 nr. 2 

Artikkel 7 Artikkel 63 

Artikkel 8 Artikkel 57 og artikkel 43 nr. 2 bokstav d) 

Artikkel 9 Artikkel 55 og 57 

Artikkel 10 Artikkel 64 og artikkel 71 nr. 3 

Artikkel 11 Artikkel 65–68 og artikkel 71 nr. 2 

Artikkel 12 Artikkel 65–68 og artikkel 71 nr. 2 

Artikkel 13 Artikkel 67 bokstav a) 

Artikkel 14 Artikkel 65 nr. 2 og artikkel 71 nr. 1 og 3 

Artikkel 15 — 

Artikkel 16 Artikkel 63 bokstav b), artikkel 67 bokstav b) og artikkel 68 
nr. 1 bokstav b) og nr. 2 bokstav a) 

Artikkel 17 — 

Artikkel 18 — 

Artikkel 19 Artikkel 46, 47 og 69 

Artikkel 20 Artikkel 43 og 44 

Artikkel 21 — 

Artikkel 22 — 

Artikkel 23 — 

Artikkel 24 — 

Artikkel 25 — 

Artikkel 26 — 

Artikkel 27 — 

Artikkel 28 — 

16.  Vedtak 95/410/EF 

Vedtak 95/410/EF Denne forordningen 

Artikkel 1 Artikkel 130–132 og 273 

Artikkel 2 Artikkel 131 nr. 1 bokstav c) 

Artikkel 3 Artikkel 143, 145 og 146 

Artikkel 4 — 

Artikkel 5 — 

Artikkel 6 — 
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17.  Direktiv 2000/75/EF 

Direktiv 2000/75/EF Denne forordningen 

Artikkel 1 — 

Artikkel 2 Artikkel 4 (delvis) 

Artikkel 3 Artikkel 18 

Artikkel 4 nr. 1 og 2 Artikkel 54 og 55 

Artikkel 4 nr. 3 Artikkel 53 

Artikkel 4 nr. 4 Artikkel 56 

Artikkel 4 nr. 5 Artikkel 70 

Artikkel 4 nr. 6 Artikkel 59 

Artikkel 5 Artikkel 46 og 47 

Artikkel 6 Artikkel 60–64, artikkel 71 nr. 2 og artikkel 69 

Artikkel 7 Artikkel 57 

Artikkel 8 Artikkel 64, 68 og artikkel 71 nr. 3 

Artikkel 9 Artikkel 65. 67, 69 og artikkel 71 nr. 3 

Artikkel 10 nr. 1 Artikkel 65 og 67 

Artikkel 10 nr. 2 Artikkel 46 og 47 

Artikkel 11 — 

Artikkel 12 Artikkel 71 nr. 3 

Artikkel 13 Artikkel 71 nr. 1 

Artikkel 14 Artikkel 65 nr. 2 

Artikkel 15 — 

Artikkel 16 — 

Artikkel 17 — 

Artikkel 18 Artikkel 43 og 44 

Artikkel 19 — 

Artikkel 20 — 

Artikkel 21 — 

Artikkel 22 — 

Artikkel 23 — 

18.  Forordning (EF) nr. 1760/2000 

Forordning (EF) nr. 1760/2000 Denne forordningen 

Artikkel 1 Artikkel 108 

Artikkel 2 Artikkel 4 (delvis) 

Artikkel 3 Artikkel 108 nr. 3 og artikkel 111 

Artikkel 4 Artikkel 112 bokstav a), artikkel 118, 119 og 120 

Artikkel 4a Artikkel 118 nr. 1 bokstav a) og nr. 2 bokstav a) 

Artikkel 4b Artikkel 118 nr. 2 bokstav e) 
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Forordning (EF) nr. 1760/2000 Denne forordningen 

Artikkel 4c Artikkel 118 nr. 1 bokstav a) og nr. 2 bokstav a) 

Artikkel 4d Artikkel 118 nr. 1 bokstav a) 

Artikkel 5 Artikkel 109 nr. 1 bokstav a) og artikkel 118 nr. 1 bokstav b) 

Artikkel 6 Artikkel 110 nr. 1 bokstav b), artikkel 112 bokstav b) og 
artikkel 118 nr. 1 bokstav c) 

Artikkel 6a Artikkel 110 nr. 2 

Artikkel 7 nr. 1 Artikkel 102, 106, 107 og artikkel 112 bokstav d) 

Artikkel 7 nr. 2 Artikkel 118 nr. 2 bokstav a) 

Artikkel 7 nr. 3 og 4 Artikkel 102 nr. 3 

Artikkel 7 nr. 5 Artikkel 102 nr. 4 

Artikkel 7 nr. 6 Artikkel 106 

Artikkel 9a Artikkel 11 og artikkel 13 nr. 2 

Artikkel 10 bokstav a)–c) Artikkel 118, 119 og 120 

Artikkel 10 bokstav d) og e) — 

Artikkel 10 bokstav f) Artikkel 270 

Artikkel 11 — 

Artikkel 12 — 

Artikkel 13 — 

Artikkel 14 — 

Artikkel 15 — 

Artikkel 15a — 

Artikkel 22 — 

Artikkel 22a — 

Artikkel 22b — 

Artikkel 23 — 

Artikkel 23a — 

Artikkel 23b — 

Artikkel 24 — 

Artikkel 25 — 

19.  Direktiv 2001/89/EF 

Direktiv 2001/89/EF Denne forordningen 

Artikkel 1 — 

Artikkel 2 Artikkel 4 (delvis) 

Artikkel 3 Artikkel 18, 19, 20 og 23 

Artikkel 4 Artikkel 54–56 og 59 

Artikkel 5 Artikkel 60–63 og artikkel 71 nr. 2 og 3 

Artikkel 6 Artikkel 63 og 71 

Artikkel 7 Artikkel 62, 63, artikkel 65 nr. 1 bokstav b) og artikkel 67 

Artikkel 8 Artikkel 57 
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Direktiv 2001/89/EF Denne forordningen 

Artikkel 9 Artikkel 64 

Artikkel 10 Artikkel 65–68 

Artikkel 11 Artikkel 65–68 

Artikkel 12 Artikkel 61 nr. 1 bokstav f), artikkel 63 bokstav b), artikkel 65 
nr. 1 bokstav f), artikkel 67 bokstav b) og artikkel 68 nr. 1 
bokstav b) og nr. 2 bokstav a) 

Artikkel 13 Artikkel 61 nr. 3, artikkel 63 bokstav d) og artikkel 68 nr. 2 
bokstav a) og c) 

Artikkel 14 Artikkel 62 og 63 

Artikkel 15 Artikkel 70 

Artikkel 16 Artikkel 70 og 31–35 

Artikkel 17 Artikkel 16, artikkel 17 nr. 2, artikkel 54 nr. 2 og 3, artikkel 58 
nr. 2, artikkel 61 nr. 1 bokstav g) og h), artikkel 63 bokstav c), 
artikkel 65 nr. 1 bokstav b) og artikkel 67 bokstav c) 

Artikkel 18 Artikkel 16, 46, 47, 48 og 52 

Artikkel 19 Artikkel 65 nr. 1 bokstav e), artikkel 67 og 69 

Artikkel 20 Artikkel 70 

Artikkel 21 — 

Artikkel 22 Artikkel 43 og 44 

Artikkel 23 Artikkel 43 nr. 2 bokstav d) og artikkel 44 

Artikkel 24 — 

Artikkel 25 — 

Artikkel 26 — 

Artikkel 27 — 

Artikkel 28 — 

Artikkel 29 — 

Artikkel 30 — 

Artikkel 31 — 

Artikkel 32 — 

20.  Direktiv 2002/60/EF 

Direktiv 2002/60/EF Denne forordningen 

Artikkel 1 — 

Artikkel 2 Artikkel 4 (delvis) 

Artikkel 3 Artikkel 18, 19, 20 og 23 

Artikkel 4 Artikkel 54–56 og 59 

Artikkel 5 Artikkel 60–63 og artikkel 71 nr. 2 og 3 

Artikkel 6 Artikkel 63 og 71 

Artikkel 7 Artikkel 62 og 63 

Artikkel 8 Artikkel 57 

Artikkel 9 Artikkel 64 
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Direktiv 2002/60/EF Denne forordningen 

Artikkel 10 Artikkel 65–68 

Artikkel 11 Artikkel 65–68 

Artikkel 12 Artikkel 61 nr. 1 bokstav f), artikkel 63 bokstav b), artikkel 65 
nr. 1 bokstav f), artikkel 67 bokstav b) og artikkel 68 nr. 1 
bokstav b) 

Artikkel 13 Artikkel 61 nr. 3, artikkel 63 bokstav d) og artikkel 68 nr. 2 
bokstav a) og c) 

Artikkel 14 Artikkel 62 og 63 

Artikkel 15 Artikkel 70 

Artikkel 16 Artikkel 70 og 31–35 

Artikkel 17 nr. 1 Artikkel 61 nr. 1 bokstav f), artikkel 63, artikkel 65 nr. 1 
bokstav f) og i) og artikkel 67 bokstav a) og d) 

Artikkel 17 nr. 2 og 3 Artikkel 71 nr. 2 og 3 

Artikkel 18 Artikkel 16, artikkel 17 nr. 2, artikkel 54 nr. 2 og 3, artikkel 58 
nr. 2, artikkel 61 nr. 1 bokstav g) og h), artikkel 63 bokstav c), 
artikkel 65 nr. 1 bokstav b) og artikkel 67 bokstav c) 

Artikkel 19 Artikkel 16, 46 og 47 

Artikkel 20 — 

Artikkel 21 Artikkel 43 og 44 

Artikkel 22 Artikkel 43 nr. 2 bokstav d) og artikkel 44 

Artikkel 23 — 

Artikkel 24 — 

Artikkel 25 — 

Artikkel 26 — 

Artikkel 27 — 

Artikkel 28 — 

Artikkel 29 — 

Artikkel 30 — 

21.  Direktiv 2002/99/EF 

Direktiv 2002/99/EF Denne forordningen 

Artikkel 1 — 

Artikkel 2 Artikkel 4 (delvis) 

Artikkel 3 Artikkel 166, 222 og artikkel 227 bokstav c) iv) 

Artikkel 4 Artikkel 65 nr. 1 bokstav c), d), g), h) og i), artikkel 67, 166, 
222, artikkel 227 bokstav c) iv) og artikkel 228 nr. 1 

Artikkel 5 Artikkel 167, 168, 223, 224 og artikkel 227 bokstav d) iii) 

Artikkel 6 — 

Artikkel 7 Artikkel 234 nr. 1 og 2 

Artikkel 8 Artikkel 230, 231 og 232 

Artikkel 9 Artikkel 237 og 238 

Artikkel 10 — 
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Direktiv 2002/99/EF Denne forordningen 

Artikkel 11 — 

Artikkel 12 — 

Artikkel 13 — 

Artikkel 14 — 

Artikkel 15 — 

Artikkel 16 — 

22.  Direktiv 2003/85/EF 

Direktiv 2003/85/EF Denne forordningen 

Artikkel 1 — 

Artikkel 2 Artikkel 4 (delvis) 

Artikkel 3 Artikkel 18, 19, 20 og 23 

Artikkel 4 Artikkel 54–56 

Artikkel 5 Artikkel 55 nr. 1 bokstav d), e) og nr. 2 

Artikkel 6 Artikkel 55 nr. 1 bokstav f) i) og nr. 2 og artikkel 56 bokstav 
b) 

Artikkel 7 Artikkel 55 nr. 1 bokstav f) ii) 

Artikkel 8 Artikkel 55 nr. 1 bokstav f) og nr. 2 

Artikkel 9 Artikkel 59 

Artikkel 10 Artikkel 60, 61 og 63 

Artikkel 11 Artikkel 61 nr. 1 bokstav f), artikkel 63 bokstav b), artikkel 65 
nr. 1 bokstav f), artikkel 67 bokstav b) og artikkel 68 nr. 1 
bokstav b) 

Artikkel 12 Artikkel 65 nr. 1 bokstav d), h) og i) og artikkel 67 

Artikkel 13 Artikkel 57 

Artikkel 14 Artikkel 61–63 

Artikkel 15 Artikkel 61–63 og 70 og artikkel 71 nr. 2 

Artikkel 16 Artikkel 61, 62 og 63 

Artikkel 17 Artikkel 71 

Artikkel 18 Artikkel 61 og 63 

Artikkel 19 Artikkel 62 og 63 

Artikkel 20 Artikkel 71 

Artikkel 21 Artikkel 43 nr. 2 bokstav d), artikkel 64, artikkel 65 nr. 1 
bokstav d), h) og i) og nr. 2 og artikkel 67 

Artikkel 22 Artikkel 65–67 

Artikkel 23 Artikkel 65–67 

Artikkel 24 Artikkel 67 og artikkel 71 nr. 1 

Artikkel 25 Artikkel 65 nr. 1 bokstav c), d) i), g), h) og i) og artikkel 67 

Artikkel 26 Artikkel 65 nr. 1 bokstav c), d) i), g), h) og i), artikkel 67 og 
166 

Artikkel 27 Artikkel 65 nr. 1 bokstav c), d) i), g), h) og i), artikkel 67 og 
166 
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Direktiv 2003/85/EF Denne forordningen 

Artikkel 28 Artikkel 65 nr. 1 bokstav c) og bokstav d) iii) og artikkel 67 

Artikkel 29 Artikkel 65 nr. 1 bokstav c) og bokstav d) ii) og artikkel 67 

Artikkel 30 Artikkel 65 nr. 1 bokstav c) og bokstav d) ii) og iii) og artikkel 
67 

Artikkel 31 Artikkel 65 nr. 1 bokstav c) og bokstav d) ii) og artikkel 67 

Artikkel 32 Artikkel 65 nr. 1 bokstav c) og d) og artikkel 67 

Artikkel 33 Artikkel 65 nr. 1 bokstav c) og bokstav d) ii) og artikkel 67 

Artikkel 34 Artikkel 67, artikkel 143 nr. 2, artikkel 161 nr. 2 og artikkel 
167 nr. 1 bokstav b) 

Artikkel 35 Artikkel 71 nr. 1 og 2 

Artikkel 36 Artikkel 68 

Artikkel 37 Artikkel 65–67 

Artikkel 38 Artikkel 65–67 

Artikkel 39 Artikkel 65 nr. 1 bokstav c), d) i), g), h) og i), artikkel 67 og 
166 

Artikkel 40 Artikkel 65 nr. 1 bokstav c), d) i), g), h) og i), artikkel 67 og 
166 

Artikkel 41 Artikkel 65 nr. 1 bokstav c) og bokstav d) ii) og artikkel 67 

Artikkel 42 Artikkel 65 nr. 1 bokstav c) og d) og artikkel 67 

Artikkel 43 Artikkel 71 nr. 1 

Artikkel 44 Artikkel 68 

Artikkel 45 Artikkel 64, 67 og 71 

Artikkel 46 Artikkel 65 og 67 

Artikkel 47 Artikkel 65 nr. 1 bokstav h) og artikkel 67 

Artikkel 48 Artikkel 66 

Artikkel 49 Artikkel 16, 46 og 47 

Artikkel 50 Artikkel 46, 47 og 69 

Artikkel 51 Artikkel 47 og 69 

Artikkel 52 Artikkel 46 og 47 

Artikkel 53 Artikkel 46 og 47 

Artikkel 54 Artikkel 47, 65, 67 og artikkel 69 nr. 2 og 3 

Artikkel 55 Artikkel 47, 65, 67 og artikkel 69 nr. 2 og 3 

Artikkel 56 Artikkel 47, artikkel 67 bokstav c), artikkel 68 nr. 1 bokstav c) 
og artikkel 69 nr. 2 og 3 

Artikkel 57 Artikkel 47, artikkel 67 bokstav c), artikkel 68 nr. 1 bokstav c) 
og artikkel 69 nr. 2 og 3 

Artikkel 58 Artikkel 68 

Artikkel 59 Artikkel 36, 38, 39, 40 og 68 

Artikkel 60 Artikkel 36, 38, 39, 40 og 68 

Artikkel 61 Artikkel 36, 38, 39, 40 og 68 

Artikkel 62 Artikkel 68 

Artikkel 63 Artikkel 143 nr. 2, artikkel 161 nr. 2 og artikkel 167 nr. 1 
bokstav b) 

Artikkel 64 Artikkel 65 nr. 1 bokstav c), artikkel 67, artikkel 69 nr. 3 og 
artikkel 131 
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Artikkel 65 Artikkel 16 

Artikkel 66 — 

Artikkel 67 — 

Artikkel 68 — 

Artikkel 69 — 

Artikkel 70 Artikkel 16 

Artikkel 71 Artikkel 54 nr. 2 og 3, artikkel 58 nr. 2, artikkel 61 nr. 1 
bokstav g) og h), artikkel 63 bokstav c), artikkel 65 nr. 1 
bokstav b), artikkel 67 bokstav c) og artikkel 68 nr. 1 bokstav 
c) og nr. 2 bokstav b) 

Artikkel 72 Artikkel 43 

Artikkel 73 Artikkel 45 

Artikkel 74 Artikkel 43 nr. 2 bokstav d) 

Artikkel 75 Artikkel 44 

Artikkel 76 Artikkel 43 nr. 2 bokstav d) og artikkel 44 

Artikkel 77 Artikkel 44 

Artikkel 78 Artikkel 43 nr. 2 bokstav d) 

Artikkel 79 Artikkel 52 

Artikkel 80 Artikkel 48 og 51 

Artikkel 81 Artikkel 48 nr. 3 og artikkel 50 

Artikkel 82 Artikkel 48 nr. 3 og artikkel 50 

Artikkel 83 Artikkel 49 

Artikkel 84 Artikkel 48 nr. 3 og artikkel 50 

Artikkel 85 Artikkel 70 og 71 

Artikkel 86 Artikkel 268 

Artikkel 87 — 

Artikkel 88 Artikkel 71 nr. 3 

Artikkel 89 — 

Artikkel 90 — 

Artikkel 91 — 

Artikkel 92 — 

Artikkel 93 — 

Artikkel 94 — 

Artikkel 95 — 
  



5.1.2023 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 2/219 

 

23.  Forordning (EF) nr. 21/2004 

Forordning (EF) nr. 21/2004 Denne forordningen 

Artikkel 1 Artikkel 108 

Artikkel 2 Artikkel 4 (delvis) 

Artikkel 3 nr. 1 Artikkel 108 nr. 3 

Artikkel 3 nr. 2 Artikkel 111 

Artikkel 4 nr. 1 og 2 Artikkel 113 bokstav a), artikkel 118, 119 og 120 

Artikkel 4 nr. 3 Artikkel 118 nr. 2 bokstav a) 

Artikkel 4 nr. 4 Artikkel 118 nr. 2 bokstav e) 

Artikkel 4 nr. 5–7 Artikkel 118 nr. 1 bokstav a) og nr. 2 bokstav a) 

Artikkel 4 nr. 8 Artikkel 111 

Artikkel 4 nr. 9 Artikkel 118 nr. 1 bokstav a) og nr. 2 bokstav a) 

Artikkel 5 Artikkel 102, 106, 107 og 111 

Artikkel 6 Artikkel 111 bokstav b), artikkel 113 nr. 1 bokstav b) og nr. 2, 
artikkel 118 nr. 1 bokstav b) ii), artikkel 119 og artikkel 120 
nr. 2 bokstav d) 

Artikkel 7 Artikkel 101 

Artikkel 8 nr. 1 Artikkel 109 nr. 1 bokstav b) og artikkel 118 nr. 1 bokstav b) 

Artikkel 8 nr. 2 Artikkel 113 nr. 1 bokstav c) 

Artikkel 8 nr. 3–5 Artikkel 109 og artikkel 118 nr. 1 bokstav b) 

Artikkel 9 Artikkel 118 nr. 1 bokstav a) og nr. 2 bokstav a) 

Artikkel 10 nr. 1 — 

Artikkel 10 nr. 2 Artikkel 120 nr. 2 bokstav c) 

Artikkel 11 Artikkel 11 og artikkel 13 nr. 2 

Artikkel 12 nr. 1 — 

Artikkel 12 nr. 2 Artikkel 268 

Artikkel 12 nr. 4–7 — 

Artikkel 13 — 

Artikkel 14 — 

Artikkel 15 — 

Artikkel 16 — 

Artikkel 17 — 

24.  Direktiv 2004/68/EF 

Direktiv 2004/68/EF Denne forordningen 

Artikkel 1 — 

Artikkel 2 Artikkel 4 (delvis) 

Artikkel 3 nr. 1 Artikkel 229 nr. 1 bokstav a) og artikkel 231 

Artikkel 3 nr. 2 Artikkel 232 nr. 1 

Artikkel 4 Artikkel 230 nr. 1 
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Direktiv 2004/68/EF Denne forordningen 

Artikkel 5 Artikkel 230 nr. 1 og 3 og artikkel 231 

Artikkel 6 Artikkel 234 og 235 

Artikkel 7 Artikkel 229 nr. 2, artikkel 234 nr. 2 bokstav a), artikkel 235 
og artikkel 238 nr. 1 bokstav e) 

Artikkel 8 Artikkel 234, artikkel 237 nr. 4 bokstav a) og artikkel 239 nr. 2 
bokstav a) 

Artikkel 9 Artikkel 234 nr. 2, artikkel 235 og artikkel 237 nr. 4 bokstav a) 

Artikkel 10 Artikkel 234 nr. 2, artikkel 235 og artikkel 237 nr. 4 bokstav a) 

Artikkel 11 Artikkel 229 nr. 1 bokstav d), artikkel 237 og 238 

Artikkel 12 — 

Artikkel 13 — 

Artikkel 14 — 

Artikkel 16 — 

Artikkel 17 — 

Artikkel 18 — 

Artikkel 19 — 

Artikkel 20 — 

Artikkel 21 — 

25.  Direktiv 2005/94/EF 

Direktiv 2005/94/EF Denne forordningen 

Artikkel 1 — 

Artikkel 2 Artikkel 4 (delvis) 

Artikkel 3 Artikkel 10 

Artikkel 4 Artikkel 26, 28 og 29 

Artikkel 5 Artikkel 18, 19, 20 og 23 

Artikkel 6 Artikkel 57 

Artikkel 7 Artikkel 54–56 

Artikkel 8 Artikkel 55 nr. 2 

Artikkel 9 Artikkel 59 

Artikkel 10 Artikkel 55 nr. 1 bokstav e) og f) og artikkel 56 

Artikkel 11 Artikkel 61 og 63 

Artikkel 12 Artikkel 63 og 71 

Artikkel 13 Artikkel 61 og 63 

Artikkel 14 Artikkel 63 bokstav a) 

Artikkel 15 Artikkel 62 og artikkel 63 bokstav e) 

Artikkel 16 Artikkel 64 

Artikkel 17 Artikkel 65–67 

Artikkel 18 Artikkel 65 nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 67 

Artikkel 19 Artikkel 65–67 
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Direktiv 2005/94/EF Denne forordningen 

Artikkel 20 Artikkel 65 nr. 1 bokstav d) ii) og artikkel 67 

Artikkel 21 Artikkel 65 nr. 1 bokstav c) og i) og artikkel 67 

Artikkel 22 Artikkel 65 nr. 1 bokstav c) og i) og artikkel 67 

Artikkel 23 Artikkel 65 nr. 1 bokstav c) og artikkel 67 

Artikkel 24 Artikkel 65 nr. 1 bokstav c) og artikkel 67 

Artikkel 25 Artikkel 65 nr. 1 bokstav c) og artikkel 67 

Artikkel 26 Artikkel 65 nr. 1 bokstav c) og artikkel 67 

Artikkel 27 Artikkel 65 nr. 1 bokstav d) ii) og artikkel 67 

Artikkel 28 Artikkel 65 nr. 1 bokstav f) og artikkel 67 bokstav b) 

Artikkel 29 Artikkel 68 

Artikkel 30 Artikkel 65–67 

Artikkel 31 Artikkel 68 

Artikkel 32 Artikkel 65, 67 og artikkel 71 nr. 2 og 3 

Artikkel 33 Artikkel 67 og artikkel 71 nr. 3 

Artikkel 34 Artikkel 71 

Artikkel 35 Artikkel 54 og 61 

Artikkel 36 Artikkel 61–63 

Artikkel 37 Artikkel 61–63 

Artikkel 38 Artikkel 61, 63, 65 og 67 

Artikkel 39 Artikkel 61, 63 og artikkel 71 nr. 2 

Artikkel 40 Artikkel 61, 63 og 71 

Artikkel 41 Artikkel 61, 63 og artikkel 71 nr. 2 og 3 

Artikkel 42 Artikkel 62 og artikkel 63 bokstav e) 

Artikkel 43 Artikkel 64 

Artikkel 44 Artikkel 65 og 67 

Artikkel 45 Artikkel 68 

Artikkel 46 Artikkel 64 nr. 4, artikkel 67 og artikkel 71 nr. 2 og 3 

Artikkel 47 Artikkel 54, 55, 61, 63 og 71 

Artikkel 48 Artikkel 68 nr. 1 bokstav b) og nr. 2 bokstav a) 

Artikkel 49 Artikkel 61 nr. 3 og artikkel 68 

Artikkel 50 Artikkel 16, artikkel 54 nr. 2 bokstav b) og c) og nr. 3, artikkel 
58 nr. 2, artikkel 61 nr. 1 bokstav g) og h), artikkel 63 bokstav 
c), artikkel 65 nr. 1 bokstav b), artikkel 67 bokstav c), artikkel 
68 nr. 1 bokstav c) og nr. 2 bokstav b) 

Artikkel 51 — 

Artikkel 52 Artikkel 46 og 47 

Artikkel 53 Artikkel 69 

Artikkel 54 Artikkel 47, artikkel 65 nr. 1 bokstav e), artikkel 67, 69 og 
artikkel 71 nr. 3 

Artikkel 55 Artikkel 47, artikkel 65 nr. 1 bokstav e), artikkel 67, 69 og 
artikkel 71 nr. 3 

Artikkel 56 Artikkel 46 og 47 

Artikkel 57 Artikkel 47 
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Direktiv 2005/94/EF Denne forordningen 

Artikkel 58 Artikkel 48–50 

Artikkel 59 Artikkel 52 

Artikkel 60 — 

Artikkel 61 Artikkel 268 

Artikkel 62 Artikkel 43 og 44 

Artikkel 63 — 

Artikkel 64 — 

Artikkel 65 — 

Artikkel 66 — 

Artikkel 67 — 

Artikkel 68 — 

Artikkel 69 — 

26.  Direktiv 2006/88/EF 

Direktiv 2006/88/EF Denne forordningen 

Artikkel 1 — 

Artikkel 2 Artikkel 2 og artikkel 3 nr. 2 

Artikkel 3 Artikkel 4 (delvis) 

Artikkel 4 nr. 1 Artikkel 172, 173, 176 og 177 

Artikkel 4 nr. 2 Artikkel 179 

Artikkel 4 nr. 3 Artikkel 185 nr. 2 

Artikkel 4 nr. 4 Artikkel 172, 173, 174 og 175 

Artikkel 4 nr. 5 — 

Artikkel 5 Artikkel 181 

Artikkel 6 Artikkel 185 

Artikkel 7 — 

Artikkel 8 Artikkel 186, 187, 188 og 189 

Artikkel 9 Artikkel 181 nr. 1 bokstav a) i), nr. 2 og 3 

Artikkel 10 Artikkel 181 nr. 1 bokstav a) ii), nr. 2 og 3 

Artikkel 11 Artikkel 191 og 204 

Artikkel 12 Artikkel 191 

Artikkel 13 Artikkel 192 

Artikkel 14 nr. 1 og 2 Artikkel 208 og 211 

Artikkel 14 nr. 3 og 4 Artikkel 219 og 220 

Artikkel 15 nr. 1 og 2 Artikkel 196 og 197 

Artikkel 15 nr. 3 Artikkel 193 

Artikkel 15 nr. 4 Artikkel 196, 197 og 199 

Artikkel 16 Artikkel 197 

Artikkel 17 Artikkel 197 
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Direktiv 2006/88/EF Denne forordningen 

Artikkel 18 Artikkel 201 og 202 

Artikkel 19 Artikkel 201 og 202 

Artikkel 20 Artikkel 200 

Artikkel 21 Artikkel 200, 203, 205 og 226 

Artikkel 22 Artikkel 229 nr. 1 bokstav a) 

Artikkel 23 Artikkel 230 og 231 

Artikkel 24 Artikkel 229 nr. 1 bokstav d) og artikkel 237 

Artikkel 25 Artikkel 234, 237 og 238 

Artikkel 26 Artikkel 18 

Artikkel 27 Artikkel 19 og 20 

Artikkel 28 Artikkel 53–55 og 72–74 

Artikkel 29 Artikkel 57 og artikkel 77 nr. 1 bokstav b) 

Artikkel 30 Artikkel 59 og 78 

Artikkel 31 — 

Artikkel 32 Artikkel 60, 61, 62 og 64 

Artikkel 33 Artikkel 65–67 

Artikkel 34 Artikkel 61 nr. 1 bokstav b) og c) og artikkel 63 

Artikkel 35 Artikkel 61 nr. 3 og artikkel 63 

Artikkel 36 — 

Artikkel 37 Artikkel 68 

Artikkel 38 Artikkel 77, 79 og artikkel 80 nr. 3 

Artikkel 39 Artikkel 79 og 80 

Artikkel 40 Artikkel 81 

Artikkel 41 Artikkel 257 nr. 1 bokstav b) og c) 

Artikkel 42 Artikkel 71 nr. 3 

Artikkel 43 Artikkel 226 

Artikkel 44 Artikkel 27, 28, 31 og 32 

Artikkel 45 Artikkel 33 

Artikkel 46 Artikkel 31 nr. 2 

Artikkel 47 Artikkel 43 og 44 

Artikkel 48 Artikkel 46 og 47 

Artikkel 49 Artikkel 36 

Artikkel 50 Artikkel 36 og 37 

Artikkel 51 Artikkel 38 

Artikkel 52 Artikkel 41 

Artikkel 53 Artikkel 42 

Artikkel 54 — 
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Direktiv 2006/88/EF Denne forordningen 

Artikkel 55 — 

Artikkel 56 — 

Artikkel 57 bokstav a) — 

Artikkel 57 bokstav b) Artikkel 54 nr. 2 bokstav c) og nr. 3, artikkel 58, artikkel 61  
nr. 1 bokstav g) og h), artikkel 63 bokstav c), artikkel 65 nr. 1 
bokstav b) og artikkel 67 bokstav c) 

Artikkel 57 bokstav c) — 

Artikkel 58 — 

Artikkel 59 Artikkel 38 og 185 (delvis) 

Artikkel 60 Artikkel 268 

Artikkel 61 — 

Artikkel 62 — 

Artikkel 63 — 

Artikkel 64 — 

Artikkel 65 — 

Artikkel 66 — 

Artikkel 67 — 

27.  Direktiv 2008/71/EF 

Direktiv 2008/71/EF Denne forordningen 

Artikkel 1 — 

Artikkel 2 Artikkel 4 (delvis) 

Artikkel 3 nr. 1 Artikkel 101 og 111 

Artikkel 3 nr. 2 Artikkel 118 nr. 2 og artikkel 119 

Artikkel 4 nr. 1 Artikkel 102, 107 og 119 

Artikkel 4 nr. 2 Artikkel 102 nr. 3 

Artikkel 5 nr. 1 Artikkel 115 bokstav a), artikkel 118 nr. 1 bokstav a) og nr. 2 
bokstav a) og artikkel 120 

Artikkel 5 nr. 2 Artikkel 118 nr. 1 bokstav a) og nr. 2 bokstav a) 

Artikkel 6 nr. 1 Artikkel 115 bokstav a), artikkel 118 nr. 1 bokstav a) og nr. 2 
bokstav a) og artikkel 120 

Artikkel 6 nr. 2 — 

Artikkel 7 Artikkel 109 nr. 1 bokstav c) og nr. 2 

Artikkel 8 Artikkel 118 nr. 2 bokstav e) 

Artikkel 9 Artikkel 268 

Artikkel 10 — 

Artikkel 11 — 

Artikkel 12 — 

Artikkel 13 — 
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28.  Direktiv 2009/156/EF 

Direktiv 2009/156/EF Denne forordningen 

Artikkel 1 — 

Artikkel 2 Artikkel 4 (delvis) 

Artikkel 3 Artikkel 126 og 139 

Artikkel 4 nr. 1 Artikkel 130 og artikkel 149 nr. 3 

Artikkel 4 nr. 2 Artikkel 130 og 131 

Artikkel 4 nr. 3 Artikkel 128 

Artikkel 4 nr. 4 Artikkel 114, 118 og 120 

Artikkel 4 nr. 5 Artikkel 126 nr. 1 bokstav b), artikkel 130 og 131 

Artikkel 4 nr. 6 Artikkel 31–35 

Artikkel 5 Artikkel 130 og 131 

Artikkel 6 Artikkel 130, 131 og artikkel 144 nr. 1 bokstav b) 

Artikkel 7 nr. 1 Artikkel 126 nr. 2 og artikkel 133 

Artikkel 7 nr. 2 Artikkel 131 og 132 

Artikkel 7 nr. 3 Artikkel 130, 131 og 132 

Artikkel 8 Artikkel 114 nr. 1 bokstav c), artikkel 118, 120 og artikkel 
143–146 

Artikkel 9 Artikkel 257–259 (delvis) 

Artikkel 10 — 

Artikkel 11 — 

Artikkel 12 nr. 1, 2 og 3 Artikkel 229 nr. 1 bokstav a), artikkel 230 og 231 

Artikkel 12 nr. 4 Artikkel 234 

Artikkel 12 nr. 5 — 

Artikkel 13 Artikkel 234 og 235 

Artikkel 14 Artikkel 234 

Artikkel 15 Artikkel 234 

Artikkel 16 Artikkel 234, 235 og 237 

Artikkel 17 Artikkel 234 

Artikkel 18 — 

Artikkel 19 bokstav a)–c) Artikkel 234 og 239 

Artikkel 19 bokstav d) — 

Artikkel 20 — 

Artikkel 21 — 

Artikkel 22 — 

Artikkel 23 — 

Artikkel 24 — 
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29.  Direktiv 2009/158/EF 

Direktiv 2009/158/EF Denne forordningen 

Artikkel 1 — 

Artikkel 2 Artikkel 4 (delvis) 

Artikkel 3 — 

Artikkel 4 — 

Artikkel 5 Artikkel 126, 130, 131, 159 og 160 

Artikkel 6 Artikkel 124, 126 og 159 

Artikkel 7 Artikkel 101 

Artikkel 8 Artikkel 159 og 160 

Artikkel 9 Artikkel 130 og 131 

Artikkel 10 Artikkel 130, 131 og artikkel 149 nr. 3 og 4 

Artikkel 11 Artikkel 130, 131 og artikkel 149 nr. 3 og 4 

Artikkel 12 Artikkel 130 og 131 

Artikkel 13 Artikkel 131 og 273 

Artikkel 14 Artikkel 131 

Artikkel 15 nr. 1 bokstav a) Artikkel 159 og 160 

Artikkel 15 nr. 1 bokstav b)–d) Artikkel 130 og 131 

Artikkel 15 nr. 2 Artikkel 31–35 og artikkel 36 nr. 3 

Artikkel 15 nr. 3 Artikkel 42 

Artikkel 16 Artikkel 31–35 

Artikkel 17 Artikkel 36, 39 og 40 

Artikkel 18 Artikkel 117, artikkel 118 nr. 2 bokstav e), artikkel 122 nr. 2, 
artikkel 124, 125, artikkel 126 nr. 1 bokstav a) og nr. 2, 
artikkel 132 og artikkel 157 nr. 3 

Artikkel 19 Artikkel 130 og 131 

Artikkel 20 Artikkel 143 nr. 1 bokstav a), artikkel 144, 145, 149, 161 og 
162 

Artikkel 21 Artikkel 139 og artikkel 144 nr. 1 bokstav a) og b) 

Artikkel 22 — 

Artikkel 23 Artikkel 229 nr. 1 bokstav a), artikkel 230 og 231 

Artikkel 24 Artikkel 234 

Artikkel 25 Artikkel 234 

Artikkel 26 Artikkel 237 

Artikkel 27 — 

Artikkel 28 Artikkel 234, 235 og 236 

Artikkel 29 Artikkel 234, 235 og 239 

Artikkel 30 Artikkel 234 

Artikkel 31 Artikkel 257–259 
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Direktiv 2009/158/EF Denne forordningen 

Artikkel 32 — 

Artikkel 33 — 

Artikkel 34 — 

Artikkel 35 — 

Artikkel 36 — 

Artikkel 37 — 

Artikkel 38 — 

30.  Forordning (EU) nr. 576/2013 

Forordning (EU) nr. 576/2013 Denne forordningen 

Artikkel 1 — 

Artikkel 2 Artikkel 3 nr. 5 og 6 og artikkel 244 

Artikkel 3 Artikkel 4 (delvis) 

Artikkel 4 Artikkel 245 nr. 1 

Artikkel 5 nr. 1 og 2 Artikkel 246 nr. 1 og 2 

Artikkel 5 nr. 3 — 

Artikkel 5 nr. 4 Artikkel 3 nr. 4–6 

Artikkel 5 nr. 5 Artikkel 246 nr. 3 

Artikkel 5 nr. 6 — 

Artikkel 6 Artikkel 247 og artikkel 252 nr. 1 bokstav a) og b) 

Artikkel 7 Artikkel 252 nr. 1 bokstav b) og nr. 4 bokstav d) 

Artikkel 8 nr. 1 og 3 Artikkel 252 nr. 1 bokstav b) og d) 

Artikkel 8 nr. 2 Artikkel 253 nr. 1 bokstav b) 

Artikkel 9 Artikkel 248 og artikkel 252 nr. 1 bokstav a) og b) 

Artikkel 10 Artikkel 249 og artikkel 252 nr. 1 bokstav a) og b) 

Artikkel 11 Artikkel 252 nr. 1 bokstav b) og nr. 4 bokstav d) 

Artikkel 12 Artikkel 252 nr. 1 bokstav b) og nr. 4 bokstav d) 

Artikkel 13 Artikkel 252 nr. 4 bokstav d) og artikkel 253 nr. 1 bokstav d) 

Artikkel 14 Artikkel 250 og artikkel 252 nr. 1 bokstav a) og b) 

Artikkel 15 Artikkel 252 nr. 4 og artikkel 253 nr. 1 bokstav d) 

Artikkel 16 Artikkel 251 

Artikkel 17 Artikkel 247 bokstav a) og artikkel 252 nr. 1 bokstav a) 

Artikkel 18 Artikkel 252 nr. 1 bokstav a) ii) og artikkel 14 nr. 1 bokstav c) 
iv) og nr. 2 

Artikkel 19 Artikkel 252 nr. 1 bokstav a), nr. 2, 3 og nr. 4 bokstav a), b) og 
c) 

Artikkel 20 Artikkel 253 nr. 1 bokstav c) 

Artikkel 21 Artikkel 254 bokstav a) og artikkel 255 nr. 1 og nr. 2 bokstav 
b) 

Artikkel 22 Artikkel 254 bokstav d) 
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Forordning (EU) nr. 576/2013 Denne forordningen 

Artikkel 23 Artikkel 254 bokstav b) 

Artikkel 24 Artikkel 254 bokstav c) 

Artikkel 25 Artikkel 254 bokstav a) og artikkel 255 nr. 1 

Artikkel 26 Artikkel 254 bokstav d) 

Artikkel 27 Artikkel 254 bokstav c) 

Artikkel 28 Artikkel 254 bokstav a) og artikkel 255 nr. 2 bokstav a) 

Artikkel 29 Artikkel 254 bokstav d) 

Artikkel 30 Artikkel 254 bokstav a) og artikkel 255 nr. 2 bokstav a) 

Artikkel 31 Artikkel 254 bokstav d) 

Artikkel 32 Artikkel 252 nr. 4 bokstav e) 

Artikkel 33 — 

Artikkel 34 — 

Artikkel 35 — 

Artikkel 36 Artikkel 257–262 

Artikkel 37 Artikkel 256 

Artikkel 38 — 

Artikkel 39 — 

Artikkel 40 — 

Artikkel 41 — 

Artikkel 42 Artikkel 268 

Artikkel 43 — 

Artikkel 44 — 

Artikkel 45 — 
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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»)(*) 

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(1) («dyrehelseforordningen»), særlig artikkel 5 nr. 2 og 4, 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, blant annet regler for prioritering og kategorisering av sykdommer av betydning i Unionen. Etter 

artikkel 5 i forordning (EU) 2016/429 skal sykdomsspesifikke regler for forebygging og bekjempelse av sykdommer 

gjelde for de listeførte sykdommene i nevnte artikkel og i vedlegg II til nevnte forordning. I artikkel 5 nr. 3 i nevnte 

forordning er det dessuten fastsatt visse kriterier som skal tas hensyn til ved endring av listen i det nevnte vedlegget, 

mens de vurderingsparametrene som skal brukes for å bestemme om en sykdom oppfyller vilkårene som kreves for å bli 

listeført i samsvar med nevnte artikkel, er fastsatt i artikkel 7 i den samme forordningen. 

2) I henhold til artikkel 275 i forordning (EU) 2016/429 skal Kommisjonen dessuten gjennomgå listen over sykdommer i 

vedlegg II til nevnte forordning senest 20. april 2019. 

3) Kommisjonen har med bistand fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) og med støtte av 

vitenskapelig sakkunnskap fra EUs referanselaboratorier for dyrehelse og de internasjonale standardene til Verdens 

dyrehelseorganisasjon (OIE) foretatt en systematisk vurdering av de dyresykdommene som krever inngripen fra 

Unionens side. I denne vurderingen brukte Kommisjonen kriteriene i artikkel 5 nr. 3 i forordning (EU) 2016/429 og 

vurderingsparametrene i artikkel 7 i nevnte forordning. 

4) Sykdommene som ble vurdert, omfatter 39 sykdommer som for tiden er listeført i vedlegg II til forordning (EU) 

2016/429, samt 19 andre sykdommer som er særlig relevante for tiltak for forebygging og bekjempelse av sykdommer 

samt for handelstiltak, for eksempel enzootisk bovin leukose, infeksiøs bovin rhinotrakeitt eller infeksjon med 

pseudorabiesvirus, samt visse andre sykdommer som OIE har listeført, for eksempel surra (Trypanosoma evansi) eller 

ondartet lungesyke hos geit. 

5) Til disse vurderingene ble EFSA bedt om å avgi 29 vitenskapelige uttalelser om ulike dyresykdommer. Ved 

utarbeidingen av disse uttalelsene fulgte EFSA metoden i sin vitenskapelige uttalelse av 5. april 2017 om en ad hoc-

metode for vurdering av listeføring og kategorisering av dyresykdommer innenfor rammen av dyrehelseforordningen(2). 

Med hensyn til de resterende sykdommene bygget vurderingene på nylige uttalelser fra EFSA eller opplysninger fra 

EUs referanselaboratorier for dyrehelse. Det ble tatt hensyn til de relevante OIE-standardene i forbindelse med alle de 

vurderte sykdommene. 

6) Resultatene av EFSAs vitenskapelige vurderinger var ikke entydige for visse sykdommer, som surra (Trypanosoma 

evansi)(3), enzootisk bovin leukose(4), venezuelansk encefalomyelitt hos hest(5), infestasjon med Varroa spp. 

(varroatose)(6) og koiherpesvirussykdom(7). Med tanke på drøftingene på ekspertgruppens møter om dyrehelse(8) 

oppfyller disse fem sykdommene kriteriene i artikkel 5 nr. 3 forordning (EU) 2016/429. Disse sykdommene bør derfor 

oppføres på listen i vedlegg II til nevnte forordning. 

7) Resultatene av de vitenskapelige vurderingene som ble foretatt, viste at smittsomt blæreutslett hos gris(9), vesikulær 

stomatitt(9), epizootisk ulcerativt syndrom(10) og ondartet smittsom griselammelse ikke oppfyller kriteriene i artikkel 5 

nr. 3 i forordning (EU) 2016/429. Disse sykdommene bør derfor fjernes fra listen i vedlegg II til nevnte forordning.  

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 272 av 31.10.2018, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 179/2020 av  

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

2023/EØS/2/07 
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8) Samtidig oppfyller surra (Trypanosoma evansi)(3), ebolavirussykdom(11), paratuberkulose(12), japansk encefalitt(13), 

vestnilfeber(14), Q-feber(15), infeksiøs bovin rhinotrakeitt / infeksiøs pustuløs vulvovaginitt(16), bovin virusdiaré(17), 

bovin genital campylobakteriose(18), trichomoniasis(19), enzootisk bovin leukose(4), ondartet lungesyke hos geit(20), 

epididymitt hos sau (Brucella ovis)(21), infeksjon med Burkholderia mallei (snive), infeksjon med arterittvirus hos hest, 

infeksiøs anemi hos hest, ondartet beskjelersyke, smittsom metritt hos hoppe, encefalomyelitt hos hest (østlig og 

vestlig)(22), infeksjon med pseudorabiesvirus(23), infeksjon med reproduksjons- og respirasjonssyndromvirus hos 

svin(24), aviær mykoplasmainfeksjon (Mycoplasma gallisepticum og M. meleagridis)(25), infeksjon med lavpatogen 

aviær influensa-virus(26), aviær klamydia(27), infestasjon med Varroa spp. (varroatose)(6), infestasjon med Aethina 

tumida (liten kubebille)(28), lukket yngelbråte, infestasjon med Tropilaelaps spp.(28) og infeksjon med Batra-

chochytrium salamandrivorans(29) kriteriene i artikkel 5 nr. 3 i forordning (EU) 2016/429. Disse sykdommene bør 

derfor oppføres på listen i vedlegg II til nevnte forordning. 

9) I artikkel 2 nr. 2 i forordning (EU) 2016/429 er det dessuten fastsatt at nevnte forordning får anvendelse på smittsomme 

sykdommer, herunder zoonoser, uten at det berører reglene fastsatt i europaparlaments- og rådsbeslutning  

nr. 1082/2013/EU(30), europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(31), europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/99/EF(32) og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003(33). Ettersom sykdommene som omfattes av 

reglene fastsatt i nevnte rettsakter, det vil si listeriose, salmonellose (zoonotisk salmonella), trikinose, verotoksin-

produserende E. coli og overførbar spongiform encefalopati (TSE), allerede omfattes av sektorspesifikke regler, bør de 

fjernes fra listen i vedlegg II til forordning (EU) 2016/429. 

10) Listen over sykdommer i vedlegg II til forordning (EU) 2016/429 bør derfor endres. 

11) Forordning (EU) nr. 2016/429 bør derfor endres. 

12) Ettersom forordning (EU) 2016/429 får anvendelse fra 21. april 2021, bør de endringene av den som gjøres ved denne 

forordningen, også få anvendelse fra nevnte dato. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EU) 2016/429 erstattes med teksten i 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 21. april 2021. 

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

Utferdiget i Brussel 25. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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(7) EFSA Journal 2017;15(7):4907. 
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(9) EFSA Journal 2012;10(4):2631. 
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(27) «Report of the Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare» vedtatt 16. april 2002, https://ec.europa.eu/food/sites/ 

food/files/safety/docs/sci-com_scah_out73_en.pdf 

(28) EFSA Journal 2013;11(3):3128. 

(29) EFSA Journal 2017;15(11):5071. 

(30) Europaparlaments- og rådsbeslutning 1082/2013/EU av 22. oktober 2013 om alvorlige helsetrusler over landegrensene og om oppheving 

av vedtak nr. 2119/98/EF (EUT L 293 av 5.11.2013, s. 1). 

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

(32) 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). 

(33) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 av 17. november 2003 om bekjempelse av salmonella og andre spesifiserte 

zoonotiske smittestoffer som overføres gjennom næringsmidler (EUT L 325 av 12.12.2003, s. 1). 
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VEDLEGG 

«VEDLEGG II 

LISTE OVER DYRESYKDOMMER 

— Infeksjon med kvegpestvirus 

— Infeksjon med Rift Valley Fever-virus 

— Infeksjon Brucella abortus, B. melitensis og B. suis 

— Infeksjon med Mycobacterium tuberculosis-kompleks (M. bovis, M. caprae og M. tuberculosis) 

— Infeksjon med rabiesvirus 

— Infeksjon med blåtungevirus (serotype 1–24) 

— Infestasjon med Echinococcus multilocularis 

— Infeksjon med hemoragisk epizooti-virus 

— Miltbrann 

— Surra (Trypanosoma evansi) 

— Ebolavirussykdom 

— Paratuberkulose 

— Japansk encefalitt 

— Vestnilfeber 

— Q-feber 

— Infeksjon med lumpy skin disease 

— Infeksjon med Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (ondartet lungesyke hos storfe) 

— Infeksiøs bovin rhinotrakeitt / infeksiøs pustuløs vulvovaginitt 

— Bovin virusdiaré 

— Bovin genital campylobakteriose 

— Trichomoniasis 

— Enzootisk bovin leukose 

— Saue- og geitekopper 

— Infeksjon med småfepestvirus 

— Ondartet lungesyke hos geit 

— Epididymitt hos sau (Brucella ovis) 

— Infeksjon med Burkholderia mallei (snive) 

— Infeksjon med arterittvirus hos hest 

— Infeksiøs anemi hos hest 

— Ondartet beskjelersyke 

— Venezuelansk encefalomyelitt hos hest 

— Smittsom metritt hos hoppe 

— Encefalomyelitt hos hest (østlig og vestlig) 

— Infeksjon med pseudorabiesvirus 

— Infeksjon med reproduksjons- og respirasjonssyndromvirus hos svin 

— Infeksjon med Newcastle disease-virus 

— Aviær mykoplasmainfeksjon (Mycoplasma gallisepticum og M. meleagridis) 

— Infeksjon med Salmonella Pullorum, S. Gallinarum og S. arizonae 
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— Infeksjon med lavpatogen aviær influensa-virus 

— Aviær klamydia 

— Infestasjon med Varroa spp. (varroatose) 

— Infestasjon med Aethina tumida (liten kubebille) 

— Lukket yngelråte 

— Infestasjon med Tropilaelaps spp. 

— Infeksjon med Batrachochytrium salamandrivorans 

— Epizootisk hematopoietisk nekrose 

— Hemoragisk virusseptikemi 

— Infeksiøs hematopoietisk nekrose 

— Infeksjon med HPR-deletert infeksiøs lakseanemi-virus 

— Koiherpesvirussykdom 

— 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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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(*) 

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 8 nr. 2 og 

artikkel 9 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 prioritering og kategorisering av listeførte sykdommer som er av betydning 

på unionsplan. Etter artikkel 5 i forordning (EU) 2016/429 skal sykdomsspesifikke regler for forebygging og 

bekjempelse av sykdommer gjelde for de listeførte sykdommene nevnt i nevnte artikkel og i vedlegg II til nevnte 

forordning. Vedlegg II til forordning (EU) 2016/429 ble endret ved delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1629(2), 

og de endringene gjelder fra 21. april 2021. 

2) Reglene for forebygging og bekjempelse av listeførte sykdommer bør bare gjelde for arter og grupper av arter som kan 

overføre slike listeførte sykdommer ved å være mottakelige for dem eller ved å fungere som vektorer. 

3) Listeførte sykdommer krever ulike typer håndteringstiltak, som fastsatt i reglene for forebygging og bekjempelse av 

sykdommer i artikkel 9 i forordning (EU) 2016/429, og med hensyn til hvor alvorlig innvirkning de kan ha på folke- 

eller dyrehelsen, økonomien, samfunnet eller miljøet. Disse tiltakene omfatter alt fra grunnleggende ansvarsområder og 

forpliktelser, slik som rapportering og melding om forekomst av eller mistanke om en listeført sykdom og utryddel-

sesprogrammer, til grundige sykdomsspesifikke overvåkings- og utryddelsestiltak i hele Unionen, samt tiltak knyttet til 

forflytning av dyr og produkter av animalsk opprinnelse innenfor Unionen og ved innførsel av dem til Unionen. 

4) I artikkel 8 nr. 2 og 3 og artikkel 9 nr. 1 og 2 i forordning (EU) 2016/429 og i dens vedlegg IV er det fastsatt visse 

kriterier for å listeføre bestemte arter eller grupper av arter som omfattes av reglene for forebygging og bekjempelse av 

sykdom fastsatt i nevnte forordning, samt metodene for anvendelse av disse reglene på de listeførte sykdommene. 

5) Kommisjonen har med bistand fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) og med støtte av 

vitenskapelig kunnskap fra EUs referanselaboratorier for dyrehelse foretatt en systematisk vurdering av listeførte 

sykdommer som krever inngripen fra Unionens side. Den tok også hensyn til tilgjengelig informasjon fra Verdens 

dyrehelseorganisasjon. 

6) I den systematiske vurderingen tok Kommisjonen også hensyn til ulike faktorer, slik som arter som er mottakelige for 

visse listeførte sykdommer, sykdomsreservoarer og sykdomsvektorer, om den listeførte sykdommen forekommer i 

Unionen for øyeblikket eller ikke, og hvordan den listeførte sykdommen overføres mellom dyr og fra dyr til mennesker, 

samt dens mulige innvirkning på dyrs og menneskers helse, herunder sykelighet og dødelighet. Den systematiske 

vurderingen omfattet også den bredere virkningen av disse listeførte sykdommene, for eksempel den innvirkningen de 

har på økonomien, samfunnet, dyrevelferden, miljøet og det biologiske mangfoldet. 

7) I forbindelse med den systematiske vurderingen avga EFSA vitenskapelige uttalelser om infeksjon med Brucella 

abortus, B. melitensis og B. suis(3), infeksjon med Mycobacterium tuberculosis-kompleks (M. bovis, M. caprae og 

M. tuberculosis)(4), infeksjon med blåtungevirus (serotype 1–24)(5), miltbrann(6), surra (Trypanosoma evansi)(7), 

ebolavirussykdom(8), paratuberkulose(9), japansk encefalitt(10), vestnilfeber(11), infeksjon med Mycoplasma mycoides 

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 308 av 4.12.2018, s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 179/2020 av  

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

2023/EØS/2/08 
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subsp. mycoides SC (ondartet lungesyke hos storfe)(12), infeksiøs bovin rhinotrakeitt / infeksiøs pustuløs 

vulvovaginitt(13), bovin virusdiaré(14), bovin genital campylobakteriose(15), trichomoniasis(16), enzootisk bovin 

leukose(17), ondartet lungesyke hos geit(18), epididymitt hos sau (Brucella ovis)(19), venezuelansk encefalomyelitt hos 

hest(20), encefalomyelitt hos hest (østlig og vestlig)(21), infeksjon med pseudorabiesvirus(22), infeksjon med 

reproduksjons- og respirasjonssyndromvirus hos svin(23), aviær mykoplasma (Mycoplasma gallisepticum og  

M. meleagridis)(24), infeksjon med Salmonella Pullorum, S. Gallinarum og S. arizonae(25), infeksjon med lavpatogen 

aviær influensa-virus(26), infestasjon med Varroa spp. (varroatose)(27), infeksjon med Batrachochytrium 

salamandrivorans(28) og koiherpesvirussykdom(29) i samsvar med artikkel 8 nr. 3 i forordning (EU) 2016/429 og dens 

vedlegg IV, og den fulgte metoden angitt i dens vitenskapelige uttalelse vedtatt 5. april 2017 om en ad hoc-metode for 

vurdering av listeføring og kategorisering av dyresykdommer innenfor rammen av dyrehelseforordningen(30). 

8) Ettersom forordning (EU) 2016/429 får anvendelse fra 21. april 2021, bør tiltakene fastsatt i denne forordningen også få 

anvendelse fra nevnte dato. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I denne forordningen menes med 

(1) «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, 

(2) «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, 

(3) «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, 

(4) «kategori D-sykdom» en listeført sykdom som det er nødvendig å innføre tiltak mot for å forhindre spredning i forbindelse 

med innførsel til Unionen eller forflytning mellom medlemsstater, som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d) i forordning (EU) 

2016/429, 

(5) «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. 

Artikkel 2 

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 tabellen i vedlegget 

til denne forordningen. 

Artikkel 3 

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

Utferdiget i Brussel 3. desember 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG 

TABELL NEVNT I ARTIKKEL 2 

Navn på listeført sykdom 

Kategori av 

listeført 

sykdom 

Listeførte arter 

Arter og grupper av arter Vektorarter 

Munn- og klovsyke A+D+E Artiodactyla, Proboscidea  

Infeksjon med 

kvegpestvirus 

A+D+E Artiodactyla  

Infeksjon med Rift 

Valley Fever-virus 

A+D+E Perissodactyla, Antilocapridae, 

Bovidae, Camelidae, Cervidae, 

Giraffidae, Hippopotamidae, 

Moschidae, Proboscidea 

Culicidae 

Infeksjon med Brucella 

abortus, B. melitensis,  

B. suis 

B+D+E Bison ssp., Bos ssp., Bubalus 

ssp., Ovis ssp., Capra ssp. 

 

D+E Artiodactyla, unntatt Bison 

ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., 

Ovis ssp., Capra ssp. 

E Perissodactyla, Carnivora, Lag-

omorpha 

Infeksjon med 

Mycobacterium 

tuberculosis-kompleks 

(M. bovis, M. caprae,  

M. tuberculosis) 

B+D+E Bison ssp., Bos ssp., Bubalus 

ssp. 

 

D+E Artiodactyla, unntatt Bison 

ssp., Bos ssp., Bubalus ssp. 

E Mammalia (landdyr) 

Infeksjon med 

rabiesvirus 

B+D+E Carnivora, Bovidae, Suidae, 

Equidae, Cervidae, Camelidae 

 

E Chiroptera 

Infestasjon med 

Echinococcus 

multilocularis 

C+D+E Canidae  

Infeksjon med blåtunge-

virus (serotype 1–24) 

C+D+E Antilocapridae, Bovidae, 

Camelidae, Cervidae, Giraffi-

dae, Moschidae, Tragulidae 

Culicoides spp. 

Infeksjon med hemora-

gisk epizooti-virus 

D+E Antilocapridae, Bovidae, 

Camelidae, Cervidae, Giraffi-

dae, Moschidae, Tragulidae 

Culicoides spp. 

Miltbrann D+E Perissodactyla, Artiodactyla, 

Proboscidea 

 

Surra (Trypanosoma 

evansi) 

D+E Equidae, Artiodactyla Tabanidae 

Ebolavirussykdom D+E Ikke-menneskelige primater 

(aper) 

 

Paratuberkulose E Bison ssp., Bos ssp., Bubalus 

ssp., Ovis ssp., Capra ssp., 

Camelidae, Cervidae 
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Navn på listeført sykdom 

Kategori av 

listeført 

sykdom 

Listeførte arter 

Arter og grupper av arter Vektorarter 

Japansk encefalitt E Equidae Culicidae 

Vestnilfeber E Equidae, Aves Culicidae 

Q-feber E Bison ssp., Bos ssp., Bubalus 

ssp., Ovis ssp., Capra ssp. 

 

Infeksjon med lumpy 

skin disease 

A+D+E Bison ssp., Bos ssp., Bubalus 

ssp. 

Blodsugende leddyr 

Infeksjon med 

Mycoplasma mycoides 

subsp. mycoides SC 

(ondartet lungesyke hos 

storfe) 

A+D+E Bison ssp., Bos ssp., Bubalus 

ssp., Syncerus cafer 

 

Infeksiøs bovin 

rhinotrakeitt / infeksiøs 

pustuløs vulvovaginitt 

C+D+E Bison ssp., Bos ssp., Bubalus 

ssp. 

 

D+E Camelidae, Cervidae 

Bovin virusdiaré C+D+E Bison ssp., Bos ssp., Bubalus 

ssp. 

 

Bovin genital campylo-

bakteriose 

D+E Bison ssp., Bos ssp., Bubalus 

ssp. 

 

Trichomoniasis D+E Bison ssp., Bos ssp., Bubalus 

ssp. 

 

Enzootisk bovin leukose C+D+E Bison ssp., Bos ssp., Bubalus 

ssp. 

 

Saue- og geitekopper A+D+E Ovis ssp., Capra ssp.  

Infeksjon med små-

fepestvirus 

A+D+E Ovis ssp., Capra ssp., 

Camelidae, Cervidae 

 

Ondartet lungesyke hos 

geit 

A+D+E Ovis ssp., Capra ssp., Gazella 

ssp. 

 

Epididymitt hos sau 

(Brucella ovis) 

D+E Ovis ssp., Capra ssp.  

Afrikansk hestepest A+D+E Equidae Culicoides spp. 

Infeksjon med Burkhol-

deria mallei (snive) 

A+D+E Equidae, Capra ssp., 

Camelidae 

 

Infeksjon med 

arterittvirus hos hest 

D+E Equidae  

Infeksiøs anemi hos hest D+E Equidae Tabanidae 
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Navn på listeført sykdom 

Kategori av 

listeført 

sykdom 

Listeførte arter 

Arter og grupper av arter Vektorarter 

Ondartet beskjelersyke D+E Equidae  

Venezuelansk ence-

falomyelitt hos hest 

D+E Equidae Culicidae 

Smittsom metritt hos 

hoppe 

D+E Equidae  

Encefalomyelitt hos hest 

(østlig og vestlig) 

E Equidae Culicidae 

Klassisk svinepest A+D+E Suidae, Tayassuidae  

Afrikansk svinepest A+D+E Suidae Ornithodoros 

Infeksjon med pseudo-

rabiesvirus 

C+D+E Suidae  

Infeksjon med reproduk-

sjons- og respirasjons-

syndromvirus hos svin 

D+E Suidae  

Høypatogen aviær 

influensa 

A+D+E Aves  

Infeksjon med Newcastle 

disease-virus 

A+D+E Aves  

Aviær mykoplasma-

infeksjon (Mycoplasma 

gallisepticum og  

M. meleagridis) 

D+E Gallus gallus, Meleagris gallo-

pavo 

 

Infeksjon med Salmo-

nella Pullorum,  

S. Gallinarum, 

S. arizonae 

D+E Gallus gallus, Meleagris gallo-

pavo, Numida meleagris, 

Coturnix coturnix, Phasianus 

colchicus, Perdix perdix, Anas 

spp. 

 

Infeksjon med lavpato-

gen aviær influensa-virus 

D+E Aves  

Aviær klamydia D+E Psittaciformes  

Infestasjon med Varroa 

spp. (varroatose) 

C+D+E Apis  

Infestasjon med Aethina 

tumida (liten kubebille) 

D+E Apis, Bombus ssp.  

Lukket yngelråte D+E Apis  

Infestasjon med Tropi-

laelaps spp. 

D+E Apis  

Infeksjon med Batra-

chochytrium 

salamandrivorans 

D+E Caudata  
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Navn på listeført sykdom 

Kategori av 

listeført 

sykdom 

Listeførte arter 

Arter og grupper av arter Vektorarter 

Epizootisk hemato-

poietisk nekrose 

A+D+E Regnbueørret (Oncorhynchus 

mykiss), abbor (Perca fluvia-

tilis) 

Marmorkarpe (Aristichthys nobilis), gullfisk (Carassius 

auratus), karuss (Carassius carassius), karpe og koikarpe 

(Cyprinus carpio), sølvkarpe (Hypophthalmichthys molitrix), 

Leuciscus-arter (Leuciscus spp), mort (Rutilus rutilus), sørv 

(Scardinius erythrophthalmus) og suter (Tinca tinca) 

Hemoragisk virussepti-

kemi 

C+D+E Sild (Clupea spp.), sikfisk 

(Coregonus spp.), gjedde 

(Esox lucius), hyse 

(Melanogrammus aeglefinus), 

stillehavstorsk 

(Gadus macrocephalus), torsk 

(Gadus morhua), stillehavslaks 

(Oncorhynchus spp.), regnbue-

ørret (Oncorhynchus mykiss), 

femtrådet tangbrosme 

(Onos mustelus), ørret (Salmo 

trutta), piggvar (Scophthalmus 

maximus), brisling (Sprattus 

sprattus), harr (Thymallus 

thymallus), japansk flyndre 

(Paralichthys olivaceus), mar-

morørret (Salmo marmoratus), 

kanadarøye (Salvelinus namay-

cush), leppefisk (Labridae 

spp.), rognkjeks (Cyclopteridae 

spp.) 

Belugastør (Huso huso), diamantstør (Acipenser gueldens-

taedtii), sterlett (Acipenser ruthenus), stjernestør (Acipenser 

stellatus), stør (Acipenser sturio), sibirsk stør (Acipenser 

baerii), marmorkarpe (Aristichthys nobilis), gullfisk (Car-

assius auratus), karuss (Carassius carassius), karpe og 

koikarpe (Cyprinus carpio), sølvkarpe (Hypophthalmichthys 

molitrix), Leuciscus-arter (Leuciscus spp.), mort (Rutilus 

rutilus), sørv (Scardinius erythrophthalmus), suter (Tinca 

tinca), afrikansk malle (Clarias gariepinus), gjedde (Esox 

lucius), malle av slekten Ictalurus spp., svart dvergmalle 

(Ameiurus melas), prikket dvergmalle (Ictalurus punctatus), 

pangasiusmalle (Pangasius pangasius), gjørs (Sander 

lucioperca), malle (Silurus glanis), havabbor (Dicentrarchus 

labrax), stripet havabbor (Morone chrysops x Morone 

saxatilis), mulle av arten Mugil cephalus, ørnefisk av arten 

Sciaenops ocellatus, Argyrosomus regius, Umbrina cirrosa, 

tunfisk (Thunnus spp.), makrellstørje (Thunnus thynnus), 

havabbor av artene Epinephelus aeneus og Epinephelus 

marginatus, tunge av artene Solea senegalensis og Solea 

solea, rødpagell (Pagellus erythrinus), havkaruss av artene 

Dentex dentex, Sparus aurata, Diplodus sargus, Pagellus 

bogaraveo, Pagrus major, Diplodus puntazzo, Diplodus 

vulgaris, Pagrus pagrus, Tilapia-slekten (Oreochromis), 

bekkerøye (Salvelinus fontinalis), røye (Salvelinus alpinus) 

Infeksiøs hematopoietisk 

nekrose 

C+D+E Ketalaks (Oncorhynchus keta), 

sølvlaks (Oncorhynchus kis-

utch), masulaks (Oncorhyn-

chus masou), regnbueørret 

(Oncorhynchus mykiss), rød-

laks (Oncorhynchus nerka), 

laksefisk av arten Oncorhyn-

chus rhodurus, kongelaks 

(Oncorhynchus tshawytscha), 

atlanterhavslaks (Salmo salar), 

kanadarøye (Salvelinus namay-

cush), marmorørret (Salmo 

marmoratus), bekkerøye 

(Salvelinus fontinalis), røye 

(Salvelinus alpinus), laksefisk 

av arten Salvelinus leuco-

maenis 

Belugastør (Huso huso), diamantstør (Acipenser gueldens-

taedtii), sterlett (Acipenser ruthenus), stjernestør (Acipenser 

stellatus), stør (Acipenser sturio), sibirsk stør (Acipenser 

baerii), marmorkarpe (Aristichthys nobilis), gullfisk 

(Carassius auratus), karuss (Carassius carassius), karpe og 

koikarpe (Cyprinus carpio), sølvkarpe (Hypophthalmichthys 

molitrix), Leuciscus-arter (Leuciscus spp.), mort (Rutilus 

rutilus), sørv (Scardinius erythrophthalmus), suter (Tinca 

tinca), afrikansk malle (Clarias gariepinus), malle av slekten 

Ictalurus spp., svart dvergmalle (Ameiurus melas), prikket 

dvergmalle (Ictalurus punctatus), pangasiusmalle (Pangasius 

pangasius), gjørs (Sander lucioperca), malle (Silurus glanis), 

kveite (Hippoglossus hippoglossus), skrubbe (Platichthys 

flesus), torsk (Gadus morhua), hyse (Melanogrammus 

aeglefinus), edelkreps (Astacus astacus), signalkreps 

(Pacifastacus leniusculus), rød sumpkreps (Procambarus 

clarkii) 

Infeksjon med HPR-

deletert infeksiøs 

lakseanemi-virus 

C+D+E Regnbueørret (Oncorhynchus 

mykiss), atlanterhavslaks 

(Salmo salar) og ørret (Salmo 

trutta) 

 

Koiherpesvirussykdom E Karpe og koikarpe (Cyprinus 

carpio) 

Gullfisk (Carassius auratus), gresskarpe (Ctenopharyngodon 

idella) 
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Navn på listeført sykdom 

Kategori av 

listeført 

sykdom 

Listeførte arter 

Arter og grupper av arter Vektorarter 

Infeksjon med Microcy-

tos mackini 

A+D+E Stillehavsøsters (Crassostrea 

gigas), østers av artene 

Crassostrea virginica, Ostrea 

conchaphila og Ostrea edulis 

 

Infeksjon med Perkinsus 

marinus 

A+D+E Stillehavsøsters (Crassostrea 

gigas) og østers av arten 

Crassostrea virginica 

Hummer (Homarus gammarus), saltvannskrabber av slekten 

Brachyura spp., kreps av arten Cherax destructor, reke av 

arten Macrobrachium rosenbergii, languster (Palinurus spp.), 

krabbe av artene Portunus puber og Scylla serrata, reker av 

artene Penaeus indicus, Penaeus japonicus, Penaeus 

kerathurus, Penaeus stylirostris og Penaeus vannamei 

Infeksjon med Bonamia 

exitiosa 

C+D+E Østers av artene Ostrea angasi, 

Ostrea chilensis og Ostrea 

edulis 

Østers av arten Crassostrea angulata, stillehavsøsters 

(Crassostrea gigas) og østers av arten Crassostrea virginica 

Infeksjon med Bonamia 

ostreae 

C+D+E Østers av artene Ostrea angasi, 

Ostrea chilensis, Ostrea 

conchaphila, Ost-

rea denselammellosa, Ostrea 

edulis og Ostrea puelchana 

Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule), muslinger av arten 

Donax trunculus, vanlig sandskjell (Mya arenaria), muslinger 

av artene Mercenaria mercenaria og Meretrix lusoria, 

venusskjell av artene Ruditapes decussatus og Ruditapes 

philippinarum, gullskjell (Venerupis aurea), teppeskjell 

(Venerupis pullastra), sandskjell av arten Venus verrucosa, 

stort kamskjell (Pecten maximus) 

Infeksjon med Marteilia 

refringens 

C+D+E Østers av artene Ostrea angasi, 

Ostrea chilensis, Ostrea edulis 

og Ostrea puelchana 

Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule), muslinger av arten 

Donax trunculus, vanlig sandskjell (Mya arenaria), muslinger 

av artene Mercenaria mercenaria og Meretrix lusoria, 

venusskjell av artene Ruditapes decussatus og Ruditapes 

philippinarum, gullskjell (Venerupis aurea), teppeskjell 

(Venerupis pullastra), sandskjell av arten Venus verrucosa 

Infeksjon med Taura-

syndromvirus 

A+D+E Reke av artene Penaeus 

setiferus, Penaeus stylirostris 

og Penaeus vannamei 

Muslinger av slekten Atrina spp., kongsnegl (Buccinum 

undatum), østers av arten Crassostrea angulata, vanlig 

hjerteskjell (Cerastoderma edule), stillehavsøsters (Crassost-

rea gigas), østers av arten Crassostrea virginica, muslinger 

av arten Donax trunculus, sjøøre/havsnegler av artene Haliotis 

discus hannai og Haliotis tuberculata, stor strandsnegl 

(Littorina littorea), muslinger av artene Mercenaria 

mercenaria og Meretrix lusoria, vanlig sandskjell (Mya 

arenaria), blåskjell (Mytilus edulis), blåskjell av arten Mytilus 

galloprovincialis, åttearmet blekksprut (Octopus vulgaris), 

østers av arten Ostrea edulis, stort kamskjell (Pecten 

maximus), venusskjell av artene Ruditapes decussatus og 

Ruditapes philippinarum, tiarmet blekksprut (Sepia 

officinalis), konkylier av slekten Strombus spp., gullskjell 

(Venerupis aurea), teppeskjell (Venerupis pullastra), 

sandskjell av arten Venus verrucosa, hummer (Homarus 

gammarus), saltvannskrabber av slekten Brachyura spp., 

kreps av arten Cherax destructor, reke av arten 

Macrobrachium rosenbergii, languster (Palinurus spp), 

krabbe av artene Portunus puber og Scylla serrata, reke av 

artene Penaeus indicus, Penaeus japonicus og Penaeus 

kerathurus 
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Navn på listeført sykdom 

Kategori av 

listeført 

sykdom 

Listeførte arter 

Arter og grupper av arter Vektorarter 

Infeksjon med Yellow 

head disease-virus 

A+D+E Reke av artene Penaeus azte-

cus, Penaeus duorarum, Pena-

eus japonicus, Penaeus 

monodon, Penaeus setiferus, 

Penaeus stylirostris og 

Penaeus vannamei 

Muslinger av slekten Atrina spp., kongsnegl (Buccinum 

undatum), østers av arten Crassostrea angulata, vanlig 

hjerteskjell (Cerastoderma edule), stillehavsøsters (Crassost-

rea gigas), østers av arten Crassostrea virginica, muslinger av 

arten Donax trunculus, sjøøre/havsnegler av artene Haliotis 

discus hannai og Haliotis tuberculata, stor strandsnegl 

(Littorina littorea), muslinger av artene Mercenaria 

mercenaria og Meretrix lusoria, vanlig sandskjell (Mya 

arenaria), blåskjell (Mytilus edulis), blåskjell av arten Mytilus 

galloprovincialis, åttearmet blekksprut (Octopus vulgaris), 

østers (Ostrea edulis), stort kamskjell (Pecten maximus), 

venusskjell av artene Ruditapes decussatus og Ruditapes 

philippinarum, tiarmet blekksprut (Sepia officinalis), konkylie 

av slekten Strombus spp., gullskjell (Venerupis aurea), 

teppeskjell (Venerupis pullastra), sandskjell av arten Venus 

verrucosa 

Infeksjon med hvitflekk-

syndromvirus 

C+D+E Alle krepsdyr av ordenen 

Decapoda 

Muslinger av slekten Atrina spp., kongsnegl (Buccinum 

undatum), østers av arten Crassostrea angulata, vanlig 

hjerteskjell (Cerastoderma edule), stillehavsøsters 

(Crassostrea gigas), østers av arten Crassostrea virginica, 

muslinger av arten Donax trunculus, sjøøre/havsnegler av 

artene Haliotis discus hannai og Haliotis tuberculata, stor 

strandsnegl (Littorina littorea), muslinger av artene 

Mercenaria mercenaria og Meretrix lusoria, vanlig sandskjell 

(Mya arenaria), blåskjell (Mytilus edulis), blåskjell av arten 

Mytilus galloprovincialis, åttearmet blekksprut (Octopus 

vulgaris), østers (Ostrea edulis), stort kamskjell (Pecten 

maximus), venusskjell av artene Ruditapes decussatus og 

Ruditapes philippinarum, tiarmet blekksprut (Sepia 

officinalis), konkylie av slekten Strombus spp., gullskjell 

(Venerupis aurea), teppeskjell (Venerupis pullastra), 

sandskjell av arten Venus verrucosa 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/690 

av 17. desember 2019 

om fastsettelse av regler for anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med 

hensyn til de listeførte sykdommene som er omfattet av Unionens overvåkingsprogrammer, det 

geografiske virkeområdet for slike programmer og for hvilke listeførte sykdommer  

segmenter kan gis status som sykdomsfri(*) 

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 30 nr. 1 bokstav 

a) og artikkel 37 nr. 4 første ledd bokstav b), 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 overvåking og utryddelse og for å gi segmenter status som sykdomsfri. 

2) Ved forordning (EU) 2016/429 er det opprettet en harmonisert liste over smittsomme dyresykdommer («listeførte 

sykdommer») som utgjør en risiko for dyrehelsen eller folkehelsen i Unionen, enten det er i hele eller deler av Unionen. 

3) I artikkel 28 i forordning (EU) 2016/429 fastsettes Unionens overvåkingsprogrammer for visse listeførte sykdommer.  

I henhold til artikkel 30 i nevnte forordning skal det ved hjelp av en gjennomføringsrettsakt fastsettes hvilke listeførte 

sykdommer som skal omfattes av Unionens overvåkingsprogrammer, herunder programmenes geografiske virkeområde. 

4) Ved forordning (EU) 2016/429 oppheves rådsdirektiv 2005/94/EF(2) med virkning fra 21. april 2021. Ved direktiv 

2005/94/EF er det fastsatt obligatoriske overvåkingsprogrammer for aviær influensa hos fjørfe og viltlevende fugl. De 

obligatoriske overvåkingsprogrammene for aviær influensa er fortsatt relevante for å sikre et høyt overvåkingsnivå i 

hele Unionen på grunn av den virkningen høypatogen aviær influensa har på dyrehelsen. Disse programmene bør også 

omfatte overvåking av visse områder med økt risiko for at lavpatogen aviær influensa-virus muterer til høypatogen 

aviær influensa-virus. Overvåkingen av aviær influensa bidrar også til kunnskap om virus som utgjør en potensiell 

zoonotisk risiko. Denne forpliktelsen bør derfor gjenspeiles i forordning (EU) 2016/429 gjennom Unionens 

overvåkingsprogrammer for aviær influensa. 

5) I samsvar med den harmoniserte listen over smittsomme dyresykdommer i forordning (EU) 2016/429 skilles det mellom 

høypatogen aviær influensa og infeksjon med lavpatogen aviær influensa-virus. For å sikre sammenheng bør dette 

skillet gjenspeiles i virkeområdet for Unionens overvåkingsprogrammer. 

6) I delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/689(3) fastsettes blant annet kriteriene for å fastsette de listeførte 

sykdommene som omfattes av Unionens overvåkingsprogrammer, og innholdet i slike programmer. Høypatogen aviær 

influensa og infeksjon med lavpatogen aviær influensa-virus oppfyller disse kriteriene. 

7) Ved artikkel 37 i forordning (EU) 2016/429 gis medlemsstatene rett til å søke om anerkjennelse av sykdomsfri status for 

segmenter med hensyn til visse listeførte sykdommer nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a), b) og c) i nevnte forordning. Det 

bør i en gjennomføringsrettsakt fastslås for hvilke av de listeførte sykdommene segmenter kan gis sykdomsfri status.  

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 174 av 3.6.2020, s. 341, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 179/2020 av  

11. desember 2020 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 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). 

(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). 

2023/EØS/2/09 
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8) Ved forordning (EU) 2016/429 oppheves rådsdirektiv 2006/88/EF(4) med virkning fra 21. april 2021. I henhold til 

direktiv 2006/88/EF skal det fastsettes sykdomsfrie segmenter for listeførte sykdommer hos akvatiske dyr, i tråd med 

OIEs helseregelverk for akvatiske dyr. For å gjøre det lettere å opprettholde segmenters status som sykdomsfrie bør 

sykdommene som inngår på denne listen over sykdommer hos akvatiske dyr, så langt som mulig brukes for de listeførte 

sykdommene som segmenter kan gis sykdomsfri status for innenfor rammen av forordning (EU) 2016/429. 

9) Ettersom bestemmelsene i forordning (EU) 2016/429 som regulerer forholdene som omfattes av denne forordningen, får 

anvendelse fra 21. april 2021, bør denne forordningen få anvendelse fra den samme datoen. 

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 

De listeførte sykdommene som omfattes av Unionens overvåkingsprogrammer i samsvar med artikkel 28 i forordning (EU) 

2016/429 og det geografiske virkeområdet for slike programmer, er angitt i vedlegg I til denne forordningen. 

Artikkel 2 

De listeførte sykdommene som segmenter kan gis status som sykdomsfri for i samsvar med artikkel 37 i forordning (EU) 

2016/429, er angitt i vedlegg II til denne forordningen. 

Artikkel 3 

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 

 _____  

  

(4) 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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VEDLEGG I 

LISTEFØRTE SYKDOMMER SOM OMFATTES AV UNIONENS 

OVERVÅKINGSPROGRAMMER 

GEORGRAFISK VIRKEOMRÅDE FOR 

UNIONENS OVERVÅKINGSPROGRAMMER 

Høypatogen aviær influensa Hele medlemsstatens territorium 

Infeksjon med lavpatogen aviær influensa-virus Hele medlemsstatens territorium 
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VEDLEGG II 

LISTEFØRTE SYKDOMMER SOM SEGMENTER KAN GIS STATUS SOM SYKDOMSFRI FOR 

Epizootisk hematopoietisk nekrose 

Hemoragisk virusseptikemi 

Infeksiøs hematopoietisk nekrose 

Infeksjon med HPR-deletert infeksiøs lakseanemi-virus 

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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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 2020/552 

av 20. april 2020 

om endring av vedlegg I og II til vedtak 2003/467/EF med omsyn til statusen til regionen Valle d’Aosta i 

Italia og den autonome regionen Asorane i Portugal som offisielt frie for tuberkulose og statusen til  

fleire regionar i Portugal som offisielt frie for brucellose 

[meld under nummeret C(2019) 4626](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 

Fellesskapet(1), særleg punkt 4 i vedlegg A avsnitt I og punkt 7 i vedlegg A avsnitt II, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Direktiv 64/432/EØF vert nytta på handel med storfe i Unionen. I direktivet er det fastsett kva vilkår som ligg til grunn 

for at ein medlemsstat eller ein region i ein medlemsstat skal kunne godkjennast som offisielt fri for tuberkulose eller 

offisielt fri for brucellose hjå storfebuskapar. 

2) I kommisjonsvedtak 2003/467/EF(2) er det fastsett at dei regionane i medlemsstatane som er oppførte i kapittel 2 i 

vedlegg I til vedtaket, er godkjende som offisielt frie for tuberkulose hjå storfebuskapar. 

3) Italia har sendt over til Kommisjonen dokumentasjon som syner at regionen Valle d’Aosta oppfyller dei krava som er 

fastsette i direktiv 64/432/EØF for å verte godkjend som offisielt fri for tuberkulose hjå storfebuskapar. 

4) Portugal har sendt over til Kommisjonen dokumentasjon som syner at den autonome regionen Asorane, bortsett frå øya 

São Miguel, oppfyller krava som er fastsette i direktiv 64/432/EØF for å verte godkjend som offisielt fri for tuberkulose 

hjå storfebuskapar. 

5) Etter evalueringa av denne dokumentasjonen bør regionen Valle d’Aosta i Italia og den autonome regionen Asorane i 

Portugal, bortsett frå øya São Miguel, godkjennast som offisielt frie for tuberkulose hjå storfebuskapar. 

6) Vedlegg I til vedtak 2003/467/EF bør difor endrast. 

7) I artikkel 2 nr. 2 i vedtak 2003/467/EF er det fastsett at dei regionane i medlemsstatane som er oppførte i kapittel 2 i 

vedlegg II til vedtaket, er godkjende som offisielt frie for tuberkulose hjå storfebuskapar. 

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 127 av 22.4.2020, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 180/2020 av  

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

(1) TEF 121 av 29.7.1964, s. 1977/64. 

(2) Kommisjonsvedtak 2003/467/EF av 23. juni 2003 om fastsetjing av status for storfebuskapar i visse medlemsstatar eller regionar i 

medlemsstatar som offisielt frie for tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin leukose (TEU L 156 av 25.6.2003, s. 74). 
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8) Portugal har sendt over til Kommisjonen dokumentasjon som syner at dei administrative regionane (distritos) Aveiro, 

Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria og Castelo Branco i den overordna administrative regionen (região) Centro oppfyller 

krava som er fastsette i direktiv 64/432/EØF for å verte godkjende som offisielt frie for tuberkulose hjå storfebuskapar. 

9) Etter evalueringa av denne dokumentasjonen bør dei administrative regionane (distritos) Aveiro, Viseu, Guarda, 

Coimbra, Leiria og Castelo Branco i Portugal godkjennast som offisielt frie for tuberkulose hjå storfebuskapar. 

10) Vedlegg II til vedtak 2003/467/EF bør difor endrast. 

11) 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 

Vedlegg I og II til vedtak 2003/467/EF vert endra i samsvar med vedlegget til denne avgjerda. 

Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 20. april 2020. 

 For Kommisjonen 

Stella KYRIAKIDES 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  



5.1.2023 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 2/249 

 

VEDLEGG 

I vedlegg I og II til vedtak 2003/467/EF vert det gjort følgjande endringar: 

1) I kapittel 2 i vedlegg I til vedtak 2003/467/EF skal postane for Italia og Portugal lyde: 

«I Italia: 

— Regionen Abruzzo: provinsen Pescara 

— Provinsen Bolzano 

— Regionen Emilia-Romagna 

— Regionen Friuli-Venezia Giulia 

— Regionen Lazio: provinsane Frosinone, Rieti og Viterbo 

— Regionen Liguria 

— Regionen Lombardia 

— Regionen Marche: provinsane Ancona, Ascoli Piceno, Fermo og Pesaro-Urbino 

— Regionen Piemonte 

— Regionen Sardinia: provinsane Cagliari, Medio-Campidano, Ogliastra, Olbia-Tempio og Oristano 

— Regionen Toscana 

— Provinsen Trento 

— Regionen Umbria 

— Regionen Valle d’Aosta 

— Regionen Veneto 

I Portugal: 

— Região Algarve: alle område (distritos) 

— Região Autónoma dos Açores, bortsett frå øya São Miguel» 

2) I kapittel 2 i vedlegg II til vedtak 2003/467/EF skal posten for Portugal lyde: 

«I Portugal: 

— Região Algarve: alle område (distritos) 

— Região Autónoma dos Açores: øyene Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico, Santa Maria 

— Região Centro: distritos Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Castelo Branco» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2020/528 

av 14. april 2020 

om godkjenning av visse laboratorier i Brasil, Kina, Sør-Korea, Thailand og De forente stater til å utføre 

serologiske tester for å kontrollere effektiviteten av rabiesvaksiner hos hunder, katter og ildrer 

[meddelt under nummer C(2020) 2103](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsvedtak 2000/258/EF av 20. mars 2000 om utpeking av et særskilt institutt som skal utarbeide de 

kriterier som er nødvendige for å standardisere serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning(1), særlig artikkel 3 

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved vedtak 2000/258/EF ble Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) i Nancy, Frankrike, utpekt 

som instituttet med ansvar for å utarbeide de nødvendige kriteriene for å standardisere de serologiske testene for å 

kontrollere rabiesvaksiners effektivitet. AFSSA er nå blitt en del av Agence nationale de sécurité sanitaire de 

l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) i Frankrike. 

2) Vedtak 2000/258/EF fastsetter blant annet at ANSES skal vurdere laboratorier i tredjestater som har søkt om 

godkjenning til å utføre serologiske tester for å kontrollere rabiesvaksiners effektivitet. 

3) Vedkommende myndighet i Brasil har søkt om godkjenning av laboratoriet «Núcleo de Pesquisas em Raiva do 

Laboratório de Virologia Clínica e Molecular do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo». 

ANSES har utarbeidet og sendt Kommisjonen en positiv vurderingsrapport om dette laboratoriet datert  

24. oktober 2019. 

4) Vedkommende myndighet i Kina har søkt om godkjenning av de to laboratoriene «Sino Tech World Biologicals 

Pharmaceutical Co., Ltd (Beijing)» og «Animal Disease Diagnostic Center of the Institute of Animal Health of the 

Guangdong Academy of Agriculture Sciences». ANSES har utarbeidet og sendt Kommisjonen en positiv 

vurderingsrapport om disse laboratoriene datert 24. oktober 2019. 

5) Vedkommende myndighet i Kina har søkt om fornyet godkjenning av de to laboratoriene «National Reference 

Laboratory for Animal Rabies (Diagnostic Laboratory for Rabies and Wildlife Associated Zoonoses)» og «Centre for 

Rabies Antibody Assay of the Laboratory of Epidemiology of the Military Veterinary Research Institute of the 

Academy of Military Medical Sciences». ANSES har utarbeidet og sendt Kommisjonen en positiv vurderingsrapport om 

disse laboratoriene datert 24. oktober 2019. 

6) Vedkommende myndighet i Sør-Korea har søkt om godkjenning av laboratoriet «Rabies and Japanese encephalitis OIE 

reference laboratory of Animal and Plant Quarantine Agency». ANSES har utarbeidet og sendt Kommisjonen en positiv 

vurderingsrapport om dette laboratoriet datert 24. oktober 2019.  

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 118 av 16.4.2020, s. 26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 181/2020 av  

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

(1) EUT L 79 av 30.3.2000, s. 40. 
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7) Vedkommende myndighet i Thailand har søkt om godkjenning av laboratoriet «National Institute of Animal Health». 

ANSES har utarbeidet og sendt Kommisjonen en positiv vurderingsrapport om dette laboratoriet datert  

24. oktober 2019. 

8) Vedkommende myndighet i De forente stater har søkt om fornyet godkjenning av laboratoriet «Centers for Disease 

Control and Prevention of the Rabies Laboratory». ANSES har utarbeidet og sendt Kommisjonen en positiv 

vurderingsrapport om dette laboratoriet datert 24. oktober 2019. 

9) Disse laboratoriene bør derfor godkjennes til å utføre serologiske tester for å kontrollere effektiviteten av rabiesvaksiner 

hos hunder, katter og ildrer. 

10) 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 samsvar med artikkel 3 nr. 2 i vedtak 2000/258/EF godkjennes følgende laboratorier til å utføre serologiske tester for å 

kontrollere effektiviteten av rabiesvaksiner hos hunder, katter og ildrer: 

a) Núcleo de Pesquisas em Raiva 

Laboratório de Virologia Clínica e Molecular do Instituto de Ciências Biomédicas 

Universidade de São Paulo 

Av. Prof. Lineu Prestes, 1374, room 225 

05508-000 São Paulo 

Brasil 

b) Sino Tech World Biologicals Pharmaceutical Co., Ltd (Beijing) 

29 Qingfeng West Road. Biological Medicine Base, Daxing District, 

Beijing 

Kina 

c) Animal Disease Diagnostic Center 

Institute of Animal Health, Guangdong Academy of Agriculture Sciences 

21 Baishigang Street, Tianhe District 

Guangzhou, Guangdong 

Kina 

d) National Reference Laboratory for Animal Rabies (Diagnostic Laboratory for Rabies and Wildlife Associated Zoonoses) 

Changchun Veterinary Research Institute,Chinese Academy of Agricultural Sciences 

666 Liuying West Road, Jingyue Economy Development District, Changchun, Jilin, 

Kina 

e) Centre for Rabies Antibody Assay, Laboratory of Epidemiology, Military Veterinary Research Institute, Academy of 

Military Medical Sciences 

666 Liuying West Road, Jingyue Economy Development District 

Changchun, Jilin 

Kina 

f) Rabies and Japanese encephalitis OIE reference laboratory of the Animal and Plant Quarantine Agency 

177 Hyeoksin 8-ro, Gimcheon-si, Gyeongsangbuk-do, 39660, 

Sør-Korea 
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g) Centers for Disease Control and Prevention 

Rabies Laboratory 

1600 Clifton Road, NE, Atlanta, GA 30333, 

De forente stater 

h) The National Institute of Animal Health 

50/2 Kasetklang, Ladyao, Chatuchak 

Bangkok 10900 

Thailand 

Artikkel 2 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 14. april 2020. 

 For Kommisjonen 

Stella KYRIAKIDES 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/376 

av 5. mars 2020 

om godkjenning av norbixin (annatto F) som tilsetjingsstoff i fôrvarer til kattar og hundar(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje slik godkjenning. I artikkel 10 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) Norbixin (annatto F) vart i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent utan tidsavgrensing som tilsetjingsstoff i 

fôrvarer til hundar og kattar, i gruppa «fargestoff, medrekna pigment» under overskrifta «andre fargestoff som i 

medhald av fellesskapsføresegner er godkjende til farging av næringsmiddel, enn patentblå V, briljantsyregrøn BS og 

kantaxantin». Dette fargestoffet vart ikkje særskilt godkjent, men vart ført opp i denne generiske posten. Tilsetjings-

stoffet vart seinare ført opp 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 norbixin (annatto F) som tilsetjingsstoff i fôrvarer til hundar og kattar. 

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 fråsegna si av 22. mars 2017(3) konkluderte Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik («Styresmakta») 

med at norbixin (annatto F) under dei framlagde bruksvilkåra ikkje har nokon skadeverknad på dyrehelsa. Ho 

konkluderte òg med at stoffet er ei sterk basisk løysing som gjer det etsande og difor skadeleg for brukaren. 

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 norbixin (annatto F) som tilsetjingsstoff i 

fôrvarer til dyr som ikkje er meinte for næringsmiddelproduksjon, ettersom det er usannsynleg at stoffet vil ha nokon 

vesentleg miljøverknad ifølgje den førnemnde fråsegna frå 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 metoden for analyse av fôrtilsetjingsstoffet som er lagd fram av referanselaboratoriet 

til Den europeiske unionen, som vart skipa ved forordning (EF) nr. 1831/2003. Rapporten til referanselaboratoriet til 

Den europeiske unionen for tilsetjingsstoff i fôrvarer (EURL-FA) viste at søkjaren ikkje har lagt fram forsøksdata til 

mengdefastsetjing av norbixin (annatto F) i fôrvarer. Søkjaren vart beden om å leggje fram slike data, og metoden vart 

validert og ført opp i eit tillegg til EURL-FA-rapporten. 

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 69 av 6.3.2020, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 182/2020 av  

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

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

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

(3) EFSA Journal 2017; 15(4):4764. 

(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). 
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5) Vurderinga av norbixin (annatto F) 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, 

næringsmiddel og fôr. 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Stoffet som er ført opp 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 

Overgangstiltak 

1. Det stoffet som er ført opp i vedlegget, og premiksar som inneheld dette stoffet og er framstilte og merkte før  

26. september 2020 i samsvar med dei reglane som gjaldt før 26. mars 2020, kan framleis bringast i omsetning og nyttast til dei 

eksisterande lagera er tømde. 

2. Fôrmidla og fôrblandingane som inneheld det stoffet som er ført opp i vedlegget, og som er framstilte og merkte før  

26. mars 2022 i samsvar med dei reglane som gjaldt før 26. mars 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. mars 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 fôrvarer farge eller gjev dei den opphavlege fargen tilbake 

2a160b Norbixin (annatto F) Samansetnaden til tilsetjingsstoffet: 

Flytande preparat av annatto F som 

inneheld 2,3–2,7 % kaliumsalt av norbixin 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

Alkalihandsama norbixin, syrefelt (annatto 

F), vert beskrive som kaliumsalt av 

norbixin (dikalium 6,6’-diapo-psi,psi-

karotendioat). 

Det er eit karotenoidderivat som vert 

framstilt ved fjerning av det ytre skalet på 

frø frå annattotreet (Bixa orellana L) og 

vidare kjemisk handsaming. 

Fast form 

Kjemisk formel: C24H26K2O4 

CAS-nummer: 33261-80-2 

Analysemetode(1): 

Mengdefastsetjing av kalium av norbixin i 

fôrtilsetjingsstoffet: 

— Spektrofotometri ved 482 nm (JECFA-

monografien om annattoekstrakt 

(alkalihandsama norbixin, syrefelt) 

Mengdefastsetjing av kalium av norbixin i 

fôrvarer: 

— Reversfase-høgtrykksvæskekroma-

tografi kombinert med diodearray-

påvising (RP-HPLC-DAD) 

Kattar 

Hundar 

- - 13 

16 

1. Bruksrettleiinga for tilsetjings-

stoffet og premiksen skal innehal-

de opplysningar om lagrings-

vilkåra og stabiliteten ved 

varmehandsaming. 

2. Dei driftsansvarlege for fôr-

føretaka skal fastsetje driftsrutinar 

og organisatoriske tiltak for 

brukarar av tilsetjingsstoffet og 

premiksane når det gjeld handte-

ringa av 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. 

26.3.2030 

(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) 2020/377 

av 5. mars 2020 

om godkjenning av natriumselenat som tilsetjingsstoff i fôrvarer til drøvtyggjarar(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje slik godkjenning. 

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det sendt inn ein søknad om godkjenning av natriumselenat 

som tilsetjingsstoff i fôrvarer til drøvtyggjarar. 

3) Søkjaren oppmoda om at natriumselenat vert klassifisert i kategorien «ernæringsmessige tilsetjingsstoff». Søknaden 

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

4) I fråsegna si av 3. juli 2019(2) konkluderte Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik («Styresmakta») 

med at natriumselenat under dei framlagde bruksvilkåra ikkje har nokon skadeverknad på dyrehelsa, forbrukar-

tryggleiken eller miljøet. Ho konkluderte òg med at tilsetjingsstoffet vert rekna som eit stoff som irriterer hud og auge, 

og som 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 er ei effektiv kjelde til selen for drøvtyggjarar. Styresmakta reknar ikkje at det er naudsynt med særlege 

krav om overvaking etter at produktet er bringa i omsetning. Ho stadfesta òg rapportane om metoden for analyse av 

fôrtilsetjingsstoffet som er lagde fram av referanselaboratoriet, som vart skipa ved artikkel 21 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

5) Vurderinga av natriumselenat 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, 

næringsmiddel og fôr. 

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 69 av 6.3.2020, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 182/2020 av  

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

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

(2) EFSA Journal 2019;17(7):5788. 

2023/EØS/2/13 
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VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Stoffet som er ført opp i vedlegget, og som tilhøyrer kategorien «ernæringsmessige tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa 

«sambindingar av mikronæringsstoff», 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. mars 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 Selen i mg/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % 

Kategori: ernæringsmessige tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: sambindingar av mikronæringsstoff 

3b803  Natriumsele-

nat 

Karakterisering av tilsetjingsstoffet 

Natriumselenat, i pulverform, med eit 

seleninnhald på minst 41 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Dinatriumselenat 

Kjemisk formel: Na2SeO4 

CAS-nummer: 13410-01-0 

Analysemetode(1): 

Fastsetjing av samla mengd selen i 

fôrtilsetjingsstoffet: 

— titrering 

Fastsetjing av samla mengd natrium i 

natriumselenat: 

— atomabsorpsjonsspektrometri (AAS) 

– EN ISO 6869:2000, eller 

— induktivt kopla plasma – atomemi-

sjonsspektrometri (ICP-AES) – EN 

15510:2007. 

Fastsetjing av samla mengd selen i 

premiksar, fôrmiddel og fôrblandingar: 

— hydridgenerering-

atomabsorpsjonsspektrometri 

(HGAAS) etter mikrobølgjeopp-

slutting – EN 16159:2012 

Drøvtyggja

rar 

—  0,50 (samla 

mengd) 

1. Natriumselenat kan bringast i 

omsetning og nyttast som 

tilsetjingsstoff i form av eit 

preparat. 

2. Tilsetjingsstoffet skal til-

setjast fôr som ein premiks. 

3. Dei driftsansvarlege for 

fôrføretaka skal fastsetje 

driftsrutinar og organi-

satoriske tiltak for brukarar av 

tilsetjingsstoffet og premiksen 

når det gjeld handteringa av 

moglege risikoar ved 

innanding eller kontakt med 

hud eller auge. Dersom desse 

risikoane ikkje kan fjernast 

eller reduserast til eit 

minimum ved hjelp av slike 

rutinar og tiltak, skal 

tilsetjingsstoffet og premiksen 

nyttast med personleg 

verneutstyr. 

26. mars 2030 

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



5.1.2023 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 2/259 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/378 

av 5. mars 2020 

om godkjenning av L-leucin som tilsetjingsstoff i fôrvarer 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 i fôrvarer og om vilkår og 

framgangsmåtar for å gje slik godkjenning. 

2) I samsvar med artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det sendt inn ein søknad om godkjenning av L-leucin 

framstilt av Escherichia coli NITE BP-02351 som ernæringsmessig tilsetjingsstoff til bruk i fôr og drikkevatn og som 

sensorisk tilsetjingsstoff til bruk 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» (funksjonsgruppe «aminosyrer, 

aminosyresalt og -analogar») og i kategorien «sensoriske tilsetjingsstoff» (funksjonsgruppe «aromastoff») av L-leucin 

framstilt av Escherichia coli NITE BP-02351. 

4) I fråsegna si av 2. april 2019(2) konkluderte Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik («Styresmakta») 

med at L-leucin framstilt av Escherichia coli NITE BP-02351 under dei framlagde bruksvilkåra ikkje har nokon 

skadeverknad på dyrehelsa, forbrukartryggleiken eller miljøet. Ho slo òg fast at L-leucin framstilt av Escherichia coli 

NITE BP-02351 kan utgjere ein risiko for brukarane av tilsetjingsstoffet ved innanding. Det bør difor gjerast høvelege 

vernetiltak for å unngå skadeverknader på menneskehelsa, særleg for brukarane av tilsetjingsstoffet. 

5) Styresmakta konkluderte med at tilsetjingsstoffet er ei effektiv kjelde til aminosyra L-leucin for alle dyreartar. For at 

tilsetjinga av L-leucin skal ha full verknad hjå drøvtyggjarar, bør det vernast mot nedbryting i vomma. I ei tidlegare 

fråsegn uttrykte Styresmakta uro over mogleg ernæringsmessig ubalanse med omsyn til aminosyrer som vert 

administrerte via drikkevatn. Styresmakta foreslo likevel ikkje eit høgaste tillatne innhald av L-leucin. 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-leucin vert tilsett som 

aminosyre i drikkevatnet. 

6) Når det gjeld L-leucin som aromastoff, konstaterer Styresmakta at det ikkje trengst ytterlegare dokumentasjon av 

verknaden når stoffet vert nytta i tilrådde dosar. L-leucin som aromastoff er ikkje godkjent for bruk i drikkevatn. Ved 

tilrådd dose gjev ikkje L-leucin som aromastoff særleg grunn til uro med omsyn til inntaket av alle essensielle og 

semiessensielle aminosyrer gjennom kosten. 

7) Styresmakta reknar ikkje at det er naudsynt med særlege krav om overvaking etter at produktet er bringa i omsetning. 

Ho stadfesta òg rapportane om metoden for analyse av fôrtilsetjingsstoffet som er lagde fram av referanselaboratoriet, 

som vart skipa ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 69 av 6.3.2020, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 182/2020 av  

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

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

(2) EFSA Journal 2019;17(5):5689. 

2023/EØS/2/14 
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8) Vurderinga av L-leucin 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) Det at L-leucin ikkje er godkjent for bruk som aromastoff i drikkevatn, utelukkar ikkje at det kan nyttast i fôrblandingar 

som vert administrerte via vatn. 

10) 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 

L-leucin framstilt av Escherichia coli NITE BP-02351, som er ført opp i vedlegget, vert godkjent som fôrtilsetjingsstoff i 

kategorien «ernæringsmessige tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa «aminosyrer, aminosyresalt og -analogar», og i kategorien 

«sensoriske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa «aromastoff», 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. mars 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 

God-

kjenninga 

gjeld inntil mg/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % 

Kategori: ernæringsmessige tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: aminosyrer, aminosyresalt og -analogar 

3c382 - L-leucin Samansetnaden til tilsetjingsstoffet: 

Pulver med eit innhald av L-leucin på minst  

98 % (i tørrstoff) og eit vassinnhald på høgst 

1,5 % 

Alle dyreartar    1. L-leucin 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 og 

stabiliteten ved varmehandsaming og 

stabiliteten i drikkevatn. 

4. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka 

skal fastsetje driftsrutinar og 

organisatoriske tiltak for brukarar av 

tilsetjingsstoffet og premiksen når det 

gjeld handteringa av moglege risikoar 

ved innanding. 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, medrekna 

pustevern. 

5. Endotoksininnhaldet i tilsetjingsstoffet 

og støvingspotensialet til dette stoffet 

må vere slik at endotoksin-

eksponeringa ikkje overstig 1 600 IE 

endotoksin/m3 luft(2). 

26.3.2030 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

L-leucin framstilt ved gjæring med 

Escherichia coli NITE BP-02351. 

Kjemisk formel: C6H13NO2 

CAS-nummer: 61-90-5 

Analysemetode(1): 

Fastsetjing av L-leucin i fôrtilsetjingsstoffet: 

— Food Chemical Codex «L-leucine 

monohydrochloride monograph» 

Mengdefastsetjing av leucin i fôrtilsetjings-

stoffet: 

— ionebytarkromatografi med 

postkolonnederivatisering og optisk 

påvising (IEC-VIS/FLD) 

Mengdefastsetjing av leucin i premiksar: 

— ionebytarkromatografi med 

postkolonnederivatisering og optisk 

påvising (IEC-VIS/FLD) eller 

— ionebytarkromatografi med 

postkolonnederivatisering og fotometrisk 

påvising (IEC-VIS) – kommisjons-

forordning (EF) nr. 152/2009 
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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 

God-

kjenninga 

gjeld inntil mg/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % 

   Mengdefastsetjing av leucin i fôrblandingar og 

fôrmiddel: 

— ionebytarkromatografi med 

postkolonnederivatisering og fotometrisk 

påvising (IEC-VIS) – kommisjons-

forordning (EF) nr. 152/2009 

Mengdefastsetjing av leucin i vatn: 

— ionebytarkromatografi med 

postkolonnederivatisering og fotometrisk 

påvising (IEC-VIS) 

    6. Opplysningar som skal gjevast: «Ved 

tilsetjing av L-leucin, særleg i 

drikkevatn, bør det takast omsyn til 

alle essensielle og semiessensielle 

aminosyrer for å unngå ubalanse» 

Kategori: sensoriske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: Aromastoff 

3c382 - L-leucin Samansetnaden til tilsetjingsstoffet: 

Pulver med eit innhald av L-leucin på minst  

98 % (i tørrstoff) og eit vassinnhald på høgst 

1,5 % 

Alle dyreartar - - - 1. L-leucin 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 

påførast følgjande opplysningar: 

«Tilrådd høgaste innhald av det aktive 

stoffet i fullfôr med eit vassinnhald på 

12 %: 25 mg/kg.» 

26.3.2030 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

L-leucin framstilt ved gjæring med 

Escherichia coli NITE BP-02351 

Kjemisk formel: C6H13NO2 

CAS-nummer: 61-90-5 

FL-nr. 17.012 
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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 

God-

kjenninga 

gjeld inntil mg/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % 

   Analysemetode(1): 

Fastsetjing av L-leucin i fôrtilsetjingsstoffet: 

— Food Chemical Codex «L-leucine 

monohydrochloride monograph» 

Mengdefastsetjing av leucin i 

fôrtilsetjingsstoffet: 

— ionebytarkromatografi med 

postkolonnederivatisering og optisk 

påvising (IEC-VIS/FLD) 

Mengdefastsetjing av leucin i premiksar: 

— ionebytarkromatografi med 

postkolonnederivatisering og optisk 

påvising (IEC-VIS/FLD) eller 

— ionebytarkromatografi med 

postkolonnederivatisering og fotometrisk 

påvising (IEC-VIS) – kommisjons-

forordning (EF) nr. 152/2009 

    5. 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. 

6. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka 

skal fastsetje driftsrutinar og 

organisatoriske tiltak for brukarar av 

tilsetjingsstoffet og premiksen når det 

gjeld handteringa av moglege risikoar 

ved innanding. 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, medrekna 

pustevern. 

7. Endotoksininnhaldet i tilsetjingsstoffet 

og støvingspotensialet til dette stoffet 

må vere slik at endotoksin-

eksponeringa ikkje overstig 1 600 IE 

endotoksin/m3 luft(2). 

(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 2019;17(5):5689). Analysemetode: Den 

europeiske farmakopeen 2.6.2014 (bakterielle endotoksin) 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/354 

av 4. mars 2020 

om utarbeiding av en liste over bruksområder for fôr med særlige ernæringsformål og om  

oppheving av direktiv 2008/38/EF(*) 

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, 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(1), 

særlig artikkel 10 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Reglene for å bringe i omsetning og bruke fôr er fastsatt i forordning (EF) nr. 767/2009. I samsvar med artikkel 9 i den 

forordningen kan fôr med særlige ernæringsformål bringes i omsetning bare dersom dets tiltenkte bruk er oppført på en liste 

over bruksområder i samsvar med artikkel 10 i samme forordning. 

2) Ved kommisjonsdirektiv 2008/38/EF(2) ble det opprettet en liste over bruksområder for fôrvarer med særlige ernæringsformål. 

3) Del A i vedlegg I til direktiv 2008/38/EF inneholder de alminnelige bestemmelsene om fôr med særlige ernæringsformål. Av 

hensyn til den vitenskapelige og teknologiske utviklingen og merkingskravene fastsatt ved forordning (EF) nr. 767/2009 skal 

disse alminnelige bestemmelsene revideres. 

4) I artikkel 11 til 17 i forordning (EF) nr. 767/2009 ble det fastsatt nye prinsipper og regler for å bringe fôr i omsetning, 

deriblant for merking. Som følge av dette ble flere poster i listen over bruksområder i del B i vedlegg I til direktiv 2008/38/EF 

utdatert, særlig fordi beskrivelsene i kolonnen «Grunnleggende ernæringsegenskaper» var dårlige og altfor generelle.  

I forbindelse med slike poster har det vært svært vanskelig for kontrollmyndighetene å kontrollere om bestemmelsene i 

forordning (EF) nr. 767/2009 er overholdt, bl.a. om det aktuelle fôrets spesifikke sammensetning oppfyller det respektive 

særlige ernæringsformålet. 

5) I samsvar med artikkel 10 i forordning (EF) nr. 767/2009 har Kommisjonen mottatt et antall søknader om endring av 

vilkårene knyttet til flere bruksområder for fôr med særlige ernæringsformål, fordi de var utdatert. Utdaterte poster som det 

ikke er inngitt noen søknad for, eller der søknaden er trukket, bør fjernes.  

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 67 av 5.3.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 183/2020 av 11. desember 2020 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) Kommisjonsdirektiv 2008/38/EF av 5. mars 2008 om utarbeiding av en liste over bruksområdene for fôrvarer med særlige ernæringsformål (EUT 

L 62 av 6.3.2008, s. 9). 

2023/EØS/2/15 
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6) Når det gjelder andre bruksområder for fôr med særlige ernæringsformål oppført i del B i vedlegg I til direktiv 2008/38/EF, 

må det gjøres endringer i bestemmelsene om grunnleggende ernæringsegenskaper og merkingsopplysninger for å tilpasse dem 

til den vitenskapelige og tekniske utviklingen og for å gjøre bestemmelsene klarere og lettere å håndheve. 

7) Dessuten har Kommisjonen i samsvar med artikkel 10 i forordning (EF) nr. 767/2009 mottatt søknader om oppføring av de 

særlige ernæringsformålene «støtte av energistoffskiftet og muskelfunksjonen ved rabdomyolyse» og «støtte i stressituasjoner, 

som vil føre til reduksjon av tilknyttet atferd» på listen over bruksområder for fôr med særlige ernæringsformål. 

8) Kommisjonen har gjort alle søknadene, herunder saksmappene, tilgjengelige for medlemsstatene. 

9) Etter å ha vurdert saksmappene i de nevnte søknadene har Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr (heretter 

kalt «Komiteen») anerkjent at den spesifikke sammensetningen av det aktuelle fôret oppfyller det respektive særlige ernæ-

ringsformålet, og at det ikke har noen skadevirkning på dyrehelsen, menneskers helse, miljøet eller dyrevelferden. 

10) På bakgrunn av betraktningene ovenfor bør listen over bruksområder for fôr med særlige ernæringsformål oppdateres. 

11) Ettersom ingen trygghetsgrunner tilsier at de nye alminnelige bestemmelsene og den oppdaterte listen over bruksområder for 

fôr med særlige ernæringsformål må få anvendelse umiddelbart, bør det fastsettes overgangstiltak for å unngå unødvendige 

handelsforstyrrelser og at markedsdeltakerne påføres en unødvendig administrativ byrde. 

12) Av klarhetshensyn og av praktiske årsaker bør direktiv 2008/38/EF oppheves og erstattes med en forordning, som ikke 

inneholder bestemmelser som krever innarbeiding i medlemsstatenes nasjonale rett. De seneste endringene av direktivet er 

steg for steg allerede gjort gjennom forordninger, fordi det ikke var nødvendig å innarbeide de aktuelle bestemmelsene i 

nasjonal rett. Dessuten er de alminnelige kravene for å kunne bringe i omsetning og bruke fôr med særlige ernæringsformål 

fastsatt i forordning (EF) nr. 767/2009. 

13) For at medlemsstatene skal få mulighet til å gjøre de nødvendige tilpasningene, bør det fastsettes et tilstrekkelig tidsrom før 

denne forordningen kommer til anvendelse. 

14) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Komiteen. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Fôr med særlige ernæringsformål som definert i forordning (EF) nr. 767/2009 kan bringes i omsetning bare dersom 

— de alminnelige bestemmelsene om fôr med særlige ernæringsformål fastsatt i del A i vedlegget til denne forordningen er 

overholdt, og 

— dets tiltenkte bruk er oppført i del B i vedlegget til denne forordningen, og bestemmelsene i den respektive posten er overholdt. 

Artikkel 2 

Som unntak fra artikkel 1 kan fôr med særlige ernæringsformål som er i samsvar med bestemmelsene i direktiv 2008/38/EF, fortsatt 

bringes i omsetning, forutsatt at en søknad om en tiltenkt bruk oppført i det direktivet er inngitt til Kommisjonen i samsvar med 

artikkel 10 i forordning (EF) nr. 767/2009 før 25. mars 2021, og fram til Kommisjonen treffer beslutning om søknaden. 

Artikkel 3 

Fôr med særlige ernæringsformål som er merket før 25. mars 2022 i samsvar med reglene som gjaldt før 25. mars 2020, kan fortsatt 

bringes i omsetning og brukes til de eksisterende lagrene er tømt. 
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Artikkel 4 

Direktiv 2008/38/EF oppheves. 

Artikkel 5 

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

Den får anvendelse fra 25. desember 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 4. mars 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

DEL A 

Alminnelige bestemmelser om fôr med særlige ernæringsformål 

1. Dersom det for samme særlige ernæringsformål er oppført mer enn én gruppe grunnleggende ernæringsegenskaper i kolonne 2 i 

del B, angitt med «og/eller», kan produsenten velge å bruke én eller flere grupper av grunnleggende egenskaper for å oppnå det 

særlige ernæringsformålet definert i kolonne 1 i del B. De tilsvarende merkingsopplysningene for hvert alternativ er angitt i 

kolonne 4 i del B. 

2. Dersom en grunnleggende ernæringsegenskap i kolonne 2 i del B er angitt kvantitativt, gjelder bestemmelsene i artikkel 17 nr. 2 

i forordning (EF) nr. 767/2009 og de tillatte toleransene fastsatt i vedlegg IV til samme forordning. Dersom det i nevnte vedlegg 

ikke er fastsatt noen toleranse for den respektive merkingsopplysningen, tillates et avvik på +/- 15 %. 

3. Dersom et fôrtilsetningsstoff er nevnt i kolonne 2 eller 4 i del B, gjelder bestemmelsene om godkjenning av fôrtilsetningsstoffer 

i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003(1), og tilsetningsstoffet skal brukes i samsvar med den angitte 

grunnleggende ernæringsegenskapen. 

4. Dersom det for et stoff som også er godkjent som fôrtilsetningsstoff, kreves opplysninger i henhold til kolonne 4 i del B som 

inneholder angivelsen «totalt», skal det totale innholdet av stoffet angis under overskriften «Analytiske bestanddeler». 

5. Opplysningene som skal gis i samsvar med kolonne 4 i del B, skal være kvantitative, uten at dette berører europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/48/EF(2). 

6. Den anbefalte bruksperioden angitt i kolonne 5 i del B er den tiden det normalt vil ta å oppfylle ernæringsformålet. Produsentene 

kan angi mer nøyaktige bruksperioder innenfor de fastsatte grensene. 

7. Dersom et fôr med særlige ernæringsformål er ment å oppfylle mer enn ett særlig ernæringsformål, skal det være i samsvar med 

hver av de respektive postene i del B. 

8. Når det gjelder tilskuddsfôr med særlige ernæringsformål, skal bruksanvisningen inneholde veiledning om balansert sammen-

setning av dagsrasjonen. 

9. Når et fôr med særlige ernæringsformål skal gis oralt til hvert dyr i form av en bolus, skal dette angis i kolonnen «Andre 

bestemmelser». Slikt fôr skal, også når det gjelder eventuell drasjering, utelukkende inneholde fôrmidler og fôrtilsetningsstoffer, 

med mindre annet er angitt i den respektive posten. Det anbefales at fôr som skal gis oralt til hvert dyr, gis av veterinær eller 

annen kompetent person. 

10. Når et fôr med særlige ernæringsformål bringes i omsetning i form av en bolus og er et fôrmiddel eller tilskuddsfôr som skal gis 

oralt til hvert dyr, med langsom frigivelse av forbindelsene, dvs. som varer i mer enn 24 timer, skal, dersom det er relevant, den 

maksimale perioden med kontinuerlig frigivelse av forbindelsene i bolusen samt den daglige frigivelsesraten angis på merkingen 

for hvert fôrtilsetningsstoff der det er fastsatt et høyeste tillatte innhold i fullfôr. Den driftsansvarlige for et fôrforetak som 

bringer en bolus i omsetning, skal ha dokumentasjon på at den daglige mengden tilgjengelig tilsetningsstoff i fordøyelseskanalen 

ikke på noe tidspunkt i fôringsperioden vil overstige, dersom det er relevant, det fastsatte høyeste tillatte innholdet av 

tilsetningsstoffet per kg fullfôr (virkning ved langsom frigivelse). Slik dokumentasjon bør bygge på en fagfellevurdert metode 

eller intern analyse. 

11. For bruksområder der det i kolonne 2 for tilskuddsfôr tillates en konsentrasjon av visse fôrtilsetningsstoffer på over 100 ganger 

det relevante høyeste tillatte innholdet i fullfôr, skal konsentrasjonen av disse fôrtilsetningsstoffene ikke være høyere enn  

500 ganger det relevante fastsatte høyeste tillatte innholdet i fullfôr, unntatt når det gjelder boluser som nevnt i punkt 10. Ved 

tilsetning av slikt tilskuddsfôr til dyrets diett skal det sikres at dyrets inntak er innenfor det fastsatte høyeste tillatte innholdet i 

fullfôr. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EUT L 268 av 18.10.2003,  

s. 29). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/48/EF av 29. april 2004 om håndheving av immaterialrettigheter (EUT L 157 av 30.4.2004, s. 45). 
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DEL B 

Liste over bruksområder 

Nummer 

Særlig 

ernæringsformål 
Grunnleggende ernæringsegenskaper (GP1) 

Dyreart eller 

dyrekategori 

Merkingsopplysninger 

(GP2) 
Anbefalt bruksperiode Andre bestemmelser 

1 2 3 4 5 6 

10 Støtte av 

nyrefunksjonen 

ved kronisk 

nyresvikt(1) 

Proteiner av høy kvalitet og fosfor 

≤ 5 g/kg fullfôr med et vanninnhold på 

12 %(2) og råprotein ≤ 220 g/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 %(2) 

Hunder — Proteinkilde(r) 

— Kalsium 

— Fosfor 

— Kalium 

— Natrium 

— Essensielle fettsyrer 

(dersom tilsatt) 

Innledningsvis opptil 

seks måneder(3) 

1. Fôret skal bringes i omsetning som fullfôr. 

2. Anbefalt proteinfordøyelighet: minst 85 %. 

3. Følgende skal angis på merkingen: «Det anbefales å 

rådføre seg med veterinær før bruk og før bruksperioden 

forlenges.» 

4. Følgende skal angis i bruksanvisningen: «Vann bør være 

tilgjengelig til enhver tid.» 

Redusert fosforopptak ved tilførsel av 

lantankarbonatoktahydrat 

Voksne 

hunder 

— Proteinkilde(r) 

— Kalsium 

— Fosfor 

— Kalium 

— Natrium 

— Essensielle fettsyrer 

(dersom tilsatt) 

— Lantankarbon-

atoktahydrat 

Innledningsvis opptil 

seks måneder(3) 

1. Følgende skal angis på merkingen: «Det anbefales å 

rådføre seg med veterinær før bruk og før bruksperioden 

forlenges.» 

2. Følgende skal angis i bruksanvisningen: «Vann bør være 

tilgjengelig til enhver tid.» 

Proteiner av høy kvalitet og fosfor  

≤ 6,5 g/kg fullfôr med et vanninnhold på 

12 %(2) og råprotein ≤ 320 g/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 %(2) 

Katter — Proteinkilde(r) 

— Kalsium 

— Fosfor 

— Kalium 

— Natrium 

— Essensielle fettsyrer 

(dersom tilsatt) 

Innledningsvis opptil 

seks måneder(3) 

1. Fôret skal bringes i omsetning som fullfôr. 

2. Anbefalt proteinfordøyelighet: minst 85 %. 

3. Følgende skal angis på merkingen: «Det anbefales å 

rådføre seg med veterinær før bruk og før bruksperioden 

forlenges.» 

4. Følgende skal angis i bruksanvisningen: «Vann bør være 

tilgjengelig til enhver tid.» 

Redusert fosforopptak ved tilførsel av 

lantankarbonatoktahydrat 

Voksne 

katter 

— Proteinkilde(r) 

— Kalsium 

— Fosfor 

— Kalium 

— Natrium 

Innledningsvis opptil 

seks måneder(3) 

1. Følgende skal angis på merkingen: «Det anbefales å 

rådføre seg med veterinær før bruk og før bruksperioden 

forlenges.» 

2. Følgende skal angis i bruksanvisningen: «Vann bør være 

tilgjengelig til enhver tid.» 
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Nummer 

Særlig 

ernæringsformål 
Grunnleggende ernæringsegenskaper (GP1) 

Dyreart eller 

dyrekategori 

Merkingsopplysninger 

(GP2) 
Anbefalt bruksperiode Andre bestemmelser 

1 2 3 4 5 6 

    — Essensielle fettsyrer 

(dersom tilsatt) 

— Lantankarbon-

atoktahydrat 

  

  Høy energitetthet med mer enn 8,8 MJ/kg 

fôr med et vanninnhold på 12 %. 

Lettfordøyelige og velsmakende stivelses-

kilder. 

Begrenset proteininnhold: ≤ 106 g 

råprotein/kg fôr med et vanninnhold på 

12 %. 

Natriuminnhold: 2 g/100 kg kroppsvekt 

per dag. 

Høyt innhold av eikosapentaensyre og 

dokosaheksaensyre, sammenlagt ≥ 0,2 g 

per kg kroppsvekt0,75 per dag 

Dyr av 

hestefami-

lien 

— Protein- og energi-

kilde(r) 

— Kalsium 

— Fosfor 

— Kalium 

— Magnesium 

— Natrium 

— Sammenlagt innhold 

av eikosapentaensyre 

og 

dokosaheksaensyre 

Innledningsvis opptil 

seks måneder. 

I lang tid eller til 

problemet er løst 

1. Fôret skal bringes i omsetning som tilskuddsfôr. 

2. Følgende skal angis på merkingen: 

— «Det anbefales å rådføre seg med veterinær før bruk 

eller før bruksperioden forlenges.» 

— Tilskuddsfôret bør ikke brukes ved hypernatremi og 

hyperkloremi. 

— Tilskuddsfôret bør stå for minst 10 til 20 % av det 

daglige energiinntaket (ca. 0,05 til 0,1 MJ/kg 

kroppsvekt0,75 per dag). 

3. Rasjonen bør sikre et energiinntak på > 0,62 MJ/kg 

kroppsvekt0,75 per dag. 

4. Rasjonen bør ikke overstige 50 mg kalsium/kg tørr-

stoff/dag. 

5. Følgende skal angis i bruksanvisningen: «Vann bør være 

tilgjengelig til enhver tid.» 

11 Reduksjon av 

dannelse av 

oksalatsteiner 

Lavt innhold av kalsium, lavt innhold av 

vitamin D og urinalkaliserende egen-

skaper 

Hunder og 

katter 

— Fosfor 

— Kalsium 

— Natrium 

— Magnesium 

— Kalium 

— Klorider 

— Svovel 

— Vitamin D (totalt) 

— Hydroksyprolin 

— Urinalkaliserende 

stoffer 

Opptil seks måneder Følgende skal angis på merkingen: 

«Det anbefales å rådføre seg med veterinær før bruk.» 
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Nummer 

Særlig 

ernæringsformål 
Grunnleggende ernæringsegenskaper (GP1) 

Dyreart eller 

dyrekategori 

Merkingsopplysninger 

(GP2) 
Anbefalt bruksperiode Andre bestemmelser 

1 2 3 4 5 6 

12 Regulering av 

glukose-

tilførselen 

(Diabetes 

mellitus) 

Totalt sukkerinnhold (mono- og disakkari-

der) ≤ 62 g/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %(2) 

Hunder og 

katter 

— Karbohydratkilde(r) 

— Eventuell behandling 

av karbohydrater 

— Stivelse 

— Totalt sukkerinnhold 

— Fruktose (dersom til-

satt) 

— Essensielle fettsyrer 

(dersom tilsatt) 

— Kilde(r) til kortkje-

dede og mellomlang-

kjedede fettsyrer 

(dersom tilsatt) 

Innledningsvis opptil 

seks måneder 

1. Fôret skal bringes i omsetning som fullfôr. 

2. Følgende skal angis på merkingen: 

— «Lavt innhold av mono- og disakkarider.» 

— «Det anbefales å rådføre seg med veterinær før bruk 

og før bruksperioden forlenges.» 

13 Reduksjon av 

intoleranse for 

bestanddeler og 

næringsstoffer(4) 

Utvalgt og begrenset antall proteinkilder 

og/eller 

kilder til hydrolysert protein 

og/eller 

utvalgte karbohydratkilder 

Hunder og 

katter 

— Proteinkilder, 

herunder eventuell 

behandling (dersom 

tilsatt). 

— Karbohydratkilde(r), 

herunder eventuell 

behandling (dersom 

tilsatt). 

— Essensielle fettsyrer 

(dersom tilsatt) 

Tre til åtte uker: Dersom 

tegnene på intoleranse 

forsvinner, kan dette 

fôret innledningsvis 

brukes i opptil ett år. 

1. Fôret skal bringes i omsetning som fullfôr. 

2. Det anbefales å begrense antall hovedproteinkilder til tre. 

3. Følgende skal angis på merkingen: 

— Egnet kombinasjon av de vesentlige ernæringsmes-

sige egenskapene, alt etter hva som er relevant. 

— «Det anbefales å rådføre seg med veterinær før bruk 

og før bruksperioden forlenges.» 

14 Reduksjon av 

dannelse av 

cystinsteiner 

Urinalkaliserende egenskaper og råprotein 

≤ 160 g/kg fullfôr med vanninnhold på  

12 %(2) 

eller 

Proteiner som er valgt på grunn av sitt 

begrensede innhold av cystin og cystein 

(f.eks. kasein, erteprotein, soyaprotein), 

og råprotein ≤ 220 g/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %(2) 

Hunder — Svovelaminosyrer 

(totalt) 

— Proteinkilder 

— Natrium 

— Kalium 

— Klorider 

— Urinalkaliserende 

stoffer (dersom til-

satt) 

Innledningsvis opptil 

seks måneder 

1. Fôret skal bringes i omsetning som fullfôr. 

2. Følgende skal angis i bruksanvisningen: 

«Vann bør være tilgjengelig til enhver tid.» 

3. Følgende skal angis på merkingen: 

— «Urinalkaliserende egenskaper og lavt protein-

innhold» eller «Lavt innhold av utvalgte proteiner», 

alt etter hva som er relevant. 

— «Det anbefales å rådføre seg med veterinær før bruk 

eller før bruksperioden forlenges.» 
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Nummer 

Særlig 

ernæringsformål 
Grunnleggende ernæringsegenskaper (GP1) 

Dyreart eller 

dyrekategori 

Merkingsopplysninger 

(GP2) 
Anbefalt bruksperiode Andre bestemmelser 

1 2 3 4 5 6 

      4. Merknad til veterinæren eller ernæringsfysiologen: 

Alkaliserende egenskaper betyr at dietten bør settes 

sammen med sikte på en urin-pH ≥ 7. 

15 Ernærings-

messig 

gjenoppbygging, 

rekonvalesens(5) 

Lett fordøyelige bestanddeler med 

energitetthet ≥ 3 520 kcal og råprotein  

≥ 250 g per kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %(2) 

Hunder — Kilder til lett 

fordøyelige bestand-

deler, herunder even-

tuelt behandlingen 

av dem 

— Energiinnhold 

Inntil dyret er restituert 1. Anbefalt apparent fordøyelighet av tørrstoff ≥ 80 % eller 

av organisk materiale ≥ 85 %. 

2. Når fôret er særlig beregnet på å tilføres ved hjelp av 

sonde eller slange, skal følgende angis på emballasjen, 

beholderen eller etiketten: «Tilføres under tilsyn av 

veterinær.» 

3. Det kan angis på merkingen hvilke spesifikke 

omstendigheter diettfôret er beregnet på. 

4. Følgende skal angis på merkingen: 

«Høy energitetthet, høy konsentrasjon av essensielle 

næringsstoffer og lett fordøyelige bestanddeler.» 

Lettfordøyelige bestanddeler med 

energitetthet ≥ 3 520 kcal og råprotein  

≥ 270 g per kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %(2) 

Katter 

16 Reduksjon av 

dannelse av 

uretersteiner 

Råprotein ≤ 130 g/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %(2) 

eller 

Råprotein ≤ 220 g/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %(2) og utvalgte 

proteinkilder 

Hunder — Proteinkilde(r) Opptil seks måneder, 

men hele livet ved 

uopprettelige 

forstyrrelser i 

urinsyrestoffskiftet 

1. Fôret skal bringes i omsetning som fullfôr. 

2. Proteinkvalitet og innhold av puriner bør tas i betrakt-

ning ved valg av proteinkilde. Eksempler på utvalgte 

proteinkilder av høy kvalitet med lavt innhold av puriner 

er egg, kasein, soyaproteiner og maisgluten. 

3. Følgende skal angis i bruksanvisningen: «Vann bør være 

tilgjengelig til enhver tid.» 

4. Følgende skal angis på merkingen: 

— «Det anbefales å rådføre seg med veterinær før 

bruk.» 

— «Lavt proteininnhold» eller «Begrenset innhold av 

protein og utvalgte proteinkilder», alt etter hva som 

er relevant. 
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Nummer 

Særlig 

ernæringsformål 
Grunnleggende ernæringsegenskaper (GP1) 

Dyreart eller 

dyrekategori 

Merkingsopplysninger 

(GP2) 
Anbefalt bruksperiode Andre bestemmelser 

1 2 3 4 5 6 

  Råprotein ≤ 317 g/kg fullfôr med 

vanninnhold på 12 %(2) 

Katter   1. Fôret skal bringes i omsetning som fullfôr. 

2. Proteinkvalitet og innhold av puriner bør tas i betrakt-

ning ved valg av proteinkilde. Eksempler på utvalgte 

proteinkilder av høy kvalitet med lavt innhold av puriner 

er egg, kasein, soyaproteiner og maisgluten. 

3. Følgende skal angis på merkingen: 

— «Det anbefales å rådføre seg med veterinær før 

bruk.» 

— «Begrenset proteininnhold.» 

4. Følgende skal angis i bruksanvisningen: «Vann bør være 

tilgjengelig til enhver tid.» 

17 Oppløsning av 

struvittsteiner(6) 

Urinundermettende(7) egenskaper for stru-

vitt 

og/eller 

Urinforsurende egenskaper(8) 

og 

Magnesium ≤ 1,8 g/kg fullfôr med 

vanninnhold på 12 %(2) 

Hunder og 

katter 

— Fosfor 

— Kalsium 

— Natrium 

— Magnesium 

— Kalium 

— Klorid 

— Svovel 

Fem til tolv uker 1. Fôret skal bringes i omsetning som fullfôr. 

2. Følgende skal angis på merkingen: 

— «Det anbefales å rådføre seg med veterinær før bruk 

og før bruksperioden forlenges.» 

— «Urinundermettende egenskaper med hensyn til 

struvitt, og/eller urinforsurende egenskaper.» 

3. Følgende skal angis i bruksanvisningen: «Vann bør være 

tilgjengelig til enhver tid.» 

4. Samsvarserklæring som underbygger diettens under-

mettende og/eller forsurende egenskaper, skal stilles til 

rådighet for vedkommende myndigheter på anmodning. 

18 Reduksjon av ny 

dannelse av 

struvittsteiner(6) 

Fullfôr med urinundermettende(7) eller 

metastabiliserende(9) egenskaper med 

hensyn til struvitt 

og/eller 

Diett med urinforsurende egenskaper(8) 

og 

Hunder og 

katter 

— Fosfor 

— Kalsium 

— Natrium 

— Magnesium 

— Kalium 

— Klorid 

— Svovel 

Innledningsvis opptil 

seks måneder 

1. Fôret skal bringes i omsetning som fullfôr. 

2. Følgende skal angis på merkingen: 

— «Det anbefales å rådføre seg med veterinær før bruk 

og før bruksperioden forlenges.» 

— «Urinundermettende eller metastabiliserende egen-

skaper med hensyn til struvitt og/eller urinforsu-

rende egenskaper.» 
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Særlig 

ernæringsformål 
Grunnleggende ernæringsegenskaper (GP1) 

Dyreart eller 

dyrekategori 

Merkingsopplysninger 

(GP2) 
Anbefalt bruksperiode Andre bestemmelser 

1 2 3 4 5 6 

  Magnesium ≤ 1,8 g/kg fullfôr med 

vanninnhold på 12 %(2) 

   3. Følgende skal angis i bruksanvisningen: «Vann bør være 

tilgjengelig til enhver tid.» 

4. Samsvarserklæring som underbygger diettens under-

mettende eller metastabiliserende og/eller forsurende 

egenskaper, skal stilles til rådighet for vedkommende 

myndigheter på anmodning. 

19 Kompensasjon 

for dårlig 

fordøyelse(10) 

Lett fordøyelig diett: 

Apparent fordøyelighet av 

— fôr med lavt fiberinnhold (råfiber 

≤ 44 g per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %(2)): 

Råprotein ≥ 85 % 

Råfett ≥ 90 % 

eller 

— fiberberiket fôr (råfiber > 44 g per kg 

fullfôr med et vanninnhold på  

12 %(2)): 

Råprotein ≥ 80 % 

Råfett ≥ 80 % 

Hunder og 

katter 

— Kilder til lett 

fordøyelige bestand-

deler, herunder even-

tuelt behandlingen 

av dem 

Innledningsvis opptil 

tolv uker, og hele livet 

ved kronisk 

pankreassvikt 

1. Fôret skal bringes i omsetning som fullfôr. 

2. Følgende skal angis på merkingen: 

— «Lett fordøyelig fôr.» 

— «Det anbefales å rådføre seg med veterinær før 

bruk.» 

20 Reduksjon av 

opptaksforstyrre

lser i tarmen 

Lett fordøyelig diett: 

Apparent fordøyelighet av 

— fôr med lavt fiberinnhold (råfiber 

≤ 44 g per kg fullfôr med et vann-

innhold på 12 %(2)): 

Råprotein ≥ 85 % 

Råfett ≥ 90 % 

eller 

— fiberberiket fôr (råfiber > 44 g per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 

12 %(2)): 

Råprotein ≥ 80 % 

Råfett ≥ 80 % 

Hunder og 

katter 

— Kilder til lett 

fordøyelige bestand-

deler, herunder even-

tuelt behandlingen 

av dem 

— Natrium 

— Kalium 

Opptil tolv uker Følgende skal angis på merkingen: 

— «Lett fordøyelig fôr med økt innhold av natrium og 

kalium.» 

— «Det anbefales å rådføre seg med veterinær før bruk.» 



   

 

 

N
r. 2

/2
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
 

5
.1

.2
0
2

3
 

 
Nummer 

Særlig 

ernæringsformål 
Grunnleggende ernæringsegenskaper (GP1) 

Dyreart eller 

dyrekategori 

Merkingsopplysninger 

(GP2) 
Anbefalt bruksperiode Andre bestemmelser 

1 2 3 4 5 6 

  og 

Natrium ≥ 1,8 g per kg fullfôr  

med et vanninnhold på 12 %(2) 

og 

Kalium ≥ 5 g per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %(2) 

    

21 Reduksjon av 

akutte 

opptaksforstyr-

relser i 

tarmsystemet 

Økt innhold av elektrolytter: 

— Natrium ≥ 1,8 % 

— Kalium ≥ 0,6 % 

og 

Lett fordøyelige karbohydrater: 

— ≥ 32 % 

Hunder og 

katter 

— Natrium 

— Kalium 

— Karbohydratkilde(r) 

Én til sju dager 1. Fôret skal bringes i omsetning som tilskuddsfôr. 

2. Følgende skal angis på merkingen: 

— «I perioder med akutt diaré og i påfølgende rekon-

valesensperioder.» 

— «Det anbefales å rådføre seg med veterinær før 

bruk.» 

3. Når det gjelder fast fôr, bør den anbefalte elektrolytt-

mengden beregnes på grunnlag av et normalt daglig 

frivillig inntak av vann. 

22 Støtte av 

lipidstoffskiftet 

ved 

hyperlipidemi 

Fett(11) ≤ 110 g/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %(12) 

Hunder og 

katter 

— Råfett Innledningsvis opptil to 

måneder 

1. Fôret skal bringes i omsetning som fullfôr. 

2. Følgende skal angis på merkingen: 

— «Det anbefales å rådføre seg med veterinær før bruk 

eller før bruksperioden forlenges.» 

— «Lavt fettinnhold.» 

23 Støtte av 

leverfunksjonen 

ved kronisk 

leversvikt 

Moderat proteininnhold: 

Råprotein ≤ 279 g/kg fullfôr med 

vanninnhold på 12 %(2) for hunder 

Råprotein ≤ 370 g/kg fullfôr med 

vanninnhold på 12 %(2) for katter 

og 

Utvalgte proteinkilder 

og 

Anbefalt fordøyelighet av fôrproteiner  

≥ 85 % 

Hunder og 

katter 

— Proteinkilde(r) 

— Kobber (totalt) 

— Natrium 

Innledningsvis opptil 

fire måneder 

1. Fôret skal bringes i omsetning som fullfôr. 

2. Eksempler på utvalgte proteinkilder basert på lett-

fordøyelighet: melkeproteiner (myse, kasein, melk, 

cottage cheese), andre animalske proteiner (egg, fjørfe) 

og vegetabilske proteiner (soya). 

3. Følgende skal angis i bruksanvisningen: «Vann bør være 

tilgjengelig til enhver tid.» 

4. Følgende skal angis på merkingen: 

— «Moderat innhold av utvalgte og lett fordøyelige 

proteiner.» 

— «Det anbefales å rådføre seg med veterinær før 

bruk.» 
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Særlig 

ernæringsformål 
Grunnleggende ernæringsegenskaper (GP1) 

Dyreart eller 

dyrekategori 

Merkingsopplysninger 

(GP2) 
Anbefalt bruksperiode Andre bestemmelser 

1 2 3 4 5 6 

  Lavt innhold av proteiner av høy kvalitet 

og lett fordøyelige karbohydrater 

Dyr av 

hestefami-

lien 

— Protein- og fiberkil-

der 

— Lett fordøyelige 

karbohydrater, 

herunder eventuelt 

behandlingen av 

dem 

— Metionin 

— Kolin 

— Innhold av n-3-fett-

syrer (dersom tilsatt) 

Innledningsvis opptil 

seks måneder 

1. Følgende skal angis på merkingen: 

— «Det anbefales å rådføre seg med veterinær før bruk 

eller før bruksperioden forlenges.» 

2. Det bør angis hvordan fôret skal gis, f.eks. i mange små 

rasjoner per dag. 

24 Støtte av 

hjertefunksjonen 

ved kronisk 

hjertesvikt 

Begrenset natriuminnhold: 

natrium ≤ 2,6 g per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %(2) 

Hunder og 

katter 

— Magnesium 

— Kalium 

— Natrium 

Innledningsvis opptil 

seks måneder 

1. Fôret skal bringes i omsetning som fullfôr. 

2. Følgende skal angis på merkingen: «Det anbefales å 

rådføre seg med veterinær før bruk og før bruksperioden 

forlenges.» 

25 Reduksjon av 

overvekt 

Omsettelig energi < 3 060 kcal/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12%(13) 

eller 

Omsettelig energi < 560 kcal/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 85 %(13) 

Hunder — Energiinnhold Til ønsket kroppsvekt er 

nådd, og etter dette 

dersom det er nødvendig 

for å opprettholde den 

ønskede kroppsvekten 

1. Fôret skal bringes i omsetning som fullfôr. 

2. For å sikre at minstekravene oppfylles, bør nærings-

innholdet i en diett for å redusere overvekt økes tilsva-

rende for å kompensere for det begrensede daglige 

energiinntaket(14) 

3. Følgende skal angis på merkingen: 

— «Det anbefales å rådføre seg med veterinær før 

bruk.» 

— «For katter anbefales en overgangsperiode ved 

begynnelsen av dietten.» 

— «For å oppnå effektivt vekttap eller opprettholdelse 

av idealvekt bør det anbefalte daglige energiinntaket 

ikke overskrides.» 

Omsettelig energi < 3 190 kcal per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12%(13) 

eller 

Omsettelig energi < 580 kcal per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 85 %(13) 

Katter 
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Anbefalt bruksperiode Andre bestemmelser 

1 2 3 4 5 6 

26 Støtte av 

hudfunksjonen 

ved dermatose 

og håravfall 

Linolsyre ≥ 12,3 g per kg og sammenlagt 

innhold av eikosapentaensyre og dokosa-

heksaensyre ≥ 2,9 g per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %(2) 

Hunder og 

katter 

— Linolsyre 

— Sammenlagt innhold 

av eikosapentaensyre 

og dokosahek-

saensyre 

Innledningsvis opptil to 

måneder 

Følgende skal angis på merkingen: 

— «Det anbefales å rådføre seg med veterinær før bruk.» 

— «Høyt innhold av linolsyre (LA) og sammenlagt innhold 

av eikosapentaensyre (EPA) og dokosaheksaensyre 

(DHA).» 

Linolsyre ≥ 18,5 g per kg og sammenlagt 

innhold av eikosapentaensyre og dokosa-

heksaensyre ≥ 0,39 g per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %(2) 

Hunder 

Linolsyre ≥ 18,5 g per kg og sammenlagt 

innhold av eikosapentaensyre og dokosa-

heksaensyre ≥ 0,09 g per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %(2) 

Katter 

27 Støtte av 

stoffskiftet i 

leddene ved 

osteoartritt 

Totalt innhold av omega-3-fettsyrer ≥ 29 g 

per kg og eikosapentaensyre ≥ 3,3 g per 

kg fullfôr med et vanninnhold på 12 %(2) 

og 

Passende innhold av vitamin E. 

Hunder — Omega-3-fettsyrer 

(totalt) 

— Eikosapentaensyre 

(totalt) 

— Vitamin E (totalt) 

Innledningsvis opptil tre 

måneder 

Følgende skal angis på merkingen: 

— «Det anbefales å rådføre seg med veterinær før bruk og 

før bruksperioden forlenges.» 

Totalt innhold av omega-3-fettsyrer  

≥ 10,6 g per kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %(2) og eikosapentaensyre ≥ 2,5 g 

per kg fullfôr med et vanninnhold på 

12 %(2) 

og 

Økt innhold av metionin og mangan. 

Passende innhold av vitamin E. 

Katter — Omega-3-fettsyrer 

(totalt) 

— Dokosaheksaensyre 

(totalt) 

— Metionin (totalt) 

— Mangan (totalt) 

— Vitamin E (totalt) 
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Nummer 

Særlig 

ernæringsformål 
Grunnleggende ernæringsegenskaper (GP1) 

Dyreart eller 

dyrekategori 

Merkingsopplysninger 

(GP2) 
Anbefalt bruksperiode Andre bestemmelser 

1 2 3 4 5 6 

28 Reduksjon av 

kobberopphopni

ng i leveren 

Begrenset kobberinnhold: kobber  

≤ 8,8 mg per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %(2) 

Hunder Kobber (totalt) Innledningsvis opptil 

seks måneder 

1. Fôret skal bringes i omsetning som fullfôr. 

2. Følgende skal angis på merkingen: 

— «Det anbefales å rådføre seg med veterinær før bruk 

og før bruksperioden forlenges.» 

29 Reduksjon av 

jodinnhold i fôr 

ved 

hypertyreose 

Begrenset jodinnhold: jod ≤ 0,26 mg per 

kg fullfôr med et vanninnhold på 12 %(2) 

Katter Jod (totalt) Innledningsvis opptil tre 

måneder 

1. Fôret skal bringes i omsetning som fullfôr. 

2. Følgende skal angis på merkingen: 

— «Det anbefales å rådføre seg med veterinær før bruk 

og før bruksperioden forlenges.» 

30 Støtte i stressi-

tuasjoner, som 

vil føre til 

reduksjon av 

tilknyttet atferd 

1–3 g trypsinhydrolysert kasein fra 

kumelk per kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %(2) 

Hunder Trypsinhydrolysert 

kasein fra kumelk 

Innledningsvis opptil to 

måneder 

1. Fôret skal bringes i omsetning som fullfôr. 

2. Følgende skal angis på merkingen: 

— «Det anbefales å rådføre seg med veterinær før bruk 

og før bruksperioden forlenges.» 

50 Støtte ved 

forberedelse av 

østrus og avl 

— Høyt innhold av selen og et mini-

mumsinnhold av vitamin E per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

på 50 mg for griser, 35 mg for 

kaniner og 88 mg for hunder, katter 

og mink, samt et minimumsinnhold 

av vitamin E per dyr per dag på 

100 mg for sauer, 300 mg for storfe 

og 1 100 mg for hester. 

eller 

— Høyt innhold av vitamin A og/eller 

vitamin D og/eller et minimums-

innhold av betakaroten på 300 mg per 

dyr per dag. 

Pattedyr Navn på og totalmengde 

av hvert tilsatt sporstoff 

og vitamin. 

— Kyr: to uker før 

avsluttet drektighet 

til neste drektighet 

er bekreftet. 

— Purker: fra sju 

dager før til tre 

dager etter fødsel, 

og fra sju dager før 

til tre dager etter 

paring. 

— Andre hunnpa-

ttedyr: fra siste del 

av drektigheten til 

neste drektighet er 

bekreftet. 

1. Tilførsel i form av bolus er tillatt. En bolus kan 

inneholde opptil 20 % jern i inert, ikke-biotilgjengelig 

form for å øke bolusens tetthet. 

2. Bruksanvisningen for fôret skal sikre at det respektive 

høyeste tillatte innholdet i fullfôr overholdes. 

3. Merkingen skal inneholde veiledning om i hvilke situa-

sjoner det er hensiktsmessig å bruke fôret. 
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Særlig 

ernæringsformål 
Grunnleggende ernæringsegenskaper (GP1) 

Dyreart eller 

dyrekategori 

Merkingsopplysninger 

(GP2) 
Anbefalt bruksperiode Andre bestemmelser 

1 2 3 4 5 6 

  Tilskuddsfôret kan inneholde selen og 

vitamin A og D i en konsentrasjon på over 

100 ganger det relevante fastsatte høyeste 

tillatte innholdet i fullfôr. 

  — Hanndyr: i forplant-

ningsperioder. 

 

  — Høyt innhold av vitamin A og/eller 

vitamin D 

eller 

— Høyt innhold av selen og/eller sink 

og/eller et minimumsinnhold av 

vitamin E på 44 mg per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 %. 

Tilskuddsfôret kan inneholde selen, sink 

og vitamin A og D i en konsentrasjon på 

over 100 ganger det relevante fastsatte 

høyeste tillatte innholdet i fullfôr. 

Fugler Navn på og totalmengde 

av hvert tilsatt sporstoff 

og vitamin. 

— For hunndyr: i 

østrus 

— For hanndyr: i 

forplantnings-

perioder 

 

51 Støtte til 

gjenoppbygging 

av hover, klover 

og hud 

Høyt sinkinnhold. 

Tilskuddsfôret kan inneholde sink i en 

konsentrasjon på over 100 ganger det 

relevante fastsatte høyeste tillatte innhol-

det i fullfôr. 

Hester, 

drøvtyggere 

og griser 

— Sink (totalt) 

— Metionin (totalt) 

— Biotin (dersom til-

satt) 

Opptil åtte uker 1. Bruksanvisningen for fôret skal sikre at det høyeste 

tillatte innholdet av sink i fullfôr overholdes. 

2. Tilførsel i form av bolus er tillatt for drøvtyggere. En 

bolus kan inneholde opptil 20 % jern i inert, ikke-

biotilgjengelig form for å øke bolusens tetthet. 

52 Støtte ved ernæ-

ringsmessig 

ubalanse ved 

fôromlegging 

Minimumstilførsel via diettfôr av 

følgende: 

— Selen: 0,1 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

og/eller 

— Sink: 15 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

og/eller 

— Kobber: 2 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % for sauer og  

5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % for andre arter 

og/eller 

Drøv-

tyggere 

Griser 

Kaniner 

Fjørfe 

Navn på og samlet 

mengde av ernærings-

messige tilsetningsstoffer 

dersom dette er relevant 

To til femten dager 1. Tilførsel i form av bolus er tillatt for drøvtyggere og 

griser. En bolus kan inneholde opptil 20 % jern i inert, 

ikke-biotilgjengelig form for å øke bolusens tetthet. 

2. Bruksanvisningen for fôret skal sikre at det respektive 

høyeste tillatte innholdet i fullfôr overholdes. 
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dyrekategori 
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Anbefalt bruksperiode Andre bestemmelser 

1 2 3 4 5 6 

  — Vitamin A: 2 000 IU/kg fullfôr med 

et vanninnhold på 12 % 

og/eller 

— Vitamin D: 400 IU/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

og/eller 

— Vitamin E: 35 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % for fjørfe, 

10 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % for drøvtyggere, 40 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

for kaniner og 20 mg/kg fullfôr med 

et vanninnhold på 12 % for griser 

Tilskuddsfôret kan inneholde selen, sink, 

kobber og vitamin A og D i en konsentra-

sjon på over 100 ganger det relevante 

fastsatte høyeste tillatte innholdet i fullfôr. 

   3. Merkingen skal inneholde veiledning om i hvilke 

situasjoner det er hensiktsmessig å bruke fôret. 

53 Støtte ved 

avvenning 

Minimumstilførsel via diettfôr av 

følgende: 

— Selen: 0,1 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Pattedyr Navn på og samlet 

mengde av ernærings-

messige tilsetningsstoffer 

dersom dette er relevant 

Opptil fire uker rundt 

avvenningen 

1. Bruksanvisningen for fôret skal sikre at det respektive 

høyeste tillatte innholdet i fullfôr overholdes. 

2. Merkingen skal inneholde veiledning om i hvilke situa-

sjoner det er hensiktsmessig å bruke fôret. 



   

 

 

N
r. 2

/2
8
0
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

5
.1

.2
0
2

3
 

 
Nummer 

Særlig 

ernæringsformål 
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  og/eller 

— Sink: 15 mg/kg fullfôr med et vann-

innhold på 12 % 

og/eller 

— Kobber: 2 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % for sauer og  

5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % for andre arter 

og/eller 

— Jod: 0,2 mg/kg fullfôr med et vann-

innhold på 12 % 

og/eller 

— Mangan: 20 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

og/eller 

— Vitamin A: 1 500 IU/kg fullfôr med 

et vanninnhold på 12 % 

og/eller 

— Vitamin D: 400 IU/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

og/eller 

— Vitamin E: 100 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % for sauer og 

50 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % for lam, kje og smågriser. 

Tilskuddsfôret kan inneholde selen, sink, 

kobber, jod, mangan og vitamin A og D i 

en konsentrasjon på over 100 ganger det 

relevante fastsatte høyeste tillatte innhol-

det i fullfôr. 
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54 Støtte til 

gjenoppbygging 

av hud og 

tilhørende vev 

— Minimumstilførsel av sinkforbin-

delser via diettfôr tilsvarende  

20 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

og 

— Høyt innhold av kobber og/eller jod 

og/eller selen 

og/eller 

vitamin B6 og/eller vitamin E og/eller 

vitamin A 

og/eller 

metionin og/eller cystin og/eller 

minimumstilførsel på 0,4 mg biotin/kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 %. 

Tilskuddsfôret kan inneholde sink, kob-

ber, jod, selen og vitamin A og D i en 

konsentrasjon på over 100 ganger det 

relevante fastsatte høyeste tillatte 

innholdet i fullfôr. 

Pattedyr og 

fjørfe 

Navn på og samlet 

mengde av ernærings-

messige tilsetningsstoffer 

dersom dette er relevant 

— Opptil åtte uker 

— Tilskuddsfôr med 

innhold av biotin til 

drøvtyggere: Opptil 

seks måneder 

1. Bruksanvisningen for fôret skal sikre at det respektive 

høyeste tillatte innholdet i fullfôr overholdes. 

2. Merkingen skal inneholde veiledning om i hvilke 

situasjoner det er hensiktsmessig å bruke fôret. 

55 Stabilisering av 

balansen mellom 

vann og 

elektrolytter for 

å støtte den 

fysiologiske 

fordøyelsen 

— Hovedsakelig elektrolytter: natrium, 

kalium og klorider 

— Bufringskapasitet(19) ved flytende fôr: 

minst 60 mmol per liter ferdigblandet 

drikk til fôring 

— Lett fordøyelige karbohydrater 

Kalver, 

griser, lam, 

kje og føll 

— Natrium 

— Kalium 

— Klorider 

— Karbohydratkilde(r) 

— Bikarbonater og/eller 

sitrater (dersom til-

satt) 

Én til sju dager 1. Anbefalt mengde elektrolytter per liter ferdigblandet 

drikk til fôring: 

Natrium: 1.7 g – 3.5 g 

Kalium: 0.4 g – 2 g 

Klorider: 1 g – 2,8 g 

2. Når det gjelder fast fôr, bør den anbefalte elektrolytt-

mengden beregnes på grunnlag av et normalt daglig 

frivillig inntak av vann. 
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Nummer 

Særlig 

ernæringsformål 
Grunnleggende ernæringsegenskaper (GP1) 

Dyreart eller 

dyrekategori 

Merkingsopplysninger 

(GP2) 
Anbefalt bruksperiode Andre bestemmelser 

1 2 3 4 5 6 

      3. Følgende skal angis på merkingen: 

— «Ved risiko for, i perioder med eller ved rekonvale-

sens etter fordøyelsesforstyrrelser (diaré).» 

— «Det anbefales å rådføre seg med veterinær før bruk 

og før bruksperioden forlenges.» 

4. Følgende skal angis i bruksanvisningen: 

— Anbefalt inntak av den ferdigblandede drikken og 

eventuelt av melk. 

— Dersom innholdet av bikarbonater og/eller sitrater er 

over 40 mmol per liter ferdigblandet drikk til fôring 

av drøvtyggere: «Samtidig fôring med melk bør 

unngås hos dyr med løypemage.» 

56 Reduksjon av 

risiko for tetani 

(hypomagne-

semi) 

Høyt innhold av magnesium, lett 

tilgjengelige karbohydrater, moderat 

innhold av proteiner og lavt innhold av 

kalium 

Drøv-

tyggere 

— Stivelse 

— Sukker (totalt) 

— Magnesium 

— Natrium 

— Kalium 

Tre til ti uker i perioder 

med rask gressvekst 

1. Tilførsel i form av bolus er tillatt. En bolus kan 

inneholde opptil 20 % jern i inert, ikke-biotilgjengelig 

form for å øke bolusens tetthet. 

2. Bruksanvisningen skal gi veiledning om balansen i 

dagsrasjonen når det gjelder tilsetning av fiberkilder og 

kilder til lett tilgjengelig energi. 

3. Når det gjelder fôr til sauer, skal følgende angis på 

merkingen: «Særlig beregnet på søyer i laktasjon.» 

57 Reduksjon av 

risiko for 

acidose 

Lavt innhold av lett gjærbare karbohydra-

ter, og høy bufferkapasitet 

Drøv-

tyggere 

— Stivelse 

— Sukker (totalt) 

Opptil to måneder(15) 1. Tilførsel i form av bolus er tillatt. En bolus kan 

inneholde opptil 20 % jern i inert, ikke-biotilgjengelig 

form for å øke bolusens tetthet. 

2. Bruksanvisningen skal gi veiledning om balansen i 

dagsrasjonen når det gjelder tilsetning av fiberkilder og 

kilder til lett gjærbare karbohydrater. 

3. Når det gjelder fôr til melkekyr, skal følgende angis på 

merkingen: «Særlig beregnet på kyr med høy yteevne.» 

4. Når det gjelder fôr til drøvtyggere beregnet på slakt, skal 

følgende angis på merkingen: «Særlig beregnet på 

intensivt fôrede ...(16).» 
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ernæringsformål 
Grunnleggende ernæringsegenskaper (GP1) 
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dyrekategori 

Merkingsopplysninger 

(GP2) 
Anbefalt bruksperiode Andre bestemmelser 

1 2 3 4 5 6 

58 Reduksjon av 

risiko for 

urinveissteiner 

Lavt innhold av fosfor og magnesium, og 

urinforsurende egenskaper 

Drøv-

tyggere 

— Kalsium 

— Fosfor 

— Natrium 

— Magnesium 

— Kalium 

— Klorider 

— Svovel 

— Urinforsurende 

stoffer 

Opptil seks uker 1. Følgende skal angis på merkingen: «Særlig beregnet på 

intensivt fôrede ungdyr.» 

2. Følgende skal angis i bruksanvisningen: «Vann bør være 

tilgjengelig til enhver tid.» 

59 Langtidstilførsel 

av sporstoffer 

og/eller vitami-

ner til beitedyr 

Høyt innhold av 

— sporstoffer 

og/eller 

— vitaminer, provitaminer og kjemisk 

veldefinerte stoffer med tilsvarende 

virkninger. 

Tilskuddsfôret kan inneholde tilsetnings-

stoffer i en konsentrasjon på over  

100 ganger det relevante fastsatte høyeste 

tillatte innholdet i fullfôr. 

Drøv-

tyggere 

med 

fungerende 

vom 

— Navn på og samlede 

mengder av hvert 

tilsatt sporstoff, 

vitamin, provitamin 

og kjemisk veldefi-

nert stoff med tilsva-

rende virkning. 

— Mengde som frigis 

daglig av hvert 

sporstoff og/eller 

vitamin, dersom det 

brukes en bolus. 

— Maksimal periode 

med kontinuerlig 

frigivelse av spor-

stoffet eller vitami-

net dersom det 

brukes en bolus. 

Opptil tolv måneder 1. Tilførsel i form av bolus er tillatt. En bolus kan 

inneholde opptil 20 % jern i inert, ikke-biotilgjengelig 

form for å øke bolusens tetthet. 

2. Følgende skal angis på merkingen av fôret: 

— «Samtidig tilførsel av eventuelle tilsetningsstoffer 

som har et høyeste tillatte innhold og kommer fra 

andre kilder enn dem som inngår i en bolus, skal 

unngås. 

— Før bruk anbefales det å rådføre seg med veterinær 

eller ernæringsfysiolog om 

a) balansen av sporstoffer i dagsrasjonen, 

b) status for sporstoffer i besetningen.» 

60 Reduksjon av 

risiko for 

melkefeber og 

subklinisk 

hypokalsemi 

Lavt kation/anion-forhold 

For hele rasjonen: 

— Minste forsuring via fôr med særlige 

ernæringsformål: 100 mEq/kg tørr-

stoff 

— Mål: 0 < DCAD(17) (mEq/kg 

tørrstoff) < 100 

Melkekyr — Kalsium 

— Fosfor 

— Magnesium 

— Natrium 

— Kalium 

— Klorider 

— Svovel 

Fra tre uker før kalving 

og til kalving 

Følgende skal angis i bruksanvisningen: 

«Avslutt bruken etter kalving.» 
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  eller     

  Zeolitt (natriumaluminiumsilikat):  

250–500 g/dag 

 Natriumaluminiumsilikat Fra tre uker før kalving 

og til kalving 

Følgende skal angis i bruksanvisningen: 

— «Mengden fôr skal begrenses for å sikre at dagsrasjonen 

på 500 g natriumaluminiumsilikat per dyr ikke overskri-

des.» 

— Bruksperioden skal begrenses til to uker. 

— «Avslutt bruken etter kalving.» 

eller 

Tilførsel av fôrmidler beskyttet mot 

nedbryting i vommen som er rike på 

fytinsyre (> 6 %) og har et kalsiuminnhold 

< 0,2 %, for å oppnå minst 28 g og høyst 

32 g tilgjengelig kalsium per ku per dag 

eller 

 — Kalsium Fra fire uker før kalving 

og til kalving 

Følgende skal angis i bruksanvisningen: 

«Avslutt bruken etter kalving.» 

Høyt kalsiuminnhold i form av lett 

tilgjengelige kalsiumkilder: kalsiumklorid 

og/eller kalsiumsulfat og/eller 

dikalsiumfosfat og/eller kalsiumkarbonat 

og/eller kalsiumpropionat og/eller 

kalsiumformiat og/eller «enhver annen 

kalsiumkilde med lignende virkning» 

Kalsium fra én eller flere av disse kildene, 

med et minimum på 50 g per ku per dag 

eller 

 — Kalsium 

— Kalsiumkilder 

Fra første tegn på fødsel 

til to dager etter fødsel 

 

1. Tilførsel i form av bolus er tillatt. En bolus kan 

inneholde opptil 20 % jern i inert, ikke-biotilgjengelig 

form for å øke bolusens tetthet. 

2. I bruksanvisningen skal det angis antall ganger fôret skal 

tilføres, og på hvilket tidspunkt før og etter kalving. 

3. Følgende skal angis på merkingen: «Det anbefales å 

rådføre seg med ernæringsekspert før bruk.» 

Kalsiumpidolat: minst 5,5 g per ku per 

dag 

eller 

 — Kalsium 

— Kalsiumpidolat 

Fra første tegn på fødsel 

til to dager etter fødsel 

1. Tilførsel i form av bolus er tillatt. En bolus kan 

inneholde opptil 20 % jern i inert, ikke-biotilgjengelig 

form for å øke bolusens tetthet. 
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Anbefalt bruksperiode Andre bestemmelser 

1 2 3 4 5 6 

      2. Følgende skal angis på merkingen: «Det anbefales å 

rådføre seg med ernæringsekspert før bruk.» 

  Mel av Solanum glaucophyllum som 

muliggjør frigivelse av 38–46 μg 1,25-

dihydroksykolekasiferol-glykosid per dag 

 — Mel av Solanum 

glaucophyllum 

— Innhold av 1,25-

dihydroksykolekasif

erol-glykosid 

— Råfiber 

— Magnesium 

— Råfett 

— Stivelse 

— Vitamin D3 (totalt) 

som kolekalsiferol 

Fra to dager før kalving, 

eller fra første tegn på 

fødsel, til ti dager etter 

fødsel 

1. Tilførsel i form av bolus er tillatt. En bolus kan 

inneholde opptil 20 % jern i inert, ikke-biotilgjengelig 

form for å øke bolusens tetthet. 

2. Følgende skal angis på merkingen: «Det anbefales å 

rådføre seg med ernæringsekspert før bruk.» 

61 Reduksjon av 

risikoen for 

ketose(18) 

— Minimumstilførsel av propan-1,2-diol 

eller propylenglykol: 

250 g/dag for melkekyr 

50 g/dag for søyer eller geiter 

eller 

— Minimumstilførsel av propionater 

(kalsium- eller natriumsalter): 

110 g/dag for melkekyr 

22 g/dag for søyer eller geiter 

eller 

— Minste samlede tilførsel av propan-

1,2-diol og propionater (natrium- eller 

kalsiumsalter), så lenge 

— kombinasjonen av propan-1,2-diol og 

propionater for melkekyr er slik at 

propionater +0,44 x propan-1,2-diol  

> 110 g/dag 

Melkekyr, 

søyer og 

geiter 

— Propan-1,2-diol, 

dersom tilsatt 

— Propionater i form 

av natrium- eller 

kalsiumsalter, 

dersom tilsatt 

Mellom tre uker før og 

seks uker etter kalving 

for melkekyr 

Mellom seks uker før og 

tre uker etter fødsel for 

søyer og geiter 

1. Tilførsel i form av bolus er tillatt. En bolus kan 

inneholde opptil 20 % jern i inert, ikke-biotilgjengelig 

form for å øke bolusens tetthet. 

2. Følgende skal angis på merkingen: «Når kalsium- eller 

natriumpropionater tilføres på slutten av drektigheten, 

må det foretas en evaluering av mineralbalansen med 

tanke på risikoen for hypokalsemi etter fødsel.» 
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  — kombinasjonen av propan-1,2-diol og 

propionater for søyer eller geiter er 

slik at propionater +0,44 x propan-

1,2-diol > 22 g/dag 

    

62 Reduksjon av 

stressreaksjoner 

— Høyt innhold av magnesium 

og/eller 

— Lett fordøyelige bestanddeler 

Griser — Magnesium 

— Lett fordøyelige 

bestanddeler, 

herunder eventuelt 

behandlingen av 

dem 

— Innhold av n-3-

fettsyrer (dersom 

tilsatt) 

Én til sju dager Det skal gis veiledning om i hvilken situasjon det er 

hensiktsmessig å bruke dette fôret. 

63 Reduksjon av 

risiko for 

forstoppelse 

Bestanddeler som stimulerer tarmpassa-

sjen 

Purker Bestanddeler som 

stimulerer tarmpassasjen 

Ti til fjorten dager før 

og ti til fjorten dager 

etter grising 

 

64 Kompensasjon 

for utilstrekkelig 

tilgang på jern 

etter fødsel 

Høyt innhold av jernforbindelser som er 

tillatt i funksjonsgruppen «forbindelser av 

sporstoffer» i kategorien «ernæringsmes-

sige tilsetningsstoffer» som nevnt i 

vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

Tilskuddsfôret kan inneholde jern i en 

konsentrasjon på over 100 ganger det 

relevante høyeste tillatte innholdet i full-

fôr. 

Spedgriser 

og kalver 

Jern (totalt) Opptil tre uker etter 

fødsel 

Bruksanvisningen for fôret skal sikre at det høyeste tillatte 

innholdet av sink i fullfôr overholdes. 



   

 

 

5
.1

.2
0
2

3
 

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. 2

/2
8
7
 

 
Nummer 

Særlig 
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1 2 3 4 5 6 

65 Kompensasjon 

for malabsorp-

sjon 

Lavt innhold av mettede fettsyrer og høyt 

innhold av fettløselige vitaminer 

Fjørfe, 

unntatt 

gjess og 

duer 

— Prosentandel av 

mettede fettsyrer i 

forhold til det totale 

innholdet av 

fettsyrer 

— Vitamin A (totalt) 

— Vitamin D (totalt) 

— Vitamin E (totalt) 

— Vitamin K (totalt) 

I de første to ukene etter 

klekking 

 

66 Reduksjon av 

risiko for 

fettleversyn-

drom 

Lavt energiinnhold og høy andel av 

omsettelig energi fra lipider med et høyt 

innhold av flerumettede fettsyrer 

Verpehøner — Energiinnhold 

(beregnet etter EF-

metode) 

— Prosentandel 

omsettelig energi fra 

lipider 

— Innhold av flerumet-

tede fettsyrer 

Opptil tolv uker  

67 Støtte ved 

forberedelser til 

og restitusjon 

etter trening og 

konkurranse 

Høyt innhold av selen og et innhold av 

vitamin E på minst 50 mg per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 %. 

Tilskuddsfôret kan inneholde selenforbin-

delser i en konsentrasjon på over  

100 ganger det høyeste tillatte innholdet i 

fullfôr. 

Dyr av 

hestefami-

lien 

— Vitamin E (totalt) 

— Selen (totalt) 

Opptil åtte uker før 

trening og konkurranse 

– opptil fire uker etter 

trening og konkurranse 

Bruksanvisningen for fôret skal sikre at det høyeste tillatte 

innholdet av selen i fullfôr overholdes. 

68 Kompensasjon 

for tap av 

elektrolytter ved 

kraftig svetting 

Må inneholde natriumklorid og bør 

inneholde kaliumklorid. 

Lavt innhold av magnesium, kalsium og 

fosfor. 

Tilsetning av andre elektrolyttsalter er 

valgfritt. 

Dyr av 

hestefami-

lien 

— Natrium 

— Klorider 

— Kalium 

— Kalsium 

— Magnesium 

— Fosfor 

Én til tre dager etter 

kraftig svetting. 

1. Det skal gis veiledning om i hvilke situasjoner det er 

hensiktsmessig å bruke fôret. 

2. Bruksanvisningen skal inneholde retningslinjer for 

tilførsel basert på varigheten og intensiteten av 

aktiviteten som utføres, og sett i forhold til fôrets 

sammensetning og presentasjon. 
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      3. Følgende skal angis på merkingen: 

— «Vann bør være tilgjengelig til enhver tid.» 

— Når elektrolytter tilføres på annen måte enn ved at 

de blandes i vann (f.eks. via fôret eller med sprøyte): 

«Vann må være tilgjengelig i minst 20 minutter og 

helst i 1 time etter tilførsel.» 

4. Dessuten skal det anbefales å overvåke vanninntaket 

etter dette. Dersom det observeres for lavt vanninntak, 

bør det søkes råd fra veterinær. 

5. Valgfritt kan det også gis veiledning om vannmengden (i 

liter) som skal gis sammen med elektrolytter som tilføres 

via fôret eller med sprøyte. 

69 Støtte av 

energistoff-

skiftet og 

muskelfunk-

sjonen ved 

rabdomyolyse 

Stivelse og sukker: ikke mer enn 20 % av 

tilgjengelig energi. 

Råfett: mer enn 20 % av tilgjengelig 

energi 

Minst 350 IU vitamin E/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Dyr av 

hestefamili

en 

— Stivelse 

— Sukker 

— Råfett 

— Vitamin E (totalt) 

Innledningsvis i minst 

tre måneder 

1. Det skal gis veiledning om i hvilke situasjoner det er 

hensiktsmessig å bruke dette fôret. 

2. Bruksanvisningen skal inneholde veiledning om balan-

sert sammensetning av dagsrasjonen og anbefalt daglig 

inntak. 

3. Følgende skal angis på merkingen: «Det anbefales å 

rådføre seg med veterinær før bruk.» 

70 Kompensasjon 

for kroniske 

fordøyelses-

forstyrrelser i 

tykktarmen 

— Stivelsesinnhold < 1 g per kg kropps-

vekt per rasjon (< 0,5 g per kg 

kroppsvekt per rasjon ved diaré) 

— Korn som har gjennomgått 

hydrotermisk behandling, f.eks. 

ekstrudering, mikronisering, ekspan-

dering eller flakframstilling, for å 

forbedre fordøyelsen av stivelse i 

tynntarmen 

Dyr av 

hestefami-

lien 

— Stivelse 

— Råfett 

I lang tid eller til 

problemet er løst 

1. Det skal gis veiledning om 

— i nøyaktig hvilke situasjoner det er hensiktsmessig å 

bruke fôret, særlig hvorvidt produktet er beregnet på 

å brukes til dyr med samtidig diaré, 

— rasjonsstørrelse og fôrinntak. 

2. I bruksanvisningen skal det, avhengig av oljeinnholdet, 

vises til potensiell gradvis bruk og anbefales overvåking 

for diaré. 
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  — Ytterligere tilførsel av vannløselige 

vitaminer og egnede mengder 

mineraler/elektrolytter 

— Ytterligere tilførsel av olje dersom det 

ikke forekommer diaré 

   3. Merkingen skal inneholde opplysninger om behandlin-

gen av kornet. 

71 Kompensasjon 

for kronisk 

nedsatt 

tynntarmsfunk-

sjon 

— Lett fordøyelige fibre 

— Kilder til protein av høy kvalitet og 

lysin > 4,3 % av råprotein 

— Totalt innhold av sukker og stivelse 

for å gi maksimalt 0,5 g per kg 

kroppsvekt per rasjon 

— Korn som har gjennomgått 

hydrotermisk behandling, f.eks. 

ekstrudering, mikronisering, ekspan-

dering eller flakframstilling, for å 

forbedre fordøyelsen før blindtarmen 

Dyr av 

hestefamili

en 

— Lett fordøyelige 

fôrmidler, herunder 

eventuelt behandlin-

gen av dem 

— Sukker og stivelse 

totalt 

— Proteinkilder 

I lang tid eller til 

problemet er løst 

1. Det skal gis veiledning om 

— i nøyaktig hvilke situasjoner det er hensiktsmessig å 

bruke fôret, 

— rasjonsstørrelse og fôrinntak. 

2. I bruksanvisningen skal det, avhengig av oljeinnholdet, 

vises til potensiell gradvis bruk og anbefales overvåking 

for diaré. 

72 Stabilisering av 

den fysiologiske 

fordøyelsen 

Fôrtilsetningsstoffer i funksjonsgruppen 

«tarmflorastabilisatorer» som nevnt i 

vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 1831/2003 eller, i påvente av fornyet 

godkjenning som nevnt i artikkel 10 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003, fôrtil-

setningsstoffer i gruppen «mikro-

organismer». 

Dyrearter 

som 

tarmflo-

rastabilisa-

toren eller 

mikroor-

ganismen er 

godkjent 

for 

Navn på og tilsatt 

mengde av tarmflo-

rastabilisatoren eller 

mikroorganismen 

Opptil fire uker 1. Følgende skal angis på merkingen: 

«Ved risiko for, i perioder med eller ved rekonvalesens 

etter fordøyelsesforstyrrelser.» 

2. Bruksanvisningen for fôret skal sikre at det høyeste 

tillatte innholdet av tarmflorastabilisatoren eller 

mikroorganismen i fullfôr overholdes. 

(GP1) Ved kontroll av de kvantitative angivelsene gjelder toleransene fastsatt i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 767/2009. 

(GP2) Disse merkingsopplysningene gjelder i tillegg til de generelle merkingskravene fastsatt i forordning (EF) nr. 767/2009. 

(1) Produsenten kan eventuelt anbefale bruk også ved midlertidig nyresvikt. 

(2) Basert på en diett med en energitetthet i tørrstoffet på 4 000 kcal omsettelig energi per kg, beregnet ved bruk av formelen beskrevet i ernæringsretningslinjene fra FEDIAF (http://www.fediaf.org/self-

regulation/nutrition.html). Verdiene skal tilpasses dersom energitettheten avviker fra 4 000 kcal omsettelig energi per kg. 

(3) Dersom fôret er anbefalt ved midlertidig nyresvikt, skal den anbefalte bruksperioden være to til fire uker. 

(4) For fôr beregnet på en særlig intoleranse kan en henvisning til intoleransen erstatte ordene «bestanddeler og næringsstoffer». 

(5) For katter kan det tilføyes en henvisning til «leverlipidose hos katt». 

(6) For katter kan «sykdom i nedre urinveier hos katt (FLUTD» eller «urinveissyndrom hos katt (FUS)» tilføyes. 

(7) Undermettende egenskaper: urin forbundet med egenskaper som løser opp krystaller og steiner, og/eller egenskaper som forebygger utfelling og vekst av krystaller. 

(8) Urin-pH ≤ 6,5. 

(9) Metastabiliserende egenskaper: urin forbundet med egenskaper som forebygger utfelling av krystaller. 

(10) «Eksokrin pankreassvikt» kan tilføyes.   
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(11) Anbefalt minimum av alle essensielle fettsyrer i henhold til ernæringsretningslinjene fra FEDIAF (http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html) skal overholdes i dagsrasjonen. 

(12) Basert på en diett med en energitetthet i tørrstoffet på 3 500 kcal omsettelig energi per kg, beregnet ved bruk av formelen beskrevet i ernæringsretningslinjene fra FEDIAF  

(http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html). Verdiene skal tilpasses dersom energitettheten avviker fra 3 500 kcal omsettelig energi per kg. 

(13) Omsettelig energi per kg, beregnet ved bruk av formelen beskrevet i FEDIAFs ernæringsretningslinjer for fullfôr og tilskuddsfôr til katter og hunder (2019). 

(14) FEDIAFs ernæringsretningslinjer for fullfôr og tilskuddsfôr til katter og hunder (2019). 

(15) Når det gjelder fôr til melkekyr: «Høyst to måneder fra begynnelsen av laktasjonen». 

(16) Angi hvilken kategori av drøvtyggere det gjelder. 

(17) DCAD (mEq/kg tørrstoff) = (Na + K) – (Cl + S). 

(18) Betegnelsen «ketose» kan erstattes med «acetonemi», og personen med ansvar for merkingen kan også anbefale bruk ved rekonvalesens etter ketose. 

(19) Beregnet med metoden Strong Ion Difference (SID-verdi): SID er differansen mellom summen av konsentrasjonene av sterke kationer og summen av konsentrasjonene av sterke anioner; [SID] = [mmol Na+/l] + [mmol 

K+/l] + [mmol Ca++/l] + [mmol Mg++/l] – [mmol Cl-/l] – [mmol andre sterke anioner/l]. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/993 

av 9. juli 2020 

om godkjenning av eit preparat av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt avTrichoderma reesei 

(BCCM/MUCL 49755) som tilsetjingsstoff i fôrvarer til alle fugleartar meinte for slakt bortsett frå 

slaktekyllingar, prydfuglar, alle avvande svineartar bortsett frå avvande smågrisar og alle svineartar meinte 

for slakt bortsett frå slaktesvin (innehavar av godkjenninga: Berg und Schmidt GmbH Co. KG)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje slik godkjenning. 

2) Preparatet av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) vart godkjent 

for eit tidsrom på ti år ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/130(2) for slaktesvin og ved 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/929(3) for slaktekyllingar og avvande smågrisar. 

3) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det sendt inn ein søknad om godkjenning av endo-1,4-

betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755). Søknaden inneheldt dei 

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

4) Søknaden gjeld godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» av eit preparat av endo-1,4-betaxylanase  

(EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) som tilsetjingsstoff i fôrvarer til alle andre 

fugleartar meinte for slakt, prydfuglar og alle andre avvande svineartar og svineartar meinte for slakt. 

5) I fråsegna si av 2. juli 2019(4) konkluderte Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik («styresmakta») 

med at preparatet av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) 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. Det bør difor gjerast 

høvelege vernetiltak for å unngå skadeverknader på menneskehelsa, særleg for brukarane av tilsetjingsstoffet. I dei 

tidlegare fråsegnene sine(5) konkluderte styresmakta med at tilsetjingsstoffet potensielt kan betre den avlstekniske 

ytinga til slaktekyllingar, avvande smågrisar og slaktesvin, og at desse konklusjonane kan ekstrapolerast til alle 

slaktefuglar og prydfuglar og til alle avvande svineartar og alle svineartar meinte for slakt. 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 endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) 

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 uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 221 av 10.7.2020, s. 76, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 184/2020 av  

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

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

(2) TEU L 22 av 26.1.2018, s. 120. 

(3) TEU L 148 av 6.6.2019, s. 25. 

(4) EFSA Journal 2019;17(7):5781. 

(5) EFSA Journal 2017;15(2):4707 og EFSA Journal 2018;16(10):5457. 

2023/EØS/2/16 
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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 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 

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. 

4a26 Berg and 

Schmidt GmbH 

Co. KG 

Endo-1,4-

betaxylanase 

(EC 3.2.1.8) 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Preparat av endo-1,4-betaxylanase  

(EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma 

reesei (BCCM/MUCL 49755) med ein 

aktivitet på minst 15 000 EPU(1)/g 

Fast form 

  

Karakterisering av det aktive stoffet 

Endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8) 

framstilt av Trichoderma reesei 

(BCCM/MUCL 49755) 

  

Analysemetode(2) 

Mengdefastsetjing av aktiviteten til endo-

1,4-betaxylanase i fôrtilsetjingsstoffet, 

premiksar og fôrvarer: 

— Kolorimetrisk metode som måler det 

vassløyselege fargestoffet som vert 

frigjeve ved hjelp av endo-1,4-

betaxylanase frå kveite-arabinox-

ylansubstrat som er kryssbundne 

med azurin. 

Alle fugleartar 

bortsett frå 

slaktekyllingar 

Prydfuglar 

Alle avvande 

svineartar bortsett 

frå avvande 

smågrisar 

Alle svineartar 

meinte for slakt 

bortsett frå 

slaktesvin 

- 1 500 EPU - 1. Bruksrettleiinga for tilset-

jingsstoffet og premiksen skal 

innehalde opplysningar om lag-

ringsvilkåra og stabiliteten ved 

varmehandsaming. 

2. Dei driftsansvarlege for 

fôrføretaka skal fastsetje drifts-

rutinar 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 tilset-

jingsstoffet og premiksane nyttast 

med personleg verneutstyr, 

medrekna hud- og augevern og 

pustevern. 

30.7.2030 

(1) 1 EPU (endopentosanase-eining) er den mengda enzym som frigjer 0,0083 μmol reduserande sukker (xyloseekvivalentar) frå xylan frå havreagner per minutt ved pH 4,7 og 50 ℃. 

(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) 2020/994 

av 9. juli 2020 

om godkjenning av monensin og nicarbazin (Monimax) som tilsetjingsstoff i fôrvarer til slaktekalkunar, 

slaktekyllingar og livkyllingar (innehavar av godkjenninga: Huvepharma 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 i fôrvarer 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 monensin og 

nicarbazin (Monimax) 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 «koksidiostatika og histomonostatika» av monensin og nicarbazin (Monimax) 

som tilsetjingsstoff i fôrvarer til slaktekalkunar, slaktekyllingar og livkyllingar. 

4) I fråsegnene sine av 29. november 2017(2), 2. oktober 2018(3) og 7. oktober 2019(4) konkluderte Den europeiske 

styresmakta for næringsmiddeltryggleik («styresmakta») med at monensin og nicarbazin (Monimax) under dei 

framlagde bruksvilkåra ikkje har nokon skadeverknad på dyrehelsa, forbrukartryggleiken eller miljøet. Ho konkluderte 

òg med at tilsetjingsstoffet er farleg ved innanding, og at det kan vere giftig ved hudkontakt. Det finst ikkje 

opplysningar om potensialet for augeirritasjon. Det bør difor gjerast høvelege vernetiltak for å unngå skadeverknader på 

menneskehelsa, særleg for brukarane av tilsetjingsstoffet. Styresmakta konkluderte med at tilsetjingsstoffet er rekna for 

å vere effektivt mot koksidiose hjå slaktekalkunar, slaktekyllingar og livkyllingar. Ho konkluderte òg med at det må 

gjennomførast ein plan for overvaking etter omsetning for å overvake resistensen mot Eimeria spp. Styresmakta 

stadfesta òg den rapporten om metoden for analyse av fôrtilsetjingsstoffet som er lagd fram av referanselaboratoriet, 

som vart skipa ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderinga av monensin og nicarbazin (Monimax) viser at dei 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, 

næringsmiddel 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. 

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 221 av 10.7.2020, s. 79, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 184/2020 av  

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

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

(2) EFSA Journal 2017;15(12):5094. 

(3) EFSA Journal 2018;16(11):5459. 

(4) EFSA Journal 2019;17(11):5888. 

2023/EØS/2/17 
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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 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 god-

kjenninga 

Tilsetjings-

stoff 

(hande-

lsnamn) 

Samansetnad, kjemisk formel, 

forklaring, analysemetode 

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% 

Koksidiostatika og histomonostatika  

51776 Huvep-

harma NV. 

Monensin 

80 g/kg 

Nicarbazin 

80 g/kg 

(Monimax) 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet: 

Preparat av: 

Monensin (som monensinnatrium)  

80 g/kg 

(monensin A ≥ 90%, monensin A+B 

≥ 95%, monensin C 0,2–0,3%) 

Nicarbazin 80 g/kg 

(Høve 1:1) 

Stive: 15 g/kg 

Grovmalen kveite: 580 g/kg 

Kalsiumkarbonat q.s. 1 000 g 

Granulatform 

Slaktekyllin-

gar 

 40 mg 

monen-

sinnatrium 

40 mg 

nicarbazin 

50 mg 

monen-

sinnatrium 

50 mg 

nicarbazin 

1. Tilsetjingsstoffet skal 

tilsetjast fôrblandingar 

som ein premiks. 

2. Tilsetjingsstoffet skal 

ikkje blandast med 

andre koksidiostatika. 

3. I bruksrettleiinga skal 

det stå: 

«Farleg for dyr av 

hestefamilien. Denne 

fôrvara inneheld ein 

ionofor: bør ikkje 

nyttast saman med 

tiamulin, og bør 

overvakast for moglege 

biverknader når ho vert 

nytta saman med andre 

stoff med 

lækjemiddelverknad.» 

4. Etter at tilsetjingsstoffet 

er bringa i omsetning, 

skal innehavaren av 

godkjenninga 

gjennomføre program 

for overvaking av 

— resistens mot bak-

teriar og Eimeria 

spp. 

30.7.2030 25 μg monen-

sinnatrium/kg hud 

+ feitt (våtvekt) 

8 μg monen-

sinnatrium/kg 

lever, nyre og 

muskel (våtvekt) 

15 000 μg DNC/kg 

lever (våtvekt) 

6 000 μg DNC/kg 

nyre (våtvekt) 

4 000 μg DNC/kg 

for muskel, hud og 

feitt (våtvekt) 

Slaktekalku-

nar 

16 veker 

Livkyllingar 16 veker 

Karakterisering av det aktive 

stoffet: 

Monensin som monensinnatrium 

av teknisk kvalitet (aktivitet ≥ 27%) 

CAS-nummer 22373-78-0 framstilt 

av Streptomyces cinnamonensis 

28682 BCCM/LMG S-19095) som 

inneheld 

— monensin-A-natrium: 

natrium (2-[5-etyltetrahydro-5-

[tetrahydro-3-metyl-5-

[tetrahydro-6-hydroksy-6-

(hydroksymetyl)-3,5-dimetyl- 

2H-pyran-2-yl]-2-furyl]-2-furyl]-

9-hydroksy-β-metoksy-α,γ,2,8-

tetrametyl-1,6-dioksaspiro-

[4.5]dekan-7-butansyre, 

C36H61NaO11 
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   — monensin-B-natrium: natrium 4-

(9-hydroksy-2-(5’-(6-hydroksy-

6-(hydroksymetyl)-3,5-

dimetyltetrahydro-2H-pyran-2-

yl)-2,3’-dimetyloktahydro-[2,2’-

bifuran]-5-yl)- 

2,8-dimetyl-1,6-

dioksaspiro[4.5]dekan-7-yl)-3-

metoksy-2-metylpentanoat, 

C35H59NaO11 

— monensin-C-natrium: natrium 2-

etyl-4-(2-(2-etyl-5’-(6-hydroksy-

6-(hydroksymetyl)- 

3,5-dimetyltetrahydro-2H-pyran-

2-yl)-3’-metyloktahydro-[2,2’-

bifuran]-5-yl)-9-hydroksy-2,8-

dimetyl-1,6-

dioksaspiro[4.5]dekan-7-yl)-3-

metoksypentanoat, C37H63NaO11 

Nicarbazin 

C19H18N6O6 

CAS-nummer: 330-95-0 ekvimo-

lekylært kompleks av 

— 4,4-dinitrokarbanilid (DNC) 

(67,4–73 %) 

C13H10N4O5 

— 2-hydroksy-4,6-dimetylpyrimidin 

(HDP) (27–30 %) 

— fritt HDP ≤ 2,5 % 

C6H8N2O 

Ureinsker av same type: 

— p-nitroanilin (PNA): ≤ 0,1 % 

— metyl(4-nitrofenyl) karbamat 

(M4NPC): ≤ 0,4 % 

    5. Dei driftsansvarlege for 

fôrføretaka skal 

fastsetje 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 verneutstyr, 

medrekna auge- og 

hudvern og pustevern. 

  

   Analysemetode(1) 

Mengdefastsetjing av monensin i 

fôrtilsetjingsstoffet: 

       

  

(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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   Høgoppløyseleg væskekromatografi 

med postkolonnederivatisering og 

synleg deteksjon (HPLC-VIS). 

Mengdefastsetjing av monensin i 

premiksar og fôrvarer: 

Høgoppløyseleg væskekromatografi 

med postkolonnederivatisering og 

synleg deteksjon (HPLC-VIS) – EN 

ISO 14183. 

Mengdefastsetjing av nicarbazin i 

fôrtilsetjingsstoffet: 

Høgoppløyseleg væskekromatografi 

med postkolonnederivatisering og 

UV-deteksjon (HPLC-UV). 

Mengdefastsetjing av nicarbazin i 

premiksar og fôrvarer: 

Høgoppløyseleg væskekromatografi 

med postkolonnederivatisering og 

UV-deteksjon (HPLC-UV) – EN ISO 

15782. 

Mengdefastsetjing av monen-

sinnatrium og nicarbazin i vev: 

Reversfase høgoppløyseleg væske-

kromatografi med eit trippelkvad-

rupol-massespektrometer (RP-HPLC-

MS/MS) eller tilsvarande metodar 

som oppfyller krava i kommisjons-

vedtak 2002/657/EF. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/995 

av 9. juli 2020 

om godkjenning av eit preparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Aspergillus oryzae (DSM 26372) 

som tilsetjingsstoff i fôrvarer til diegjevande purker (innehavar av godkjenninga: DSM Nutritional 

Products Ltd, som er representert 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 

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje slik godkjenning. 

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det sendt inn ein søknad om godkjenning av endo-1,4-

betaxylanase framstilt av Aspergillus oryzae (DSM 26372). Søknaden inneheldt dei opplysningane og dokumenta som 

krevst etter artikkel 7 nr. 3 i den nemnde forordninga. 

3) Søknaden gjeld godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» av eit preparat av endo-1,4-betaxylanase 

framstilt av Aspergillus oryzae (DSM 26372) som tilsetjingsstoff i fôrvarer til diegjevande purker. 

4) I fråsegna si av 3. juli 2019(2) konkluderte Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik («styresmakta») 

med at preparatet av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Aspergillus oryzae (DSM 26372) 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 potensialet for 

hudsensibilisering. Det bør difor gjerast høvelege vernetiltak for å unngå skadeverknader på menneskehelsa, særleg for 

brukarane av tilsetjingsstoffet. Styresmakta konkluderte òg med at preparatet av endo-1,4-betaxylanase framstilt av 

Aspergillus oryzae (DSM 26372) er effektivt med omsyn til å betre den tilsynelatande fekale energifordøyingsevna 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 framstilt av Aspergillus oryzae (DSM 26372) 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 uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 221 av 10.7.2020, s. 84, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 184/2020 av  

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

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

(2) EFSA Journal 2019;17(8):5790. 

2023/EØS/2/18 
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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 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 

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. 

4a1607i DSM Nutritional 

Products Ltd, 

som er 

representert ved 

DSM Nutritional 

products  

Sp. Z o.o 

Endo-1,4-

betaxylanase 

(EC 3.2.1.8) 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet: 

Preparat av endo-1,4-betaxylanase (EC 

3.2.1.8) framstilt av Aspergillus oryzae 

(DSM 26372) med ein aktivitet på minst: 

Fast form: 1 000 FXU(1)/g 

Flytande form: 650 FXU/ml 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) fram-

stilt av Aspergillus oryzae (DSM 26372) 

Analysemetode(2): 

Mengdefastsetjing av endo-1,4-

betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av 

Aspergillus oryzae (DSM 26372) i eit 

fôrtilsetjingsstoff: 

— Kolorimetrisk metode som måler 

fargestoff som er framstilte av 

dinitrosalisylsyre (DNSA) og 

xylosyleiningar som vert frigjevne når 

xylanase reagerer med arabinoxylan. 

Mengdefastsetjing av endo-1,4-

betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av 

Aspergillus oryzae (DSM 26372) i 

premiksar og fôrtilsetjingsstoff: 

— Kolorimetrisk metode som måler det 

vassløyselege fargestoffet som vert 

frigjeve når xylanase reagerer med 

fargemerkt azo-xylan frå havreagner. 

Diegjevande 

purker 

- 200 FXU - 1. Bruksrettleiinga for tilsetjings-

stoffet og premiksen 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 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, med-

rekna hud- og augevern og 

pustevern. 

30.7.2020 

(1) 1 FXU er den mengda enzym som frigjer 7,8 μmol reduserande sukker (xyloseekvivalentar) frå azo-kveite-arabinoxylan per minutt ved pH 6,0 og 50 ℃. 

(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) 2020/996 

av 9. juli 2020 

om godkjenning av preparatet av karvakrol, tymol, D-karvon, metylsalisylat og L-mentol som eit 

tilsetjingsstoff i fôrvarer til slaktekyllingar, livkyllingar og mindre utbreidde fjørfeartar som vert  

fôra opp for eggproduksjon (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 

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje slik godkjenning. 

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det sendt inn ein søknad om godkjenning av eit preparat av 

karvakrol, tymol, D-karvon, metylsalisylat og L-mentol. Søknaden inneheldt dei opplysningane og dokumenta som 

krevst etter artikkel 7 nr. 3 i den nemnde forordninga. 

3) Søknaden gjeld godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» av eit preparat av karvakrol, tymol, D-karvon, 

metylsalisylat og L-mentol som eit tilsetjingsstoff i fôrvarer til slaktekyllingar, livkyllingar og mindre utbreidde 

fjørfeartar som vert fôra opp for eggproduksjon. 

4) I fråsegna si av 15. mai 2019(2) konkluderte Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik («styresmakta») 

med at preparatet av karvakrol, tymol, D-karvon, metylsalisylat og L-mentol under dei framlagde bruksvilkåra ikkje har 

nokon skadeverknad på dyrehelsa, forbrukartryggleiken eller miljøet. Ho konkluderte òg med at brukareksponering 

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 for å betre den 

avlstekniske ytinga til slaktekyllingar, og denne konklusjonen kan utvidast til å gjelde livkyllingar og ekstrapolerast til 

mindre utbreidde fjørfeartar som vert fôra opp 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 fôrtilsetjingsstoffet som er lagd fram av referanselaboratoriet, som vart skipa ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderinga av preparatet av karvakrol, tymol, D-karvon, metylsalisylat og L-mentol 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 uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 221 av 10.7.2020, s. 87, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 184/2020 av  

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

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

(2) EFSA Journal 2019;17(6):5724. 

2023/EØS/2/19 
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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 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 

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 avlstekniske parametrar). 

4d20 Biomin GmbH Preparat av 

karvakrol, tymol, D-

karvon, 

metylsalisylat og L-

mentol 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Preparat av: 

— Karvakrol (120–160 mg/g) 

— Tymol (1–3 mg/g) 

— D-karvon (3–6 mg/g) 

— Metylsalisylat (10–35 mg/g) 

— L-mentol (30–55 mg/g) 

— Amorf silisiumoksid (høgst  

100 mg/g) 

— Hydrogenert vegetabilsk olje (høgst 

700 mg/g) 

Fast innkapsla form 

Slaktekyllingar 

Livkyllingar 

Mindre utbreidde 

fjørfeartar som 

vert fôra opp for 

eggproduksjon 

— 

— 

— 

65 105 1. Bruksrettleiinga for tilset-

jingsstoffet og premiksane 

skal innehalde opplysningar 

om lagringsvilkåra og 

stabiliteten ved 

varmehandsaming. 

2. Tilsetjingsstoffet skal ikkje 

nyttast med andre kjelder til 

karvakrol, tymol, D-karvon, 

metylsalisylat og L-mentol. 

3. Dei driftsansvarlege for 

fôrføretaka skal fastsetje 

driftsrutinar og organi-

satoriske 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, med-

rekna hud- og augevern. 

30.7.2030 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

Karvakrol (CAS-nummer: 499-75-2) 

Tymol (CAS-nummer: 89-83-8) 

D-karvon (CAS-nummer: 2244-16-8) 

Metylsalisylat (CAS-nummer: 119-36-8) 

— L-mentol (CAS-nummer: 2216-51-

8). 

Analysemetode(1) 

Mengdefastsetjing av dei aktive stoffa: 

Gasskromatografi med flammeioni-

sasjonsdeteksjon (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 



5.1.2023 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 2/305 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/997 

av 9. juli 2020 

om godkjenning av flytande L-lysinbase, L-lysinsulfat og teknisk reint L-lysinmonohydroklorid som 

tilsetjingsstoff i fôrvarer 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 i fôrvarer og om vilkår og 

framgangsmåtar for å gje slik godkjenning. 

2) Det er sendt inn søknader i samsvar med artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003 om godkjenning av flytande  

L-lysinbase og teknisk reint L-lysinmonohydroklorid framstilt av Corynebacterium glutamicum NRRL-B-67439 eller 

Corynebacterium glutamicum NRRL B-67535, og L-lysinsulfat og teknisk reint L-lysinmonohydroklorid framstilt av 

Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.266 som ernæringsmessige tilsetjingsstoff i fôr og drikkevatn til alle dyreartar. 

Søknadene inneheldt dei opplysningane og dokumenta som krevst etter artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) Søknadene gjeld godkjenning i kategorien «ernæringsmessige tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa «aminosyrer og salt 

og analogar av dei» av flytande L-lysinbase og teknisk reint L-lysinmonohydroklorid framstilt av Corynebacterium 

glutamicum NRRL-B-67439 eller Corynebacterium glutamicum NRRL B-67535 og L-lysinsulfat og teknisk reint  

L-lysinmonohydroklorid framstilt av Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.266 som ernæringsmessige 

tilsetjingsstoff i fôr og drikkevatn til alle dyreartar 

4) I fråsegnene sine av 7. oktober 2019(2) og 28. januar 2020(3) konkluderte Den europeiske styresmakta for 

næringsmiddeltryggleik («styresmakta») med at flytande L-lysinbase og teknisk reint L-lysinmonohydroklorid framstilt 

av Corynebacterium glutamicum NRRL-B-67439 eller Corynebacterium glutamicum NRRL B-67535, og L-lysinsulfat 

og teknisk reint L-lysinmonohydroklorid framstilt av Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.266, under dei framlagde 

bruksvilkåra ikkje har nokon skadeverknad på dyrehelsa, forbrukartryggleiken eller miljøet. Ho kunne ikkje konkludere 

med omsyn til den moglege toksisiteten ved innanding av teknisk reint L-lysinmonohydroklorid framstilt av 

Corynebacterium glutamicum NRRL-B-67439 eller Corynebacterium glutamicum NRRL B-67535, og gjekk ut ifrå at 

flytande L-lysinbase framstilt av Corynebacterium glutamicum NRRL-B-67439 eller Corynebacterium glutamicum 

NRRL B-67535 verkar etsande på huda og auga og utgjer ein risiko ved innanding. For L-lysinsulfat og teknisk reint  

L-lysinmonohydroklorid framstilt av Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.266 kunne ikkje styresmakta utelukke at 

tilsetjingsstoffa er toksiske ved innanding, irriterande for hud og auge eller potensielt hudsensibiliserande. Det bør difor 

gjerast høvelege vernetiltak for å unngå skadeverknader på menneskehelsa, særleg for brukarane av tilsetjingsstoffet. 

Styresmakta konkluderte med at flytande L-lysinbase og teknisk reint L-lysinmonohydroklorid framstilt av 

Corynebacterium glutamicum NRRL-B-67439 eller Corynebacterium glutamicum NRRL B-67535, og L-lysinsulfat og 

teknisk reint L-lysinmonohydroklorid framstilt av Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.266 er effektive kjelder til 

den essensielle aminosyra L-lysin for alle dyreartar. For at tilsetjinga av L-lysin skal ha full verknad hjå drøvtyggjarar, 

bør det vernast mot nedbryting i vomma. I dei fråsegnene som er nemnde ovanfor, 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-lysin. 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-lysin vert tilsett som aminosyre i drikkevatnet. 

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 221 av 10.7.2020, s. 90, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 184/2020 av  

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

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

(2) EFSA Journal 2019;17(10):5886. 

(3) EFSA Journal 2020;18(2): 6019. 

2023/EØS/2/20 
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5) Styresmakta reknar ikkje at det er naudsynt med særlege krav om overvaking etter at produktet er bringa i omsetning. 

Ho stadfesta òg dei rapportane om analysemetoden for fôrtilsetjingsstoffet som er lagde fram av referanselaboratoriet, 

som vart skipa ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

6) Vurderinga av flytande L-lysinbase og teknisk reint L-lysinmonohydroklorid framstilt av Corynebacterium glutamicum 

NRRL-B-67439 eller Corynebacterium glutamicum NRRL B-67535, og L-lysinsulfat og teknisk reint  

L-lysinmonohydroklorid framstilt av Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.266, viser at dei 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. 

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 

Dei stoffa som er oppførte i vedlegget, vert godkjende som fôrtilsetjingsstoff i kategorien «ernæringsmessige tilsetjingsstoff» 

og funksjonsgruppa «aminosyrer og salt og analogar av dei» 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 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 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 

3c320 - Flytande  

L-lysinbase 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet: 

Vassløysing av L-lysin med minst 50 % L-

lysin 

 ________________________________  

Karakterisering av det aktive stoffet: 

L-lysin framstilt ved gjæring med 

Corynebacterium glutamicum NRRL-B-

67439 eller 

Corynebacterium glutamicum NRRL B-

67535. 

Kjemisk formel: NH2-(CH2)4-CH(NH2)-

COOH 

CAS-nummer: 56-87-1 

 ________________________________  

Analysemetodar(1): 

Mengdefastsetjing av lysin i fôrtilsetjings-

stoffet og premiksar som inneheld meir enn 

10 % lysin: 

— Ionebytarkromatografi med 

postkolonnederivatisering og fotomet-

risk deteksjon (IEC-VIS/FLD) – EN 

ISO 17180. 

Alle artar - - - 1. Lysin-innhaldet skal førast opp på 

etiketten til tilsetjingsstoffet. 

2. L-lysin kan 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 

brukarar 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 tilsetjings-

stoffet og premiksane nyttast med 

personleg verneutstyr, medrekna 

pustevern og hud- og augevern. 

4. Tilsetjingsstoffet kan òg nyttast i 

drikkevatn. 

30.7.2030 

  

(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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   Mengdefastsetjing av lysin i premiksar, 

fôrblandingar og fôrmiddel: 

— Ionebytarkromatografi med postkol-

onnederivatisering og fotometrisk 

deteksjon (IEC-VIS) – kommi-

sjonsforordning (EF) nr. 152/2009 

(vedlegg III del F). 

Mengdefastsetjing av lysin i vatn: 

— Ionebytarkromatografi med 

postkolonnederivatisering og optisk 

deteksjon (IEC-VIS/FLD) 

    5. Opplysningar som skal stå på 

etiketten til tilsetjingsstoffet og 

premiksane: «Ved tilsetjing av  

L-lysin, særleg i drikkevatn, bør 

det takast omsyn til alle 

essensielle og semiessensielle 

aminosyrer for å unngå ubalanse.» 

 

3c322  Teknisk reint  

L-lysinmono-

hydroklorid 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet: 

Pulver av L-lysinmonohydroklorid med 

minst 78 % L-lysin og eit høgaste tillate 

vassinnhald på 1,5 %. 

 ________________________________  

Karakterisering av det aktive stoffet: 

L-lysinmonohydroklorid framstilt ved 

gjæring med 

Corynebacterium glutamicum NRRL-B-

67439 eller 

Corynebacterium glutamicum NRRL B-

67535 eller 

Corynebacterium glutamicum CGMCC 

7.266. 

Kjemisk formel: NH2-(CH2)4-CH(NH2)-

COOH 

CAS-nummer: 657-27-2 

Analysemetodar(1): 

Påvising av L-lysinmonohydroklorid i 

fôrtilsetjingsstoffet: 

— Food Chemical Codex «L-lysine 

monohydrochloride monograph» 

Mengdefastsetjing av lysin i fôrtilsetjings-

stoffet og premiksar som inneheld meir enn 

10 % lysin: 

Alle artar - - - 1. Lysin-innhaldet skal førast opp på 

etiketten til tilsetjingsstoffet. 

2. L-lysinmonohydroklorid kan brin-

gast 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-

karar av tilsetjingsstoffet og 

premiksen for å handtere moglege 

risikoar ved innanding. 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 verne-

utstyr, medrekna pustevern. 

30.7.2030 
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   — Ionebytarkromatografi med 

postkolonnederivatisering og foto-

metrisk deteksjon (IEC-VIS/FLD) – EN 

ISO 17180. 

Mengdefastsetjing av lysin i premiksar, 

fôrblandingar og fôrmiddel: 

— Ionebytarkromatografi med 

postkolonnederivatisering og foto-

metrisk deteksjon (IEC-VIS) – 

kommisjonsforordning (EF)  

nr. 152/2009 (vedlegg III del F). 

Mengdefastsetjing av lysin i vatn: 

— Ionebytarkromatografi med 

postkolonnederivatisering og optisk 

deteksjon (IEC-VIS/FLD) eller 

— Ionebytarkromatografi med 

postkolonnederivatisering og foto-

metrisk deteksjon (IEC-VIS). 

    4. Tilsetjingsstoffet kan òg nyttast i 

drikkevatn. 

5. Opplysningar som skal stå på 

etiketten til tilsetjingsstoffet og 

premiksane: «Ved tilsetjing av  

L-lysin, særleg i drikkevatn, bør 

det takast omsyn til alle 

essensielle og semiessensielle 

aminosyrer for å unngå ubalanse.» 

 

3c325  L-lysinsulfat Samansetnaden til tilsetjingsstoffet: 

Granulat med minst 52 % L-lysin og høgst 

24 % sulfat. 

 ______________________________  

Karakterisering av det aktive stoffet: 

L-lysinsulfat framstilt ved gjæring med 

Corynebacterium glutamicum CGMCC 

7.266 

Kjemisk formel: C12H28N4O4•H2SO4/[NH2-

(CH2)4-CH(NH2)-COOH]2SO4 

CAS-nummer: 60343-69-3 

 ______________________________  

Analysemetodar(1): 

Mengdefastsetjing av lysin i fôrtilsetjings-

stoffet og premiksar som inneheld meir enn 

10 % lysin: 

Alle artar - - 10 000 1. Lysin-innhaldet skal førast opp på 

etiketten til tilsetjingsstoffet. 

2. L-lysinsulfat kan 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 

brukarar av tilsetjingsstoffet og 

premiksen for å handtere moglege 

risikoar ved innanding. 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, medrekna pustevern. 

30.7.2030 
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   — Ionebytarkromatografi med 

postkolonnederivatisering og foto-

metrisk deteksjon (IEC-VIS/FLD) – EN 

ISO 17180. 

Påvising av sulfat i fôrtilsetjingsstoffet: 

— Den europeiske farmakopeen, 

monografi 20301 

Mengdefastsetjing av lysin i premiksar, 

fôrblandingar og fôrmiddel: 

— Ionebytarkromatografi med 

postkolonnederivatisering og foto-

metrisk deteksjon (IEC-VIS) – 

kommisjonsforordning (EF)  

nr. 152/2009 (vedlegg III del F). 

Mengdefastsetjing av lysin i vatn: 

— Ionebytarkromatografi med 

postkolonnederivatisering og optisk 

deteksjon (IEC-VIS/FLD). 

    4. Tilsetjingsstoffet kan òg nyttast i 

drikkevatn. 

5. Opplysningar som skal stå på 

etiketten til tilsetjingsstoffet og 

premiksane: «Ved tilsetjing av  

L-lysin, særleg i drikkevatn, bør 

det takast omsyn til alle 

essensielle og semiessensielle 

aminosyrer for å unngå ubalanse.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/998 

av 9. juli 2020 

om fornya godkjenning av astaxantindimetyldisuksinat som tilsetjingsstoff i fôrvarer til fisk og 

krepsdyr, og om oppheving av forordning (EF) nr. 393/2008(*) 

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 og fornying av ei godkjenning av tilsetjingsstoff i 

fôrvarer og om vilkår og framgangsmåtar for å gje og fornye slik godkjenning. 

2) Astaxantindimetyldisuksinat vart ved kommisjonsforordning (EF) nr. 393/2008(2) godkjent for eit tidsrom på ti år som 

tilsetjingsstoff i fôrvarer til laks og aure. 

3) I samsvar med artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det sendt inn ein søknad om fornya godkjenning av 

astaxantindimetyldisuksinat (det engelske namnet på tilsetjingsstoffet vart endra frå «astaxanthin dimethyldisuccinate» i 

den opphavlege godkjenninga, til «astaxanthin-dimethyldisuccinate» i søknaden, men på norsk er namnet uendra) som 

tilsetjingsstoff til laks og aure, om ny bruk som utvidar godkjenninga av astaxantindimetyldisuksinat som tilsetjingsstoff 

til all fisk og alle krepsdyr i samsvar med artikkel 4 nr. 1 i forordninga, og om endring av dei eksisterande vilkåra for 

godkjenning av astaxantindimetyldisuksinat som tilsetjingsstoff i fôrvarer, slik at tilsetjingsstoffet kan nyttast utan 

alders- eller vektgrense. 

4) I fråsegna si av 13. november 2019(3) konkluderte Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik 

(«styresmakta») med at astaxantindimetyldisuksinat under dei framlagde bruksvilkåra ikkje har nokon skadeverknad på 

dyrehelsa, forbrukartryggleiken eller miljøet. Ho konkluderte òg med at det ikkje finst dokumentasjon som ville kunne 

føre til ei ny vurdering av dei tidlegare konklusjonane om brukarane av tilsetjingsstoffet. Det er sannsynlegvis ingen 

risiko for huda eller auga til brukarane ved vanleg bruk. I mangel av ein toksikologistudie er det ikkje mogleg å fastsetje 

risiko for inhalasjonstoksisitet. 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. 

Styresmakta konkluderte òg med at astaxantindimetyldisuksinat er eit effektivt 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, som vart skipa ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderinga av astaxantindimetyldisuksinat viser at dei vilkåra for godkjenning som er fastsette i artikkel 5 i forordning 

(EF) nr. 1831/2003, er oppfylte. Godkjenninga av dette tilsetjingsstoffet bør difor fornyast og vilkåra for godkjenning 

endrast i samsvar med vedlegget til denne forordninga. 

6) Som følgje av den fornya godkjenninga av astaxantindimetyldisuksinat som fôrtilsetjingsstoff på dei vilkåra som er 

fastsette i vedlegget til denne forordninga, bør forordning (EF) nr. 393/2008 opphevast. 

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 221 av 10.7.2020, s. 96, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 184/2020 av  

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

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 393/2008 av 30. april 2008 om godkjenning av astaxantindimetyldisuksinat som tilsetningsstoff i fôrvarer 

(TEU L 117 av 1.5.2008, s. 20). 

(3) EFSA Journal 2019; 17(12):5920 

2023/EØS/2/21 
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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 «sensoriske tilsetjingsstoff» og 

funksjonsgruppa «fargestoff: ii) stoff som når dei vert nytta i fôr, gjev farge til næringsmiddel av animalsk opphav» til alle 

lakse- og aureartar, vert fornya, og vilkåra for godkjenning vert endra på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 393/2008 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 9. juli 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 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. 

2a165 Astaxantindimetyldi-

suksinat 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet: 

Astaxantindimetyldisuksinat 

Trifenylfosfinoksid (TPPO) ≤ 100 mg/kg 

Diklormetan ≤ 600 mg/kg 

Karakterisering av det aktive stoffet: 

Astaxantindimetyldisuksinat 

Kjemisk formel: C50H64O10 

Fast form, framstilt ved kjemisk syntese. 

CAS-nummer: 578006-46-9 

Reinleikskriterium 

Astaxantindimetyldisuksinat (all-E-

isomerar, 9-Z-isomerar og 13-Z-isomerar) 

≥ 96 % 

Andre karatenoid ≤ 4 % 

Analysemetode(1) 

Mengdefastsetjing av astaxant-

indimetyldisuksinat i fôrtilsetjingsstoffet: 

— Spektrofotometri ved 486 nm. 

Mengdefastsetjing av astaxant-

indimetyldisuksinat i fôrtilsetjingsstoffet, 

premiksar og fôrvarer: 

— Normalfase høgoppløyseleg væske-

kromatografi med UV/VIS-deteksjon 

(HPLC-UV/VIS). 

Fisk og 

krepsdyr 

- - 138 1. Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og 

premiksen skal innehalde opplysningar 

om lagringsvilkåra og stabiliteten ved 

varmehandsaming. 

2. Astaxantindimetyldisuksinat må 

bringast i omsetning og nyttast som 

tilsetjingsstoff i form av eit preparat. 

3. Dersom astaxantindimetyldisuksinat 

vert blanda med kantaxantin og andre 

astaxantin-kjelder, skal den samla 

mengda av blandinga ikkje overstige 

100 mg astaxantinekvivalentar(2)/kg i 

fullfôr. 

4. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka skal 

fastsetje driftsrutinar og organisatoriske 

tiltak for brukarar av tilsetjingsstoffet og 

premiksane for å handtere moglege 

risikoar ved bruk, medrekna risikoane 

ved dei tilsetjingsstoffa som inngår i 

preparatet. 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. 

30.7.2030 

(1) https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 

(2) 1,38 mg astaxantindimetyldisuksinat tilsvarar 1 mg astaxantin. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1031 

av 15. juli 2020 

om godkjenning av benzosyre som tilsetjingsstoff i fôrvarer til slaktesvin (innehavar av godkjenninga: 

DSM Nutritional Products Ltd, som er representert 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 

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje slik godkjenning. 

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det sendt inn ein søknad om godkjenning av benzosyre. 

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 benzosyre som tilsetjingsstoff i fôrvarer til 

slaktesvin. 

4) I fråsegna si av 15. mai 2019(2) konkluderte Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik («styresmakta») 

med at benzosyre under dei framlagde bruksvilkåra ikkje har nokon skadeverknad på dyrehelsa, forbrukartryggleiken 

eller miljøet. Ho konkluderte òg med at tilsetjingsstoffet irriterer huda og verkar svært irriterande på auga. Det bør difor 

gjerast høvelege vernetiltak for å unngå skadeverknader på menneskehelsa, særleg for brukarane av tilsetjingsstoffet. 

Styresmakta konkluderte med at tilsetjingsstoffet potensielt kan betre den avlstekniske ytinga hjå slaktesvin. 

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 benzosyre viser at dei 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. 

Artikkel 2 

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

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 227 av 16.7.2020, s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 184/2020 av  

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

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

(2) EFSA Journal 2019; 17(6):5727. 

2023/EØS/2/22 
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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 

godkjenninga 

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: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: andre avlstekniske tilsetjingsstoff (betring av avlstekniske parametrar). 

4d210 DSM Nutritional 

Products Ltd, 

som er 

representert ved 

DSM Nutritional 

products  

Sp. Z o.o 

Benzosyre Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Benzosyre (≥ 99,9 %) 

  

  

Karakterisering av det aktive stoffet 

Benzenkarboksylsyre, 

fenylkarboksylsyre, 

C7H6O2 

CAS-nummer: 65-85-0 

Øvre grenseverdi for ureinsker: 

Ftalsyre: ≤ 100 mg/kg 

Bifenyl: ≤ 100 mg/kg 

  

  

Analysemetode(1) 

Mengdefastsetjing av benzosyre 

i fôrtilsetjingsstoffet: 

— Titrering med natriumhydroksid 

(Den europeiske farmakopeen,  

monografi 0066). 

Mengdefastsetjing av benzosyre i 

premiksar og fôrvarer: Reversfase-

væskekromatografi med UV-deteksjon 

(RP- HPLC/UV) – metode basert på 

ISO9231:2008 

Slaktesvin - 3 000 10 000 1. Bruksrettleiinga for tilsetjings-

stoffet og premiksen skal innehalde 

opplysningar om lagringsvilkåra og 

stabiliteten ved varmehandsaming. 

2. Tilsetjingsstoffet skal ikkje nyttast 

saman med andre kjelder til 

benzosyre eller benzoat. 

3. I bruksrettleiinga skal det stå: 

«Tilskotsfôr som inneheld benzo-

syre, skal ikkje gjevast ublanda til 

slaktesvin. Tilskotsfôr som 

inneheld benzosyre, skal blandast 

nøye med andre fôrmiddel som 

inngår i dagsrasjonen.» 

4. Dei driftsansvarlege for fôrføretaka 

skal fastsetje 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 

verneutstyr, medrekna hud- og 

augevern. 

5. august 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) 2020/1032 

av 15. juli 2020 

om godkjenning av preparatet av Bacillus subtilis DSM 28343 som tilsetjingsstoff i fôrvarer til kalvar 

meinte for avl og slaktesvin (innehavar av godkjenninga: Lactosan GmbH & Co. KG)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje slik godkjenning. 

2) Det er sendt inn to søknader i samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 om godkjenning av eit preparat av 

Bacillus subtilis DSM 28343. Søknadene inneheldt dei opplysningane og dokumenta som krevst etter artikkel 7 nr. 3 i 

den nemnde forordninga. 

3) Søknadene gjeld godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» av preparatet av Bacillus subtilis DSM 28343 

som tilsetjingsstoff i fôrvarer til kalvar meinte for avl og slaktesvin. 

4) I fråsegnene sine av 6. mars 2018(2), 4. juli 2019(3) og 15. mai 2019(4) konkluderte Den europeiske styresmakta for 

næringsmiddeltryggleik («styresmakta») med at preparatet av Bacillus subtilis DSM 28343 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 potensialet for 

hudsensibilisering. 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 har ein 

monaleg verknad på veksten til kalvar meinte for avl, og at det kan auke kroppsvekta til slaktesvin. 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 DSM 28343 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 uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 227 av 16.7.2020, s. 24, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 184/2020 av  

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

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

(2) EFSA Journal 2018;16(3):5220. 

(3) EFSA Journal 2019;17(7):5793. 

(4) EFSA Journal 2019;17(5):5725. 

2023/EØS/2/23 
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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 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 

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 

4b1825 Lactosan GmbH 

& Co. KG 

Bacillus 

subtilis 

DSM 28343 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Preparat av Bacillus subtilis DSM 

28343 som inneheld minst 

1 × 1010 KDE/g tilsetjingsstoff 

Fast form 

  

Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige sporar av Bacillus 

subtilis DSM 28343 

  

Analysemetode(1) 

Påvising av Bacillus subtilis DSM 

28343 i fôrtilsetjingsstoffet, 

premiksar og fôrvarer: pulsfelt-

gelelektroforese (PFGE). 

Teljing av Bacillus subtilis DSM 

28343 i fôrtilsetjingsstoffet, 

premiksar og fôrvarer: platesprei-

ingsmetoden ved bruk av trypton-

soya-agar – EN 15784. 

Kalvar 

meinte for 

avl 

Slaktesvin 

- 

- 

1 × 109 

2 × 108 

- 1. Bruksrettleiinga for tilsetjings-

stoffet og premiksane skal 

innehalde opplysningar om 

lagringsvilkåra og stabiliteten 

ved varmehandsaming. 

2. Til kalvar meinte for avl skal 

bruken avgrensast til mjølkeer-

statningar. 

3. Dei driftsansvarlege for 

fôrføretaka skal fastsetje 

driftsrutinar og organisatoriske 

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 tilsetjingsstoffet og 

premiksane nyttast med 

personleg verneutstyr. 

5. august 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) 2020/1034 

av 15. juli 2020 

om godkjenning av eit preparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Aspergillus oryzae (DSM 26372) 

som tilsetjingsstoff i fôrvarer til verpehøner (innehavar av godkjenninga: DSM Nutritional Products 

Ltd, som er representert 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 

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

ut frå desse synsmåtane: 

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

framgangsmåtar for å gje slik godkjenning. 

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det sendt inn ein søknad om godkjenning av endo-1,4-

betaxylanase framstilt av Aspergillus oryzae (DSM 26372). Søknaden inneheldt dei opplysningane og dokumenta som 

krevst etter artikkel 7 nr. 3 i den nemnde forordninga. 

3) Søknaden gjeld godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» av eit preparat av endo-1,4-betaxylanase 

framstilt av Aspergillus oryzae (DSM 26372) som tilsetjingsstoff i fôrvarer til verpehøner. 

4) I fråsegnene sine av 26. september 2017(2) og 13. november 2019(3) konkluderte Den europeiske styresmakta for 

næringsmiddeltryggleik («styresmakta») med at preparatet av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Aspergillus oryzae 

(DSM 26372) 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 potensialet for hudsensibilisering. 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 betrar eggproduksjonen. 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 framstilt av Aspergillus oryzae (DSM 26372) 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 uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 227 av 16.7.2020, s. 34, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 184/2020 av  

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

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

(2) EFSA Journal 2017;15(10):5020. 

(3) EFSA Journal 2019;17(11):5919. 

2023/EØS/2/24 



5.1.2023 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 2/321 

 

 

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. 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 

God-

kjenninga 

gjeld inntil 
Einingar aktivt stoff per 

kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: fordøyingsbetrande middel. 

4a1607i DSM Nutritional 

Products Ltd, som 

er representert ved 

DSM Nutritional 

products Sp. Z o.o 

Endo-1,4-

betaxylanase 

(EC 3.2.1.8) 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Preparat av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) 

framstilt av Aspergillus oryzae (DSM 26372) med 

ein aktivitet på minst: 

Fast form: 1 000 FXU(1)/g 

Flytande form: 650 FXU/ml 

Verpehøner - 100 FXU - 1. Bruksrettleiinga for tilsetjings-

stoffet og premiksen skal 

innehalde opplysningar om 

lagringsvilkåra og stabiliteten 

ved varmehandsaming. 

2. Dei driftsansvarlege for fôr-

føretaka skal fastsetje 

driftsrutinar og organisatoriske 

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 tilsetjingsstoffet og 

premiksane nyttast med 

personleg verneutstyr, med-

rekna hud- og augevern og 

pustevern. 

5.8.2030 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av 

Aspergillus oryzae (DSM 26372) 

Analysemetode(2) 

Mengdefastsetjing av endo-1,4-betaxylanase (EC 

3.2.1.8) framstilt av Aspergillus oryzae (DSM 

26372) i eit fôrtilsetjingsstoff: 

— Kolorimetrisk metode som måler fargestoff 

som er framstilte av dinitrosalisylsyre 

(DNSA) og xylosyleiningar som vert 

frigjevne når xylanase reagerer med 

arabinoxylan. 

Mengdefastsetjing av endo-1,4-betaxylanase (EC 

3.2.1.8) framstilt av Aspergillus oryzae (DSM 

26372) i premiksar og fôrvarer: 

— Kolorimetrisk metode som måler det 

vassløyselege fargestoffet som vert frigjeve 

når xylanase reagerer med fargemerkt azo-

xylan frå havreagner. 

(1) 1 FXU er den mengda enzym som frigjer 7,8 μmol reduserande sukker (xyloseekvivalentar) frå azo-kveite-arabinoxylan per minutt ved pH 6,0 og 50 ℃. 

(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 GJENNOMFØRINGSDIREKTIV (EU) 2020/432 

av 23. mars 2020 

om endring av rådsdirektiv 2002/55/EF med hensyn til definisjonen av grønnsaker og listen over  

slekter og arter i artikkel 2 nr. 1 bokstav b)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 2002/55/EF av 13. juni 2002 om markedsføring av grønnsakfrø(1), særlig artikkel 2 nr. 2, 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2019/990(2), som endret artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2002/55/EF, 

ble definisjonen av «grønnsaker» før tabellen i nevnte artikkel, feilaktig slettet. Som følge av dette inneholder artikkel 2 

nr. 1 bokstav b) i direktiv 2002/55/EF ikke lenger en definisjon av «grønnsaker», som er en vesentlig del av nevnte 

direktiv. 

2) Direktiv 2002/55/EF bør derfor rettes. 

3) Av hensyn til rettssikkerheten bør datoen for innarbeiding fastsatt i dette direktivet tilsvare datoen for innarbeiding 

fastsatt i gjennomføringsdirektiv (EU) 2019/990. 

4) Tiltakene fastsatt i dette direktivet er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr. 

VEDTATT DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

Endring av direktiv 2002/55/EF 

Direktiv 2002/55/EF endres som angitt i vedlegget til dette direktivet. 

Artikkel 2 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1. Medlemsstatene skal innen 30. juni 2020 vedta og kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktivet. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. juli 2020. 

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. 

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 88 av 24.3.2020, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 185/2020 av  

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

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2019/990 av 17. juni 2019 om endring av listen over slekter og arter i artikkel 2 nr. 1 bokstav 

b) i rådsdirektiv 2002/55/EF, i vedlegg II til rådsdirektiv 2008/72/EF og i vedlegget til kommisjonsdirektiv 93/61/EØF (EUT L 160 av 

18.6.2019, s. 14). 

2023/EØS/2/25 
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Artikkel 3 

Adressater 

Dette direktivet er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 23. mars 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I direktiv 2002/55/EF skal artikkel 2 nr.1 lyde: 

«b) «grønnsaker»: planter av følgende arter beregnet på produksjon innen jordbruk eller hagebruk, med unntak av 

prydplanter: 

Allium cepa L. 

— Cepa-gruppen (løk, banansjalottløk) 

— Aggregatum-gruppen (sjalottløk) 

Allium fistulosum L. (vårløk/pipeløk) 

— alle sorter 

Allium porrum L. (purre) 

— alle sorter 

Allium sativum L. (hvitløk) 

— alle sorter 

Allium schoenoprasum L. (gressløk) 

— alle sorter 

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (kjørvel) 

— alle sorter 

Apium graveolens L. 

— Selleri-gruppen 

— Knollselleri-gruppen 

Asparagus officinalis L. (asparges) 

— alle sorter 

Beta vulgaris L. 

— Rødbete-gruppen (rødbete, herunder Cheltenham-bete) 

— Bladbete-gruppen (bladbete) 

Brassica oleracea L. 

— Grønnkål-gruppen 

— Blomkål-gruppen 

— Hodekål-gruppen (rødkål og hvitkål) 

— Rosenkål-gruppen 

— Knutekål-gruppen 

— Savoykål-gruppen 

— Brokkoli-gruppen (calabrese- og spiretype) 

— Palmekål-gruppen 

— Tronchuda-gruppen (portugisisk kål) 

Brassica rapa L. 

— Kinakål-gruppen 

— Rapifera-gruppen  
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Capsicum annuum L. (chilipepper eller paprika) 

— alle sorter 

Cichorium endivia L. (endiv) 

— alle sorter 

Cichorium intybus L. 

— Salatsikori-gruppen 

— Julesalat-gruppen (sikori med store blader eller italiensk sikori) 

— Sikorirot-gruppen 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (vannmelon) 

— alle sorter 

Cucumis melo L. (melon) 

— alle sorter 

Cucumis sativus L. 

— Slangeagurk-gruppen 

— Sylteagurk-gruppen 

Cucurbita maxima Duchesne (kjempegresskar) 

— alle sorter 

Cucurbita pepo L. (gresskar, herunder modent gresskar og Patisson-gresskar, eller squash, herunder umodent Patisson-gresskar) 

— alle sorter 

Cynara cardunculus L. 

— Artisjokk-gruppen 

— Kardon-gruppen 

Daucus carota L. (gulrot og fôrgulrot) 

— alle sorter 

Foeniculum vulgare Mill. (fennikel) 

— Azoricum-gruppen 

Lactuca sativa L. (salat) 

— alle sorter 

Solanum Lycopersicum L. (tomat) 

— alle sorter 

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill 

— Bladpersille-gruppen 

— Rotpersille-gruppen 

Phaseolus coccineus L. (prydbønne) 

— alle sorter 
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Phaseolus vulgaris L. 

— Krypbønne-gruppen 

— Stangbønne-gruppen 

Pisum sativum L. 

— Pillert-gruppen 

— Margert-gruppen 

— Sukkerert-gruppen 

Raphanus sativus L. 

— Hagereddik-gruppen 

— Svart reddik-gruppen 

Rheum rhabarbarum L. (rabarbra) 

— alle sorter 

Scorzonera hispanica L. (skorsonerrot) 

— alle sorter 

Solanum melongena L. (aubergine eller eggplante) 

— alle sorter 

Spinacia oleracea L. (spinat) 

— alle sorter 

Valerianella locusta (L.) Laterr. (vanlig vårsalat) 

— alle sorter 

Vicia faba L. (bønnevikke) 

— alle sorter 

Zea mays L. 

— Sukkermais-gruppen 

— Perlemais-gruppen 

Alle hybrider av artene og gruppene oppført ovenfor.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSDIREKTIV (EU) 2019/1985 

av 28. november 2019 

om endring av direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om fastsetjing av gjennomføringstiltak for høvesvis 

artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/53/EF og artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/55/EF med omsyn til kva 

eigenskapar som minst skal omfattast av og kva minstekrav som skal gjelde for gransking av  

visse sortar av jordbruksvekstar og grønsaker(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til rådsdirektiv 2002/53/EF av 13. juni 2002 om den felles sortsliste for jordbruksvekster(1), særleg artikkel 7 nr. 2 

bokstav a) og b), 

med tilvising til rådsdirektiv 2002/55/EF av 13. juni 2002 om markedsføring av grønnsakfrø(2), særleg artikkel 7 nr. 2 bokstav 

a) og b), og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Kommisjonsdirektiv 2003/90/EF(3) og 2003/91/EF(4) vart vedtekne for å sikre at dei sortane som medlemsstatane fører 

opp i dei nasjonale listene sine, oppfyller dei protokollane som plantesortskontoret til Fellesskapet (CPVO) har fastsett 

med omsyn til kva eigenskapar som minst skal omfattast av og kva minstekrav som skal gjelde for gransking av sortane, 

i den grad det er fastsett slike protokollar. For sortar som ikkje er omfatta av CPVO-protokollane, er det fastsett i desse 

direktiva at dei rettleiande prinsippa til Den internasjonale unionen for vern av nye plantesortar (UPOV) skal nyttast. 

2) Etter den siste endringa av direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF ved Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 

2019/114(5) har CPVO og UPOV utferda ytterlegare protokollar og rettleiande prinsipp og ajourført dei protokollane og 

prinsippa som alt finst. 

3) Direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF bør difor endrast. 

4) Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for planter, dyr, 

næringsmiddel og fôr. 

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og II til direktiv 2003/90/EF vert bytte ut med teksta i del A i vedlegget til dette direktivet. 

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 308 av 29.11.2019, s. 86, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 186/2020 av  

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

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

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

(3) Kommisjonsdirektiv 2003/90/EF av 6. oktober 2003 om fastsetjing av gjennomføringstiltak for artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/53/EF med 

omsyn til kva eigenskapar som minst skal omfattast av og kva minstekrav som skal gjelde for gransking av visse sortar av jordbruksvekstar 

(TEU L 254 av 8.10.2003, s. 7). 

(4) Kommisjonsdirektiv 2003/91/EF av 6. oktober 2003 om fastsetjing av gjennomføringstiltak for artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/55/EF med 

omsyn til kva eigenskapar som minst skal omfattast av og kva minstekrav som skal gjelde for gransking av visse grønsaksortar  

(TEU L 254 av 8.10.2003, s. 11). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2019/114 om endring av direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om fastsetjing av gjennom-

føringstiltak for høvesvis artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/53/EF og artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/55/EF med omsyn til kva eigenskapar som 

minst skal omfattast av og kva minstekrav som skal gjelde for gransking av visse sortar av jordbruksvekstar og grønsaker (TEU L 23 av 

25.1.2019, s. 35). 

2023/EØS/2/26 
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Artikkel 2 

Vedlegga til direktiv 2003/91/EF vert bytte ut med teksta i del B i vedlegget til dette direktivet. 

Artikkel 3 

Når det gjeld granskingar som er sette i gang før 1. juni 2020, kan medlemsstatane nytte den versjonen av direktiv 2003/90/EF 

og 2003/91/EF som galdt før dei nemnde direktiva vart endra ved dette direktivet. 

Artikkel 4 

Medlemsstatane skal innan 31. mai 2020 vedta og kunngjere dei lovene og forskriftene som er naudsynte for å rette seg etter 

dette direktivet. Dei skal straks sende Kommisjonen teksta til desse føresegnene. 

Dei skal nytte desse føresegnene frå 1. juni 2020. 

Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal dei ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til 

direktivet når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset korleis tilvisinga skal gjerast. 

Artikkel 5 

Dette direktivet tek til å gjelde 20. dagen etter at det er kunngjort i Tidend for Den europeiske unionen. 

Artikkel 6 

Dette direktivet er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 28. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG 

DEL A 

«VEDLEGG I 

Liste over artar som er nemnde i artikkel 1 nr. 2 bokstav a), og som skal vere i samsvar med dei  

tekniske protokollane til CPVO(1) 

Vitskapleg namn Vanleg namn Protokollen til CPVO 

Festuca arundinacea Schreb. Strandsvingel TP 39/1 av 1.10.2015 

Festuca filiformis Pourr. Grannsvingel TP 67/1 av 23.6.2011 

Festuca ovina L. Sauesvingel TP 67/1 av 23.6.2011 

Festuca pratensis Huds. Engsvingel TP 39/1 av 1.10.2015 

Festuca rubra L. Raudsvingel TP 67/1 av 23.6.2011 

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Stivsvingel TP 67/1 av 23.6.2011 

Lolium multiflorum Lam. Italiensk raigras TP 4/2 av 19.3.2019 

Lolium perenne L. Vanleg raigras TP 4/2 av 19.3.2019 

Lolium x hybridum Hausskn. Hybridraigras TP 4/2 av 19.3.2019 

Pisum sativum L. (partim) Åkerert TP 7/2 rev. 2 av 15.3.2017 

Poa pratensis L. Engrapp TP 33/1 av 15.3.2017 

Vicia faba L. Bønnevikke TP/8/1 av 19.3.2019 

Vicia sativa L. Fôrvikke TP 32/1 av 19.4.2016 

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) 

Rchb. 

Kålrot TP 89/1 av 11.3.2015 

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Oljereddik TP 178/1 av 15.3.2017 

Brassica napus L. (partim) Raps TP 36/2 av 16.11.2011 

Cannabis sativa L. Hamp TP 276/1 delvis rev. av 21.3.2018 

Glycine max (L.) Merr. Soyabønne TP 80/1 av 15.3.2017 

Gossypium spp. Bomull TP 88/1 av 19.4.2016 

Helianthus annuus L. Solsikke TP 81/1 av 31.10.2002 

Linum usitatissimum L. Tekstillin/oljelin TP 57/2 av 19.3.2014 

Sinapis alba L. Kvitsennep TP 179/1 av 15.3.2017 

Avena nuda L. Naken havre TP 20/2 av 1.10.2015 

Avena sativa L. (medrekna A. byzantina 

K. Koch) 

Havre og raudhavre TP 20/2 av 1.10.2015 

Hordeum vulgare L. Bygg TP 19/5 av 19.3.2019 

Oryza sativa L. Ris TP 16/3 av 1.10.2015 

Secale cereale L. Rug TP 58/1 av 31.10.2002 

Sorghum bicolor (L.) Moench Sorghum TP 122/1 av 19.3.2019 

Sorghum sudanense (Piper) Stapf. Sudangras TP 122/1 av 19.3.2019 

Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum 

sudanense (Piper) Stapf 

Hybridar som er framstilte ved kryssing 

av Sorghum bicolor og Sorghum 

sudanense 

TP 122/1 av 19.3.2019 

  

(1) Teksta til desse protokollane er å finne på nettstaden til CPVO (www.cpvo.europa.eu). 
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xTriticosecale Wittm. ex A. Camus Hybridar som er framstilte ved kryssing 

av ein art frå slekta Triticum og ein art 

frå slekta Secale 

TP 121/2 rev. 1 av 16.2.2011 

Triticum aestivum L. Kveite TP 3/5 av 19.3.2019 

Triticum durum Desf. Durumkveite TP 120/3 av 19.3.2014 

Zea mays L. (partim) Mais TP 2/3 av 11.3.2010 

Solanum tuberosum L. Potet TP 23/3 av 15.3.2017 
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VEDLEGG II 

Liste over artar som er nemnde i artikkel 1 nr. 2 bokstav b), og som skal vere i samsvar med  

dei rettleiande prinsippa for prøving som er utarbeidde av UPOV(2) 

Vitskapleg namn Vanleg namn Dei rettleiande prinsippa til UPOV 

Beta vulgaris L. Fôrbete TG/150/3 av 4.11.1994 

Agrostis canina L. Hundekvein TG/30/6 av 12.10.1990 

Agrostis gigantea Roth Storkvein TG/30/6 av 12.10.1990 

Agrostis stolonifera L. Krypkvein TG/30/6 av 12.10.1990 

Agrostis capillaris L. Engkvein TG/30/6 av 12.10.1990 

Bromus catharticus Vahl Byfaks TG/180/3 av 4.4.2001 

Bromus sitchensis Trin. Alaska-faks TG/180/3 av 4.4.2001 

Dactylis glomerata L. Hundegras TG/31/8 av 17.4.2002 

xFestulolium Asch. et Graebn. Hybridar som er framstilte ved kryssing 

av ein art frå slekta Festuca og ein art frå 

slekta Lolium 

TG/243/1 av 9.4.2008 

Phleum nodosum L. Villtimotei TG/34/6 av 7.11.1984 

Phleum pratense L. Timotei TG/34/6 av 7.11.1984 

Lotus corniculatus L. Tiriltunge TG/193/1 av 9.4.2008 

Lupinus albus L. Kvitlupin TG/66/4 av 31.3.2004 

Lupinus angustifolius L. Smallupin TG/66/4 av 31.3.2004 

Lupinus luteus L. Gul-lupin TG/66/4 av 31.3.2004 

Medicago doliata Carmign. Straight-spined medic TG/228/1 av 5.4.2006 

Medicago italica (Mill.) Fiori Disc medic TG/228/1 av 5.4.2006 

Medicago littoralis Rohde ex Loisel. Shore medic / Strand medic TG/228/1 av 5.4.2006 

Medicago lupulina L. Snigelbelg TG/228/1 av 5.4.2006 

Medicago murex Willd. Sphere medic TG/228/1 av 5.4.2006 

Medicago polymorpha L. Kroksnigelbelg TG/228/1 av 5.4.2006 

Medicago rugosa Desr. Wrinkled medic / Gama medic TG/228/1 av 5.4.2006 

Medicago sativa L. Blåluserne TG/6/5 av 6.4.2005 

Medicago scutellata (L.) Mill. Snail medic / Shield medic TG/228/1 av 5.4.2006 

Medicago truncatula Gaertn. Gruvesnigelbelg TG/228/1 av 5.4.2006 

Medicago x varia T. Martyn Mellomluserne TG/6/5 av 6.4.2005 

Trifolium pratense L. Raudkløver TG/5/7 av 4.4.2001 

Trifolium repens L. Kvitkløver TG/38/7 av 9.4.2003 

Phacelia tanacetifolia Benth. Honningurt TG/319/1 av 5.4.2017 

Arachis hypogaea L. Jordnøtt TG/93/4 av 9.4.2014 

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) 

Briggs 

Rybs TG/185/3 av 17.4.2002 

Carthamus tinctorius L. Saflortistel TG/134/3 av 12.10.1990 

Papaver somniferum L. Valmue TG/166/4 av 9.4.2014 
  

  

(2) Teksta til desse rettleiande prinsippa er å finne på nettstaden til UPOV (www.upov.int). 
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DEL B 

«VEDLEGG I 

Liste over artar som er nemnde i artikkel 1 nr. 2 bokstav a), og som skal vere i samsvar med dei  

tekniske protokollane til CPVO(3) 

Vitskapleg namn Vanleg namn Protokollen til CPVO 

Allium cepa L. (Kepa-gruppa) Kepalauk TP 46/2 av 1.4.2009 

Allium cepa L. (Aggregatum-gruppa) Sjalottlauk TP 46/2 av 1.4.2009 

Allium fistulosum L. Pipelauk TP 161/1 av 11.3.2010 

Allium porrum L. Purre TP 85/2 av 1.4.2009 

Allium sativum L. Kvitlauk TP 162/1 av 25.3.2004 

Allium schoenoprasum L. Graslauk TP 198/2 av 11.3.2015 

Apium graveolens L. Hageselleri TP 82/1 av 13.3.2008 

Apium graveolens L. Knollselleri TP 74/1 av 13.3.2008 

Asparagus officinalis L. Asparges TP 130/2 av 16.2.2011 

Beta vulgaris L. Raudbete, medrekna Cheltenham-bete TP 60/1 av 1.4.2009 

Beta vulgaris L. Bladbete TP 106/1 av 11.3.2015 

Brassica oleracea L. Grønkål TP 90/1 av 16.2.2011 

Brassica oleracea L. Blomkål TP 45/2 rev. 2 av 21.3.2018 

Brassica oleracea L. Brokkoli eller calabrese TP 151/2 rev. av 15.3.2017 

Brassica oleracea L. Rosenkål TP 54/2 rev. av 15.3.2017 

Brassica oleracea L. Knutekål TP 65/1 rev. av 15.3.2017 

Brassica oleracea L. Savoykål, kvitkål og raudkål TP 48/3 rev. av 15.3.2017 

Brassica rapa L. Kinakål TP 105/1 av 13.3.2008 

Capsicum annuum L. Chilipepar eller paprika TP 76/2 rev. av 15.3.2017 

Cichorium endivia L. Krusendiv og breiblada endiv TP 118/3 av 19.3.2014 

Cichorium intybus L. Rotsikori TP 172/2 av 1.12.2005 

Cichorium intybus L. Sikori med store blad TP 154/1 rev. av 19.3.2019 

Cichorium intybus L. Salatsikori TP 173/2 av 21.3.2018 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et 

Nakai 

Vassmelon TP 142/2 av 19.3.2014 

Cucumis melo L. Melon TP 104/2 av 21.3.2007 

Cucumis sativus L. Agurk og sylteagurk TP 61/2 rev. 2 av 19.3.2019 

Cucurbita maxima Duchesne Kjempegraskar TP 155/1 av 11.3.2015 

Cucurbita pepo L. Mandelgraskar TP 119/1 rev. av 19.3.2014 

Cynara cardunculus L. Artisjokk og kardon TP 184/2 av 27.2.2013 

Daucus carota L. Gulrot og fôrgulrot TP 49/3 av 13.3.2008 

Foeniculum vulgare Mill. Fennikel TP 183/1 av 25.3.2004 

Lactuca sativa L. Salat TP 13/6 rev. av 15.2.2019 

  

(3) Teksta til desse protokollane er å finne på nettstaden til CPVO (www.cpvo.europa.eu). 
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Solanum Lycopersicum L. Tomat TP 44/4 rev. 3 av 21.3.2018 

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex 

A. W. Hill 

Persille TP 136/1 av 21.3.2007 

Phaseolus coccineus L. Prydbønne TP 9/1 av 21.3.2007 

Phaseolus vulgaris L. Krypbønne og stangbønne TP 12/4 av 27.2.2013 

Pisum sativum L. (partim) Mergert, pillert og sukkerert TP 7/2 rev. 2 av 15.3.2017 

Raphanus sativus L. Hagereddik, svart reddik TP 64/2 rev. av 11.3.2015 

Rheum rhabarbarum L. Rabarbra TP 62/1 av 19.4.2016 

Scorzonera hispanica L. Skorsonerrot TP 116/1 av 11.3.2015 

Solanum melongena L. Eggplante TP 117/1 av 13.3.2008 

Spinacia oleracea L. Spinat TP 55/5 rev. 2 av 15.3.2017 

Valerianella locusta (L.) Laterr. Vanleg vårsalat TP 75/2 av 21.3.2007 

Vicia faba L. (partim) Bønnevikke TP Broadbean/1 av 25.3.2004 

Zea mays L. (partim) Sukkermais og perlemais TP 2/3 av 11.3.2010 

Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. 

Spooner; Solanum lycopersicum L. x 

Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. 

Spooner; Solanum lycopersicum L. x 

Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum 

lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae 

(L. Ridley) Fosberg; Solanum 

pimpinellifolium L. x Solanum 

habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner 

Tomatgrunnstammer TP 294/1 rev. 3 av 21.3.2018 

Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita 

moschata Duchesne 

Artshybridar av Cucurbita maxima 

Duchesne x Cucurbita moschata 

Duchesne til bruk som grunnstammer 

TP 311/1 av 15.3.2017 
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VEDLEGG II 

Liste over artar som er nemnde i artikkel 1 nr. 2 bokstav b), og som skal vere i samsvar med dei  

rettleiande prinsippa for prøving som er utarbeidde av UPOV(4) 

Vitskapleg namn Vanleg namn Dei rettleiande prinsippa til UPOV 

Brassica rapa L. Nepe TG/37/10 av 4.4.2001 

 

  

(4) Teksta til desse rettleiande prinsippa er å finne på nettstaden til UPOV (www.upov.int). 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/192 

av 12. februar 2020 

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

hensyn til øvre grenseverdier for rester av prokloraz 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 artikkel 49 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Øvre grenseverdier for rester av prokloraz er fastsatt i vedlegg II og i del B i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 396/2005. 

2) Når det gjelder dette aktive stoffet, framla Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («myndigheten») en 

grunngitt uttalelse om gjeldende øvre grenseverdier i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(2). 

Myndigheten foreslo å endre definisjonen av restmengden til summen av prokloraz, BTS 44595 (M201-04) og BTS 

44596 (M201-03), uttrykt som prokloraz. Myndigheten påviste en risiko for forbrukerne når det gjelder de øvre 

grenseverdiene for sitrusfrukter, kiwi, bananer, mango, ananas og lever av storfe. Det er derfor hensiktsmessig å senke 

disse øvre grenseverdiene til bestemmelsesgrensen eller til det nivået som myndigheten har angitt. Myndigheten 

anbefalte å senke de øvre grenseverdiene for hvitløk, sjalottløk, salat og salatplanter, portulakk, urter og spiselige 

blomster, erter, linfrø, solsikkefrø, rapsfrø, bygg, havre, ris, rug, hvete, kaffebønner, urtete fra blomster, blader og urter 

og røtter, krydder, sukkerbeterøtter, storfe (fett, nyrer), fett fra dyr av hestefamilien og lever av fjørfe. 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. Myndigheten konkluderte med at det i forbindelse 

med den nye restmengdedefinisjonen manglet visse opplysninger om de øvre Codex-grenseverdiene («CLX-

grenseverdier») for restmengder for kumquat, litchi, pasjonsfrukt/maracuja, fikenkaktus/kaktusfrukter, stjerneepler, 

amerikansk kaki / Virginia-kaki, avokadoer, papaya, granatepler, cherimoya, guava, brødfrukter, durian og graviola/ 

pigannona, 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 samme nivået som de eksisterende CLX-grenseverdiene. 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 produkter der bruk av de aktuelle plantevernmidlene ikke er godkjent, og der det ikke foreligger 

importtoleranser eller CXL-grenseverdier, bør de øvre grenseverdiene settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller 

til standardgrenseverdien i samsvar med artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

4) 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. 

5) 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. 

6) Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye øvre grenseverdiene for restmengder gjennom Verdens handels-

organisasjon, og det er tatt hensyn til deres merknader. 

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 40 av 13.2.2020, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 187/2020 av  

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

standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1. 

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of the existing maximum residue levels for prochloraz according to 

Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2018; 16(8):5401. 

2023/EØS/2/27 
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7) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

8) 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. 

9) 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. 

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 

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

Artikkel 2 

Når det gjelder det aktive stoffet prokloraz i og på alle produkter unntatt sitrusfrukter, kiwi, bananer, mango, ananas og lever av 

storfe, får forordning (EF) nr. 396/2005, med den ordlyden den hadde før den ble endret ved denne forordningen, fortsatt 

anvendelse for produkter som er framstilt i Unionen eller som importeres til Unionen før 4. september 2020. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 4. september 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 12. februar 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 prokloraz lyde: 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de øvre grenseverdiene gjelder 

for(a) 

Prokloraz (summen av prokloraz, BTS 

44595 (M201-04) og BTS 44596 

(M201-03), uttrykt som prokloraz) (F) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  

0110000 Sitrusfrukter 0.03* 

0110010 Grapefrukt  

0110020 Appelsiner  

0110030 Sitroner  

0110040 Limetter  

0110050 Mandariner  

0110990 Andre (2)  

0120000 Nøtter 0.03* 

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 0.03* 

0130010 Epler  

0130020 Pærer  

0130030 Kveder  

0130040 Mispel  

0130050 Japansk mispel  

0130990 Andre (2)  

0140000 Steinfrukter 0.03* 

0140010 Aprikoser  

0140020 Kirsebær (søte)  

0140030 Ferskener  

0140040 Plommer  

0140990 Andre (2)  
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Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de øvre grenseverdiene gjelder 

for(a) 

Prokloraz (summen av prokloraz, BTS 

44595 (M201-04) og BTS 44596 

(M201-03), uttrykt som prokloraz) (F) 

0150000 Bær og små frukter 0.03* 

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 Forskjellige frukter med  

0161000 (a) spiselig skall  

0161010 Dadler 0.03* 

0161020 Fikener 0.03* 

0161030 Bordoliven 0.03* 

0161040 Kumquat 10(+) 

0161050 Stjernefrukt 0.03* 

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon 0.03* 

0161070 Jambolan 0.03* 

0161990 Andre (2) 0.03* 

0162000 (b) uspiselig skall, små  

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule) 0.03* 

0162020 Litchi/litchiplommer 7(+) 

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja 7(+) 

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter 7(+) 

0162050 Stjerneepler 7(+) 

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki 7(+) 
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Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de øvre grenseverdiene gjelder 

for(a) 

Prokloraz (summen av prokloraz, BTS 

44595 (M201-04) og BTS 44596 

(M201-03), uttrykt som prokloraz) (F) 

0162990 Andre (2) 0.03* 

0163000 (c) uspiselig skall, store  

0163010 Avokadoer 7(+) 

0163020 Bananer 0.03* 

0163030 Mango 0.03* 

0163040 Papaya 7(+) 

0163050 Granatepler 7(+) 

0163060 Cherimoya 7(+) 

0163070 Guava 7(+) 

0163080 Ananas 0.03* 

0163090 Brødfrukter 7(+) 

0163100 Durian 7(+) 

0163110 Graviola/pigannona 7(+) 

0163990 Andre (2) 0.03* 

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

0210000 Rot- og knollvekster 0.03* 

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)  
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Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de øvre grenseverdiene gjelder 

for(a) 

Prokloraz (summen av prokloraz, BTS 

44595 (M201-04) og BTS 44596 

(M201-03), uttrykt som prokloraz) (F) 

0220000 Løk 0.03* 

0220010 Hvitløk  

0220020 Kepaløk  

0220030 Sjalottløk  

0220040 Pipeløk/vårløk  

0220990 Andre (2)  

0230000 Fruktbærende grønnsaker 0.03* 

0231000 (a) Solanaceae og Malvaceae  

0231010 Tomater  

0231020 Paprika  

0231030 Auberginer/eggplanter  

0231040 Okra  

0231990 Andre (2)  

0232000 (b) gresskarfamilien – spiselig skall  

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  

0232030 Mandelgresskar  

0232990 Andre (2)  

0233000 (c) gresskarfamilien – uspiselig skall  

0233010 Meloner  

0233020 Kjempegresskar  

0233030 Vannmeloner  

0233990 Andre (2)  

0234000 (d) sukkermais  

0239000 (e) andre fruktbærende grønnsaker  

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) 0.03* 

0241000 (a) blomsterkål  

0241010 Brokkoli  

0241020 Blomkål  

0241990 Andre (2)  

0242000 (b) hodekål  

0242010 Rosenkål  

0242020 Hodekål  

0242990 Andre (2)  
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Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de øvre grenseverdiene gjelder 

for(a) 

Prokloraz (summen av prokloraz, BTS 

44595 (M201-04) og BTS 44596 

(M201-03), uttrykt som prokloraz) (F) 

0243000 (c) bladkål  

0243010 Kinakål/pe-tsai  

0243020 Grønnkål  

0243990 Andre (2)  

0244000 (d) knutekål  

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster  

0251000 (a) salat og salatplanter 0.03* 

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 0.03* 

0252010 Spinat  

0252020 Portulakk  

0252030 Mangold/bladbete  

0252990 Andre (2)  

0253000 (c) vindrueblader og lignende arter 0.03* 

0254000 (d) brønnkarse 0.03* 

0255000 (e) sikori/julesalat 0.03* 

0256000 (f) urter og spiselige blomster 0.06* 

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)  
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Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de øvre grenseverdiene gjelder 

for(a) 

Prokloraz (summen av prokloraz, BTS 

44595 (M201-04) og BTS 44596 

(M201-03), uttrykt som prokloraz) (F) 

0260000 Belgfrukter 0.03* 

0260010 Bønner (med belg)  

0260020 Bønner (uten belg)  

0260030 Erter (med belg)  

0260040 Erter (uten belg)  

0260050 Linser  

0260990 Andre (2)  

0270000 Stengelgrønnsaker 0.03* 

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 3 

0280020 Viltvoksende sopp 0.03* 

0280990 Mose og lav 0.03* 

0290000 Alger og prokaryote organismer 0.03* 

0300000 BELGFRUKTER 0.03* 

0300010 Bønner  

0300020 Linser  

0300030 Erter  

0300040 Lupiner/lupinbønner  

0300990 Andre (2)  

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  

0401000 Oljeholdige frø  

0401010 Linfrø 0.3 

0401020 Peanøtter/jordnøtter 0.03* 

0401030 Valmuefrø 0.3 

0401040 Sesamfrø 0.03* 

0401050 Solsikkefrø 0.3 

0401060 Rapsfrø 0.3 
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Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de øvre grenseverdiene gjelder 

for(a) 

Prokloraz (summen av prokloraz, BTS 

44595 (M201-04) og BTS 44596 

(M201-03), uttrykt som prokloraz) (F) 

0401070 Soyabønner 0.03* 

0401080 Sennepsfrø 0.03* 

0401090 Bomullsfrø 0.03* 

0401100 Gresskarfrø 0.03* 

0401110 Saflorfrø 0.03* 

0401120 Agurkurtfrø 0.03* 

0401130 Oljedodrefrø 0.03* 

0401140 Hampefrø 0.03* 

0401150 Ricinus 0.03* 

0401990 Andre (2) 0.03* 

0402000 Oljeholdige frukter 0.03* 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  

0402020 Oljepalmefrø  

0402030 Oljepalmefrukter  

0402040 Kapok  

0402990 Andre (2)  

0500000 KORN  

0500010 Bygg 0.03* 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0.03* 

0500030 Mais 0.03* 

0500040 Hirse 0.03* 

0500050 Havre 0.03* 

0500060 Ris 0.03* 

0500070 Rug 0.2 

0500080 Sorghum 0.03* 

0500090 Hvete 0.2 

0500990 Andre (2) 0.03* 

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0.15* 

0610000 Te  

0620000 Kaffebønner  

0630000 Urtete fra  

0631000 (a) blomster  

0631010 Kamille  

0631020 Jamaicahibisk/roselle  

0631030 Rose  

0631040 Jasmin  

0631050 Lind  
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Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de øvre grenseverdiene gjelder 

for(a) 

Prokloraz (summen av prokloraz, BTS 

44595 (M201-04) og BTS 44596 

(M201-03), uttrykt som prokloraz) (F) 

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 0.15* 

0800000 KRYDDER  

0810000 Frøkrydder 0.15* 

0810010 Anis/anisfrø  

0810020 Svartkarve  

0810030 Hageselleri  

0810040 Koriander  

0810050 Spisskummen  

0810060 Dill  

0810070 Fennikel  

0810080 Bukkhornkløver  

0810090 Muskatnøtt  

0810990 Andre (2)  

0820000 Fruktkrydder 0.15* 

0820010 Allehånde  

0820020 Sichuanpepper  

0820030 Karve  

0820040 Kardemomme  

0820050 Einebær  

0820060 Pepper (svart, grønn og hvit)  

0820070 Vanilje  

0820080 Tamarind  

0820990 Andre (2)  
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Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de øvre grenseverdiene gjelder 

for(a) 

Prokloraz (summen av prokloraz, BTS 

44595 (M201-04) og BTS 44596 

(M201-03), uttrykt som prokloraz) (F) 

0830000 Barkkrydder 0.15* 

0830010 Kanel  

0830990 Andre (2)  

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler  

0840010 Lakris 0.15* 

0840020 Ingefær (10) 0.15* 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0.15* 

0840040 Pepperrot (11)  

0840990 Andre (2) 0.15* 

0850000 Krydder i form av knopper 0.15* 

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre (2)  

0860000 Krydder i form av støvveier 0.15* 

0860010 Safran  

0860990 Andre (2)  

0870000 Krydder i form av frøkapper 0.15* 

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre (2)  

0900000 SUKKERPLANTER 0.03* 

0900010 Sukkerbeterøtter  

0900020 Sukkerrør  

0900030 Sikorirøtter  

0900990 Andre (2)  

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000 Produkter av  

1011000 (a) svin  

1011010 Muskler 0.03* 

1011020 Fett 0.03* 

1011030 Lever 0.3 (+) 

1011040 Nyrer 0.05 (+) 

1011050 Spiselig slaktebiprodukt (unntatt lever og nyrer) 0.03* 

1011990 Andre (2) 0.03* 

1012000 (b) storfe  

1012010 Muskler 0.03* 

1012020 Fett 0.07 (+) 

1012030 Lever 1(+) 
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Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de øvre grenseverdiene gjelder 

for(a) 

Prokloraz (summen av prokloraz, BTS 

44595 (M201-04) og BTS 44596 

(M201-03), uttrykt som prokloraz) (F) 

1012040 Nyrer 0.2 (+) 

1012050 Spiselig slaktebiprodukt (unntatt lever og nyrer) 0.03* 

1012990 Andre (2) 0.03* 

1013000 (c) sau  

1013010 Muskler 0.03* 

1013020 Fett 0.15 (+) 

1013030 Lever 3(+) 

1013040 Nyrer 0.5 (+) 

1013050 Spiselig slaktebiprodukt (unntatt lever og nyrer) 0.03* 

1013990 Andre (2) 0.03* 

1014000 d) geit  

1014010 Muskler 0.03* 

1014020 Fett 0.15 (+) 

1014030 Lever 3(+) 

1014040 Nyrer 0.5 (+) 

1014050 Spiselig slaktebiprodukt (unntatt lever og nyrer) 0.03* 

1014990 Andre (2) 0.03* 

1015000 (e) dyr av hestefamilien  

1015010 Muskler 0.03* 

1015020 Fett 0.07 (+) 

1015030 Lever 1(+) 

1015040 Nyrer 0.2 (+) 

1015050 Spiselig slaktebiprodukt (unntatt lever og nyrer) 0.03* 

1015990 Andre (2) 0.03* 

1016000 (f) fjørfe  

1016010 Muskler 0.03* (+) 

1016020 Fett 0.03* (+) 

1016030 Lever 0.04 (+) 

1016040 Nyrer 0.03* (+) 

1016050 Spiselig slaktebiprodukt (unntatt lever og nyrer) 0.03* (+) 

1016990 Andre (2) 0.03* (+) 

1017000 (g) andre oppdrettede landdyr 0.03* 

1017010 Muskler  

1017020 Fett  

1017030 Lever  

1017040 Nyrer  

1017050 Spiselig slaktebiprodukt (unntatt lever og nyrer)  
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Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de øvre grenseverdiene gjelder 

for(a) 

Prokloraz (summen av prokloraz, BTS 

44595 (M201-04) og BTS 44596 

(M201-03), uttrykt som prokloraz) (F) 

1017990 Andre (2)  

1020000 Melk 0.03* 

1020010 Storfe  

1020020 Sau  

1020030 Geit  

1020040 Hest  

1020990 Andre (2)  

1030000 Fugleegg 0.1 

1030010 Kylling (+) 

1030020 And (+) 

1030030 Gås (+) 

1030040 Vaktel (+) 

1030990 Andre (2)  

1040000 Honning og andre biavlsprodukter (7) 0.15* 

1050000 Amfibier og krypdyr 0.03* 

1060000 Virvelløse landdyr 0.03* 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0.03* 

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 

Prokloraz (summen av prokloraz, BTS 44595 (M201-04) og BTS 44596 (M201-03), uttrykt som prokloraz) (F) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk forbindelse med den nye 

definisjonen av restmengde, mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 13. februar 2022, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0161040  Kumquat 

0162020  Litchi/litchiplommer 

0162030  Pasjonsfrukter/maracuja 

0162040  Fikenkaktus/kaktusfrukter 

0162050  Stjerneepler 

0162060  Amerikansk kaki/Virginia-kaki 

0163010  Avokadoer 

0163040  Papaya 

0163050  Granatepler 

0163060  Cherimoya 
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0163070  Guava 

0163090  Brødfrukter 

0163100  Durian 

0163110  Graviola/pigannona 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om fôringsundersøkelser som analyserer 

restmengdedefinisjonene med henblikk på håndheving og risikovurdering, mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes 

på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 13. februar 2022, og i motsatt 

fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011030  Lever 

1011040  Nyrer 

1012020  Fett 

1012030  Lever 

1012040  Nyrer 

1013020  Fett 

1013030  Lever 

1013040  Nyrer 

1014020  Fett 

1014030  Lever 

1014040  Nyrer 

1015020  Fett 

1015030  Lever 

1015040  Nyrer 

1016010  Muskler 

1016020  Fett 

1016030  Lever 

1016040  Nyrer 

1016050  Spiselig slaktebiprodukt (unntatt lever og nyrer) 

1016990  Andre (2) 

1030010  Kylling 

1030020  And 

1030030  Gås 

1030040  Vaktel 

2) I del B i vedlegg III utgår kolonnen for prokloraz. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/1181 

av 7. august 2020 

om retting av visse språkversjoner av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF om fastsettelse av en 

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

slike motorvogner (rammedirektiv), retting av visse språkversjoner av kommisjonsforordning  

(EU) nr. 582/2011 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning  

(EF) nr. 595/2009 med hensyn til utslipp fra tunge kjøretøyer (Euro VI) og om endring av vedlegg I og III 

til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, og retting av den danske språkversjonen av 

kommisjonsforordning (EU) 2017/2400 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(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

(rammedirektiv)(1), særlig artikkel 39 nr. 2 og 7, 

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(2), særlig artikkel 4 nr. 3 og artikkel 5 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Dansk, fransk og slovakisk språkversjon av direktiv 2007/46/EF, dansk og fransk språkversjon av kommisjons-

forordning (EU) nr. 582/2011(3) og dansk språkversjon av kommisjonsforordning (EU) 2017/2400(4) inneholder flere 

feil. Mer konkret er «bi-fuel» (to typer drivstoff) og «dual-fuel» (dobbeltdrivstoff) oversatt med samme uttrykk, selv om 

begrepene betegner forskjellige kjøremodi. Dobbeltdrivstoffmotorer bruker faktisk diesel og gassformig drivstoff 

samtidig, mens motorer for to typer drivstoff bruker drivstoffene vekselsvis. 

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 263 av 12.8.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 188/2020 av  

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

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

(2) EUT L 188 av 18.7.2009, 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 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). 

(4) 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). 
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2) Ytterligere feil forekommer i den danske språkversjonen av direktiv 2007/46/EF, der uttrykkene «mono-fuel» (én type 

drivstoff) og «flex-fuel» (blandingsdrivstoff) bør rettes, ettersom de er oversatt inkonsekvent. Videre er forkortelsen 

«WHTC» i enkelte tilfeller oversatt med forkortelsen for en annen type prøving, nemlig «WHSC». 

3) Dansk, fransk og slovakisk språkversjon av direktiv 2007/46/EF, dansk og fransk språkversjon av forordning (EU)  

nr. 582/2011 og dansk språkversjon av forordning (EU) 2017/2400 bør derfor rettes. De øvrige språkversjonene berøres 

ikke. 

4) Bestemmelsene i forordning (EU) nr. 582/2011 og forordning (EU) 2017/2400 utgjør en del av rammen fastsatt ved 

direktiv 2007/46/EF, og enkelte av feilene i forordningenes ordlyder påvirker også direktivets ordlyd. Direktiv 

2007/46/EF, forordning (EU) nr. 582/2011 og forordning (EU) nr. 2017/2400 bør derfor rettes ved én enkelt rettsakt. 

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

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

(Gjelder ikke den norske teksten.) 

Artikkel 2 

(Gjelder ikke den norske teksten.) 

Artikkel 3 

(Gjelder ikke den norske teksten.) 

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 7. august 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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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(*) 

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) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848(2) fastsetter at ordningen der kontrollorganer og kontroll-

myndigheter som Kommisjonen har anerkjent på grunnlag av artikkel 33 nr. 3 i forordning (EF) nr. 834/2007, kan 

gjennomføre kontroller og utstede sertifikater i tredjeland med henblikk på import av produkter med tilsvarende 

garantier, skal erstattes med en ordning med kontrollorganer og kontrollmyndigheter som Kommisjonen har anerkjent 

med henblikk på import av produkter som overholder reglene. Den nye importordningen fastsatt i forordning (EU) 

2018/848 gjelder fra 1. januar 2021. For å sikre at det finnes nødvendig administrativ kapasitet til at kontrollorganer og 

kontrollmyndigheter kan anerkjennes i rett tid innenfor rammen av den nye ordningen, bør det fastsettes en frist for 

mottak av nye anmodninger om anerkjennelse av kontrollorganer og kontrollmyndigheter med henblikk på likeverdighet 

i henhold til artikkel 10 i kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008(3), og for oppføring av disse kontrollorganene og 

kontrollmyndighetene på listen i vedlegg IV til nevnte forordning. Anmodninger som mottas etter nevnte frist, bør ikke 

lenger godtas. 

2) 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. For å sikre overholdelse av artikkel 

33 nr. 1 annet ledd i forordning (EF) nr. 834/2007, som krever at kontrollsertifikatet skal følge varene fram til første 

mottakers lokaler, og for å sikre at de importerte varene kan spores under distribusjonen, også under transport fra 

tredjeland, bør det presiseres at kontrollsertifikatet skal utstedes av relevant kontrollmyndighet eller kontrollorgan idet 

sendingen forlater eksport- eller opprinnelsestredjelandet. 

3) Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder listen over tredjeland hvis produksjonssystemer og 

kontrolltiltak for økologisk produksjon av landbruksprodukter er anerkjent som likeverdige med dem som er fastsatt i 

forordning (EF) nr. 834/2007. 

4) Japan har underrettet Kommisjonen om at dens vedkommende myndighet har tilføyd kontrollorganet «Akatonbo» på 

listen over kontrollorganer som er anerkjent av Japan. 

5) Republikken Korea har underrettet Kommisjonen om at dens vedkommende myndighet har endret navnet på «Neo 

environmentally-friendly» og navnet og internettadressen for «Association for Agricultural Products Quality 

Evaluation». Republikken Korea har også underrettet Kommisjonen om at anerkjennelsen av kontrollorganet «Korea 

Agricultural Product and Food Certification» er trukket tilbake.  

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 8 av 14.1.2020, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 189/2020 av  

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

(1) EUT L 189 av 20.7. 2007, s. 1. 

(2) 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). 

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

(EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra tredjestater (EUT L 334 av 12.12.2008, s. 25). 
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6) De forente stater har underrettet Kommisjonen om at landets vedkommende myndighet har tilføyd sju kontrollorganer 

på listen over kontrollorganer som er anerkjent av De forente stater med henblikk på likeverdighet i henhold til artikkel 

33 nr. 2 i forordning (EF) nr. 834/2007, nemlig «CERES», «EcoLOGICA S.A.», «Food Safety S.A.», «IBD 

Certifications», «Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale (ICEA)», «OnMark» og «Perry Johnson Registrar 

Food Safety, Inc.». De forente stater har også anmodet om fjerning av «Global Culture», «Global Organic Certification 

Services», «Stellar Certification Services, Inc.», «Institute for Marketecology (IMO)» og «Basin and Range Organics 

(BARO)» fra listen i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008. 

7) 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. 

8) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «A CERT European Organization for Certification S.A.» om 

endring av spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er 

berettiget å utvide anerkjennelsens virkeområde for produktkategori A og D til Armenia, Ghana, Kosovo(4), Oman, 

Peru, Sudan, De forente arabiske emirater, Usbekistan og Vietnam. 

9) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Argencert SA» om å bli fjernet fra 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 fjerne dette kontrollorganet fra listen. 

10) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Balkan Biocert Skopje» om endring av rettslig status. På 

grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å endre navnet på dette 

kontrollorganet til «Balkan Biocert Macedonia DOOEL Skopje». 

11) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Başak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri 

Tic. Ltd» om adresseendring. 

12) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Bioagricert S.r.l.» om endring av spesifikasjoner. På 

grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens 

virkeområde for produktkategori A, B, D og E til å omfatte Paraguay og Uruguay, for produktkategori A, B og D til å 

omfatte Bolivia og Sri Lanka og for produktkategori A, D og E til å omfatte Fiji. 

13) 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 

anerkjennelsens virkeområde for produktkategori A og D til å omfatte Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Myan-

mar/Burma, Egypt, Malaysia, Mauritius, Nepal, Oman, Pakistan, Filippinene, Tanzania, Thailand, De forente arabiske 

emirater og Vietnam, for produktkategori A, D og E til å omfatte Benin, Etiopia, Mosambik, Nigeria, Qatar, Russland, 

Sudan, Togo, Uganda og Ukraina, for produktkategori D og E til å omfatte Georgia og for produktkategori E til å 

omfatte Sri Lanka. 

14) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Bio.inspecta AG» om endring av spesifikasjoner. På 

grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens 

virkeområde for kategori A, B, D, E og F til å omfatte Nord-Makedonia og Serbia, for produktkategori B, E og F til å 

omfatte Albania, Bosnia-Hercegovina, Georgia, Iran, Kasakhstan, Kosovo(5), Moldova, Russland, Tadsjikistan, 

Ukraina, Usbekistan og Vietnam, for produktkategori B og E til å omfatte Armenia, Libanon og Tanzania, for 

produktkategori B til å omfatte Algerie og Kirgisistan, for produktkategori E og F til å omfatte Tyrkia og for 

produktkategori E til å omfatte Aserbajdsjan. 

15) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Bureau Veritas Certification France SAS» om endring av 

internettadresse og spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det 

er berettiget å trekke tilbake anerkjennelsen for produktkategori E for Mauritius.  

  

(4) 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. 

(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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16) 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 for 

produktkategori A, C og D til å omfatte Burkina Faso, Kamerun, Komorene og Madagaskar og for produktkategori C og 

D til å omfatte Elfenbenskysten. 

17) 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 for produktkategori C til å omfatte De forente stater, for produkt-

kategori A til å omfatte De forente arabiske emirater, for produktkategori C til å omfatte Chile og for produktkategori F 

til å omfatte Sør-Afrika. 

18) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «DQS Polska sp. z o.o.» 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 produktkategori A, B og D for Bosnia-Hercegovina, Kina og 

Madagaskar. 

19) 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 

for produktkategori B til å omfatte De forente arabiske emirater, Cuba, Kuwait og Malawi, for produktkategori E til å 

omfatte Serbia og Zimbabwe og for produktkategori F til å omfatte Moldova. 

20) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «FairCert Certification Services Pvt 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 produktkategori A, B, D og E for Bhutan og 

Nepal og for produktkategori B, D og E for India. 

21) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «IBD Certificações Ltda.» om endring av spesifikasjoner. På 

grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens 

virkeområde for produktkategori A og D til å omfatte Bolivia og Paraguay og for produktkategori A og E til å omfatte 

Mongolia. 

22) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH» om endring av 

spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide 

anerkjennelsens virkeområde for produktkategori A og D til å omfatte Seychellene, for produktkategori C til å omfatte 

De forente stater, for produktkategori B til å omfatte Armenia, Georgia, Tadsjikistan, Usbekistan og Zambia, for 

kategori C og F til å omfatte Guatemala og for produktkategori F til å omfatte Den dominikanske republikk, Ecuador, 

Honduras, Paraguay, Peru, Serbia og Tyrkia. 

23) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Mayacert» om endring av spesifikasjoner. På grunnlag av de 

mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens virkeområde for 

produktkategori A og D til å omfatte Panama og Sri Lanka. 

24) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «OneCert International PVT Ltd» om endring av 

spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide 

anerkjennelsens virkeområde for produktkategori A og D til å omfatte Egypt, Jordan, Malaysia og Qatar, for 

produktkategori A til å omfatte De forente arabiske emirater og for produktkategori E til å omfatte Etiopia, India, 

Mosambik, Tanzania og Uganda. 

25) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Organización Internacional Agropecuaria» om endring av 

spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide 

anerkjennelsens virkeområde for produktkategori A og D til å omfatte Colombia og for produktkategori E til å omfatte 

Chile og Uruguay, unntatt for produkter som allerede er omfattet av vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008. 

26) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Servicio de Certificación CAAE S.L.U.» om endring av 

spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide 

anerkjennelsens virkeområde for produktkategori A og D til å omfatte Den dominikanske republikk, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua og Panama.  
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27) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Suolo e Salute srl» om endring av spesifikasjoner. På 

grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens 

virkeområde for produktkategori D til å omfatte Egypt. 

28) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Tse-Xin Organic Certification Corporation» om endring av 

spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide 

anerkjennelsens virkeområde for produktkategori A til å omfatte Republikken Korea, for produktkategori D til å omfatte 

Hongkong og Singapore og for produktkategori A og D til å omfatte Kambodsja, Indonesia, Laos, Malaysia, 

Myanmar/Burma, Filippinene, Thailand og Vietnam. 

29) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs"» om endring 

av rettslig status. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å 

endre navnet på dette kontrollorganet til «SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs"». Kommisjonen har dessuten mottatt 

og behandlet en anmodning fra kontrollorganet om endring av spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysnin-

gene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens virkeområde for produktkategori B, 

D, E og F til å omfatte Hviterussland, for produktkategori A, B, D, E og F til å omfatte Kasakhstan, Moldova og 

Tadsjikistan og for produktkategori A, B, D og E til å omfatte Kirgisistan. 

30) På grunnlag av dokumentasjon mottatt fra «Agricert — Certificação de Produtos Alimentares lda» ble anerkjennelsens 

virkeområde utvidet til å omfatte Guinea for produktkategori A og D ved Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2019/39(6). I dokumentasjonen hadde imidlertid dette kontrollorganet feilaktig anmodet om utvidelse for Guinea i 

stedet for Guinea-Bissau. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er 

berettiget å rette vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 i tråd med dette. Av hensyn til klarheten og 

rettssikkerheten bør denne rettelsen få anvendelse fra ikrafttredelsesdatoen for gjennomføringsforordning (EU) 2019/39. 

31) Forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor endres og rettes. 

32) 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) Artikkel 11 nr. 1 skal lyde: 

«1. Kommisjonen skal vurdere hvorvidt et kontrollorgan eller en kontrollmyndighet skal føres opp på listen nevnt i 

artikkel 10 etter mottak av en anmodning fra en representant for det berørte kontrollorganet eller den berørte 

kontrollmyndigheten som er utarbeidet på grunnlag av søknadsmalen som Kommisjonen har gjort tilgjengelig i samsvar 

med artikkel 17 nr. 2. Bare fullstendige anmodninger som er inngitt innen 30. juni 2020, skal tas opp til vurdering ved 

oppdatering av listen.» 

2) Artikkel 13 nr. 2 første ledd skal lyde: 

«Kontrollsertifikatet skal utstedes av relevant kontrollmyndighet eller kontrollorgan før forsendelsen forlater eksport- eller 

opprinnelsestredjelandet. Det skal påtegnes av den relevante medlemsstatens vedkommende myndighet og fylles ut av den 

første mottakeren på grunnlag av malen og merknadene i vedlegg V og ved hjelp av det elektroniske systemet TRACES 

(Trade Control and Expert System) opprettet ved kommisjonsvedtak 2003/24/EF(*). 

  

(*) Kommisjonsvedtak 2003/24/EF av 30. desember 2002 om utvikling av et integrert datasystem for veterinær-

myndighetene (EFT L 8 av 14.1.2003, s. 44).» 

  

(6) 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). 
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3) Vedlegg III endres i samsvar med vedlegg I til denne forordningen. 

4) Vedlegg IV endres i samsvar med vedlegg II til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Retting av forordning (EF) nr. 1235/2008 

Vedlegg IV 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 31. januar 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 13. januar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 
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VEDLEGG I 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I posten for Japan tilføyes følgende rad: 

«JP-BIO-038 Akatonbo http://www.akatonbo.or.jp/» 

2) I nr. 5 i posten for Republikken Korea gjøres følgende endringer: 

a) Radene for kodenummer KR-ORG-019 og KR-ORG-026 skal lyde: 

«KR-ORG-019 Neo environmentally-friendly Certification Center http://neoefcc.modoo.at 

KR-ORG-026 Agricultural Products Quality Service http://apqs.kr» 

b) Raden for kodenummer KR-ORG-001 utgår. 

3) I nr. 5 i posten for De forente stater gjøres følgende endringer: 

a) Følgende rader tilføyes: 

«US-ORG-62 CERES http://www.ceres-cert.com/ 

US-ORG-63 EcoLOGICA S.A. http://www.eco-logica.com/ 

US-ORG-64 Food Safety S.A. http://www.foodsafety.com.ar/ 

US-ORG-65 IBD Certifications http://www.ibd.com.br/ 

US-ORG-66 Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale 

(ICEA) 

http://www.icea.info/ 

US-ORG-67 OnMark http://onmarkcertification.com/ 

US-ORG-68 Perry Johnson Registrar Food Safety, Inc. http://www.pjrfsi.com/» 

b) Radene for kodenummer US-ORG-12, US-ORG-14, US-ORG-54, US-ORG-60 og US-ORG-61 utgår. 
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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 «A CERT European Organization for Certification S.A.» innsettes følgende rader i kodenum-

merrekkefølge: 

«AE-BIO-171 De forente 

arabiske emirater 

x — — x — — 

AM-BIO-171 Armenia x — — x — — 

GH-BIO-171 Ghana x — — x — — 

KW-BIO-171 Kuwait x — — x — — 

OM-BIO-171 Oman x — — x — — 

PE-BIO-171 Peru x — — x — — 

SD-BIO-171 Sudan x — — x — — 

UZ-BIO-171 Usbekistan x — — x — — 

VN-BIO-171 Vietnam x — — x — — 

XK-BIO-171 Kosovo(*) 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. 

2) Posten for «Argencert SA» utgår. 

3) I posten for «Balkan Biocert Skopje» erstattes navnet på kontrollorganet med «Balkan Biocert Macedonia DOOEL 

Skopje». 

4) I posten for «Bașak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd» skal nr. 1 lyde: 

«1. Adresse: Çinarli Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No:3/1006 Konak/İZMİR, Tyrkia» 

5) I nr. 3 i posten for «Bioagricert S.r.l.» innsettes følgende rader i kodenummerrekkefølge: 

«BO-BIO-132 Bolivia x x — x — — 

CM-BIO-132 Kamerun x — — x x — 

FJ-BIO-132 Fiji x — — x — — 

LK-BIO-132 Sri Lanka x x — x — — 

PY-BIO-132 Paraguay x x — x x — 

UY-BIO-132 Uruguay x x — x x —» 

6) I nr. 3 i posten for «Biocert International Pvt Ltd» gjøres følgende endringer: 

a) Følgende rader innsettes i kodenummerrekkefølge: 

«AE-BIO-177 De forente arabiske 

emirater 

x — — x — — 

AF-BIO-177 Afghanistan x — — x — — 

BD-BIO-177 Bangladesh x — — x — — 

BJ-BIO-177 Benin x — — x x — 

BT-BIO-177 Bhutan x — — x — — 

EG-BIO-177 Egypt x — — x — — 
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ET-BIO-177 Etiopia x — — x x — 

GE-BIO-177 Georgia — — — x x — 

MM-BIO-177 Myanmar/Burma x — — x — — 

MU-BIO-177 Mauritius x — — x — — 

MY-BIO-177 Malaysia x — — x — — 

MZ-BIO-177 Mosambik x — — x x — 

NP-BIO-177 Nepal x — — x — — 

NG-BIO-177 Nigeria x — — x x — 

OM-BIO-177 Oman x — — x — — 

PH-BIO-177 Filippinene x — — x — — 

PK-BIO-177 Pakistan x — — x — — 

QA-BIO-177 Qatar x — — x x — 

RU-BIO-177 Russland x — — x x — 

SD-BIO-177 Sudan x — — x x — 

TG-BIO-177 Togo x — — x x — 

TH-BIO-177 Thailand x — — x — — 

TZ-BIO-177 Tanzania x — — x — — 

UA-BIO-177 Ukraina x — — x x — 

UG-BIO-177 Uganda x — — x x — 

VN-BIO-177 Vietnam x — — x — —» 

b) Raden for Sri Lanka skal lyde: 

«LK-BIO-177 Sri Lanka x — — x x —» 

7) I nr. 3 i posten for «Bio.inspecta AG» gjøres følgende endringer: 

a) Følgende rader innsettes i kodenummerrekkefølge: 

«ME-BIO-161 Montenegro x x — x x  x 

MK-BIO-161 Nord-Makedonia x x — x x  x 

RS-BIO-161 Serbia x x — x x  x» 

b) Radene for Albania, Algerie, Armenia, Aserbajdsjan, Bosnia-Hercegovina, Georgia, Iran, Kasakhstan, Kosovo, 

Kirgisistan, Libanon, Moldova, Russland, Tadsjikistan, Tanzania, Tyrkia, Ukraina, Usbekistan og Vietnam erstattes 

med følgende: 

«AL-BIO-161 Albania x x — x x x 

AM-BIO-161 Armenia x x — x x — 

AZ-BIO-161 Aserbajdsjan x  — x x — 

BA-BIO-161 Bosnia-

Hercegovina 

x x — x x x 
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DZ-BIO-161 Algerie x x — x — — 

GE-BIO-161 Georgia x x — x x x 

IR-BIO-161 Iran x x — x x x 

KG-BIO-161 Kirgisistan x x — x — — 

KZ-BIO-161 Kasakhstan x x — x x x 

LB-BIO-161 Libanon x x — x x — 

MD-BIO-161 Moldova x x — x x x 

RU-BIO-161 Russland x x — x x x 

TJ-BIO-161 Tadsjikistan x x — x x x 

TR-BIO-161 Tyrkia x — — x x x 

TZ-BIO-161 Tanzania x x — x x — 

UA-BIO-161 Ukraina x x — x x x 

UZ-BIO-161 Usbekistan x x — x x x 

VN-BIO-161 Vietnam x x — x x x 

XK-BIO-161 Kosovo(*) x x — 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. 

8) I posten for «Bureau Veritas Certification France SAS» gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2 skal internettadressen lyde: «https://filiereagro.bureauveritas.fr/» 

b) I nr. 3 skal raden for Mauritius lyde: 

«MU-BIO-165 Mauritius x — — x — —» 

9) I nr. 3 i posten for «CCPB Srl» gjøres følgende endringer: 

a) Følgende rader innsettes i kodenummerrekkefølge: 

«BF-BIO-102 Burkina Faso x — x x — — 

CM-BIO-102 Kamerun x — x x — — 

KM-BIO-102 Komorene x — x x — — 

MG-BIO-102 Madagaskar x — x x — —» 

b) Raden for Elfenbenskysten skal lyde: 

«CI-BIO-102 Elfenbenskysten x — x x — —» 

10) I nr. 3 i posten for «CERES Certification of Environmental Standards GmbH» gjøres følgende endringer: 

a) Følgende rad innsettes i kodenummerrekkefølge: 

«US-BIO-140 De forente stater — — x — — —» 
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b) Radene for Chile, Sør-Afrika og De forente arabiske emirater skal lyde: 

«AE-BIO-140 De forente 

arabiske emirater 

x — — x — — 

CL-BIO-140 Chile x x x x — — 

ZA-BIO-140 Sør-Afrika x x — x — x» 

11) Etter posten for «Control Union Certification» innsettes følgende post: 

«"DQS Polska sp. z o.o." 

1. Adresse: ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, Polen 

2. Internettadresse: www.dqs.pl 

3. Berørte kodenumre, tredjeland og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjeland 

Produktkategori 

A B C D E F 

BA-BIO-181 Bosnia-

Hercegovina 

x x — x — — 

CN-BIO-181 Kina x x — x — — 

MG-BIO-181 Madagaskar x x — x — — 

4. Unntak: Omleggingsprodukter og vin 

5. Oppføringens varighet: Til 30. juni 2021» 

12) I nr. 3 i posten for «Ecocert SA» erstattes radene for Cuba, Kuwait, Malawi, Moldova, Serbia, De forente arabiske 

emirater og Zimbabwe med følgende: 

«AE-BIO-154 De forente 

arabiske 

emirater 

x x — x x — 

CU-BIO-154 Cuba x x — x x — 

KW-BIO-154 Kuwait x x — x — — 

MD-BIO-154 Moldova x x — x — x 

MW-BIO-154 Malawi x x — x — — 

RS-BIO-154 Serbia x x — x x x 

ZW-BIO-154 Zimbabwe x x — x x x» 

13) Etter posten for «Ekoagros» innsettes følgende post: 

«"FairCert Certification Services Pvt Ltd" 

1. Adresse: C 122, GAURIDHAM COLONY, 451001-KHARGONE, India 

2. Internettadresse: www.faircert.com 

3. Berørte kodenumre, tredjeland og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjeland 

Produktkategori 

A B C D E F 

BT-BIO-180 Bhutan x x — x x — 

IN-BIO-180 India — x — x x — 

NP-BIO-180 Nepal x x — x x —   



Nr. 2/362 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.1.2023 

 

 

4. Unntak: Omleggingsprodukter og vin 

5. Oppføringens varighet: Til 30. juni 2021» 

14) I nr. 3 i posten for «IBD Certificações Ltda.» innsettes følgende rader i kodenummerrekkefølge: 

«BO-BIO-122 Bolivia x — — x — — 

MN-BIO-122 Mongolia x — — — x — 

PY-BIO-122 Paraguay x — — x — —» 

15) I nr. 3 i posten for «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH» gjøres følgende endringer: 

a) Følgende rader innsettes i kodenummerrekkefølge: 

«SC-BIO-141 Seychellene x — — x — — 

US-BIO-141 De forente stater — — x — — —» 

b) Radene for Armenia, Den dominikanske republikk, Ecuador, Georgia, Guatemala, Honduras, Paraguay, Peru, Serbia, 

Tadsjikistan, Tyrkia, Usbekistan og Zambia erstattes med følgende: 

«AM-BIO-141 Armenia x x — x — — 

DO-BIO-141 Den 

dominikanske 

republikk 

x — — x — x 

EC-BIO-141 Ecuador x x x x x x 

GE-BIO-141 Georgia x x — x x — 

GT-BIO-141 Guatemala x x x x x x 

HN-BIO-141 Honduras x — — x x x 

PE-BIO-141 Peru x x — x x x 

PY-BIO-141 Paraguay x x — x x x 

RS-BIO-141 Serbia x — — x — x 

TJ-BIO-141 Tadsjikistan x x — x — — 

TR-BIO-141 Tyrkia x x — x x x 

UZ-BIO-141 Usbekistan x x — x — — 

ZM-BIO-141 Zambia x x — x — —» 

16) I nr. 3 i posten for «Mayacert» innsettes følgende rader i kodenummerrekkefølge: 

«LK-BIO-169 Sri Lanka x — — x — — 

PA-BIO-169 Panama x — — x — —» 

17) I nr. 3 i posten for «OneCert International PVT Ltd» gjøres følgende endringer: 

a) Følgende rader innsettes i kodenummerrekkefølge: 

«EG-BIO-152 Egypt x — — x — — 

JO-BIO-152 Jordan x — — x — — 
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MY-BIO-152 Malaysia x — — x — — 

QA-BIO-152 Qatar x — — x — —» 

b) Radene for De forente arabiske emirater, Etiopia, India, Mosambik, Tanzania og Uganda erstattes med følgende: 

«AE-BIO-152 De forente 

arabiske 

emirater 

x — — x — — 

ET-BIO-152 Etiopia x — — x x — 

IN-BIO-152 India — — — x x — 

MZ-BIO-152 Mosambik x — — x x — 

TZ-BIO-152 Tanzania x — — x x — 

UG-BIO-152 Uganda x — — x x —» 

18) I nr. 3 i posten for «Organización Internacional Agropecuaria» gjøres følgende endringer: 

a) Følgende rad innsettes i kodenummerrekkefølge: 

«CO-BIO-110 Colombia x — — x — —» 

b) Radene for Chile og Uruguay skal lyde: 

«CL-BIO-110 Chile x — x x x — 

UY-BIO-110 Uruguay x x x x x —» 

19) I nr. 3 i posten for «Servicio de Certificación CAAE S.L.U.» innsettes følgende rader i kodenummerrekkefølge: 

«CO-BIO-178 Colombia x — — x — — 

DO-BIO-178 Den 

dominikanske 

republikk 

x — — x — — 

GT-BIO-178 Guatemala x — — x — — 

HN-BIO-178 Honduras x — — x — — 

NI-BIO-178 Nicaragua x — — x — — 

PA-BIO-178 Panama x — — x — — 

SV-BIO-178 El Salvador x — — x — —» 

20) I nr. 3 i posten for «Suolo e Salute srl» skal raden for Egypt lyde: 

«EG-BIO-150 Egypt x — — x — —» 

21) I nr. 3 i posten for «Tse-Xin Organic Certification Corporation» innsettes følgende rader i kodenummerrekkefølge: 

«HK-BIO-174 Hongkong — — — x — — 

ID-BIO-174 Indonesia x — — x — — 

KH-BIO-174 Kambodsja x — — x — — 
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KR-BIO-174 Republikken 

Korea 

x — — — — — 

LA-BIO-174 Laos x — — x — — 

MM-BIO-174 Myanmar/Burma x — — x — — 

MY-BIO-174 Malaysia x — — x — — 

PH-BIO-174 Filippinene x — — x — — 

SG-BIO-174 Singapore — — — x — — 

TH-BIO-174 Thailand x — — x — — 

VN-BIO-174 Vietnam x — — x — —» 

22) I posten for «Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs"» gjøres følgende endringer: 

a) Navnet på kontrollorganet endres til «SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs"». 

b) I nr. 3 gjøres følgende endringer: 

i) Følgende rader innsettes i kodenummerrekkefølge: 

«KG-BIO-173 Kirgisistan x x — x x — 

KZ-BIO-173 Kasakhstan x x — x x x 

MD-BIO-173 Moldova x x — x x x 

TJ-BIO-173 Tadsjikistan x x — x x x» 

ii) Radene for Hviterussland og Usbekistan skal lyde: 

«BY-BIO-173 Hviterussland x x — x x x 

UZ-BIO-173 Usbekistan x x — x x x» 
  



5.1.2023 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 2/365 

 

 

VEDLEGG III 

I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 skal raden for Guinea i nr. 3 i posten for «Agricert — Certificação de 

Produtos Alimentares lda» erstattes med følgende: 

«GW-BIO-172 Guinea-Bissau x — — x — —» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1667 

av 10. november 2020 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/977 med hensyn til anvendelsesperioden for 

midlertidige tiltak for kontroll av produksjonen av økologiske produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

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

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

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

2) For å håndtere de særlige omstendighetene som følge av den pågående krisen knyttet til covid-19-pandemien tillater 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/977(4) at medlemsstatene anvender midlertidige tiltak som avviker 

fra forordning (EF) nr. 889/2008 og (EF) nr. 1235/2008 både når det gjelder kontrollsystemet for produksjon av 

økologiske produkter, og visse prosedyrer i TRACES (Trade Control and Expert System). 

3) Medlemsstatene har varslet Kommisjonen om at det som følge av krisen knyttet til covid-19-pandemien vil være visse 

alvorlige uregelmessigheter i deres kontrollsystemer i økologisk sektor også etter 30. september 2020. For å håndtere 

disse uregelmessighetene bør anvendelsesperioden for gjennomføringsforordning (EU) 2020/977 forlenges. 

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

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625(5), kan medlemsstatene i henhold til Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) 2020/466(6) anvende midlertidige tiltak fram til 1. februar 2021 for å begrense risikoer for 

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

Unntakene i gjennomføringsforordning (EU) 2020/977 bør derfor også fortsette å gjelde fram til den datoen. 

Minsteprosentsatsene for antall prøver, ytterligere vilkårlige kontrollbesøk og uanmeldte inspeksjoner og besøk som 

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 377 av 11.11.2020, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 190/2020 av  

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

(1) EUT L 189 av 20.7. 2007, s. 1. 

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

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

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

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

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

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/977 av 7. juli 2020 om unntak fra forordning (EF) nr. 889/2008 og (EF)  

nr. 1235/2008 med hensyn til kontroll av produksjonen av økologiske produkter som følge av covid-19-pandemien (EUT L 217 av 

8.7.2020, s. 1). 

(5) 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). 

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

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

koronavirussykdom (covid-19) (EUT L 98 av 31.3.2020, s. 30). 
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angitt i artikkel 1 nr. 3, 5 og 6 i gjennomføringsforordning (EU) 2020/977, beregnes imidlertid for hele året. Derfor bør 

sluttdatoen for anvendelsen av disse unntakene ikke endres. 

5) Gjennomføringsforordning (EU) 2020/977 bør derfor endres. 

6) Anvendelsen av bestemmelsene i gjennomføringsforordning (EU) 2020/977, som forlenges ved denne forordningen, bør 

ikke avbrytes. Denne forordningen bør derfor anvendes med tilbakevirkende kraft fra 1. oktober 2020. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for økologisk produksjon. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) 2020/977 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 1 nr. 7 endres datoen «30. september 2020» til «1. februar 2021». 

2) I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

a) I andre og femte ledd endres datoen «30. september 2020» til «1. februar 2021». 

b) I tredje ledd endres datoen «31. desember 2020» til «1. februar 2021». 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den dagen den kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. oktober 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 10. november 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/685 

av 20. mai 2020 

om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til øvre grenseverdier for  

perklorat i visse næringsmidler(*) 

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) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006(2) fastsettes øvre grenseverdier for visse forurensende stoffer i 

næringsmidler. 

2) Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden (CONTAM-gruppen) ved Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») vedtok 30. september 2014 en vitenskapelig uttalelse om 

risikoene for folkehelsen knyttet til forekomsten av perklorat i næringsmidler(3). CONTAM-gruppen fastsatte et 

tolerabelt daglig inntak på 0,3 mikrogram per kilogram kroppsvekt per dag, basert på hemming av skjoldbruskkjertelens 

opptak av jod hos friske voksne. CONTAM-gruppen konkluderte med at nåværende anslått kronisk eksponering for 

perklorat gjennom kosten kan gi grunn til bekymring, særlig når det gjelder forbrukere med høyt forbruk og mild til 

moderat jodmangel i de yngre befolkningsgruppene. Dessuten kan den nåværende anslåtte kortvarige eksponeringen for 

perklorat gi grunn til bekymring når det gjelder spedbarn som ammes og småbarn med lavt inntak av jod. 

3) CONTAM-gruppen anbefalte at medlemsstatene samler inn ytterligere data om forekomsten av perklorat i 

næringsmidler i Europa, særlig i grønnsaker, morsmelkerstatning, melk og melkeprodukter, for ytterligere å reduserte 

usikkerheten i risikovurderingen. 

4) Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2015/682(4) ble vedtatt på grunnlag av den vitenskapelige rapporten med det mål å 

overvåke forekomsten av perklorat i næringsmidler, særlig i næringsmidler det ble tatt stikkprøver av etter  

1. september 2013, da risikoreduserende tiltak ble iverksatt. 

5) Myndigheten foretok en vurdering av menneskers eksponering for perklorat, der den tok hensyn til data i sin database 

om forekomst i stikkprøver tatt etter 1. september 2013, og offentliggjorde en vitenskapelig rapport i 2017, «Dietary 

exposure assessment to perchlorate in the European population»(5).  

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 160 av 25.5.2020, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 191/2020 av  

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

(1) EFT L 37 av 13.2.1993, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 av 19. desember 2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i 

næringsmidler (EUT L 364 av 20.12.2006, s. 5). 

(3) EFSAs CONTAM-gruppe (EFSAs gruppe for forurensende stoffer i næringskjeden), 2014. «Scientific Opinion on the risks to public health 

related to the presence of perchlorate in food, in particular fruits and vegetables». EFSA Journal 2014;12(10):3869, 106 pp. doi:10.2903/ 

j.efsa.2014.3869 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3869 

(4) Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2015/682/EU av 29. april 2015 om overvåking av forekomsten av perklorat i næringsmidler  

(EUT L 111 av 30.4.2015, s. 32). 

(5) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet) Arcella D, Binaglia M and Vernazza F, 2017. «Scientific Report on the 

Dietary exposure assessment to perchlorate in the European population». EFSA Journal 2017;15(10):5043, 24 pp. https://doi.org/10.2903/ 

j.efsa.2017.5043 
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6) CONTAM-gruppen behandlet resultatet i rapporten om perklorat i næringsmidler på sitt 87. plenumsmøte i  

november 2017(6), og fastslo at det var et betydelig sammenfall mellom eksponeringsnivåene anslått i denne rapporten 

og i CONTAM-gruppens uttalelse fra 2014. I betraktning av det tidligere fastsatte tolerable daglige inntaket på  

0,3 mikrogram per kilogram kroppsvekt per dag bekreftet CONTAM-gruppen konklusjonen at den nåværende kroniske 

og kortvarige eksponeringen for perklorat kan gi grunn til bekymring for menneskers helse. 

7) Det er derfor hensiktsmessig at det fastsettes øvre grenseverdier for perklorat både i næringsmidler med betydelige 

nivåer av perklorat og som i betydelig grad bidrar til menneskers eksponering, og i næringsmidler som er relevante med 

tanke på mulig eksponering av sårbare grupper i befolkningen som spedbarn og småbarn. 

8) Forordning (EF) nr. 1881/2006 bør derfor endres. 

9) Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak bør få tid til å tilpasse seg de nye kravene som fastsettes ved denne 

forordningen. Datoen for anvendelse av de øvre grenseverdiene for perklorat for disse næringsmidlene bør derfor 

utsettes. 

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 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Næringsmidler som er oppført i vedlegget til denne forordningen, og som lovlig ble brakt i omsetning før 1. juli 2020, kan 

fortsatt omsettes fram til datoen for minste holdbarhet eller siste forbruksdato. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 1. juli 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 20. mai 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  

  

(6) http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/171121-m.pdf 
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 tilføyes følgende «Avsnitt 9 Perklorat»: 

«Avsnitt 9 

Næringsmidler(1) 
Øvre grenseverdi 

(mg/kg) 

9. Perklorat  

9.1. Frukt og grønnsaker 

med unntak av: 
0,05 

 — Cucurbitaceae og grønnkål 0,10 

 bladgrønnsaker og urter 0,50 

9.2 Te (Camellia sinensis), tørket 

Urtete og fruktte, tørket 
0,75 

9.3 Morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger og næringsmidler til spesielle medisinske 

formål beregnet på spedbarn og småbarn samt småbarnsnæring(3)(4)(*) 
0,01 

 Barnemat(3)(4) 0,02 

 Bearbeidede kornbaserte næringsmidler(3)(29) 0,01 

(*) Morsmelkerstatning er melkebaserte drikker og liknende proteinbaserte produkter beregnet på småbarn. Disse produktene faller utenfor 

virkeområdet for forordning (EU) nr. 609/2013 («Report from the Commission to the European Parliament and the Council on young child 

formulae» (COM/2016/0169 final)  

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0169&qid=1559628885154&from=EN).» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/268 

av 26. februar 2020 

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

bruk av sorbinsyre (E 200) i flytende fargepreparater til dekorasjonsmaling av eggeskall(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder en EU-liste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i 

tilsetningsstoffer, enzymer, aromaer og næringsstoffer, og vilkårene for bruken av dem. 

2) Denne listen kan ajourføres etter den felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1331/2008(2) på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

3) I henhold til del 2 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1333/2008 er sorbinsyre (E 200) allerede en godkjent 

næringsmiddeltilsetning i fargepreparater med en øvre grenseverdi på 1 500 mg/kg i preparatet, enkeltvis eller i 

kombinasjon med kaliumsorbat (E 202), benzosyre (E 210), natriumbenzoat (E 211) og kaliumbenzoat (E 212), og med 

en øvre grenseverdi på 15 mg/kg i sluttproduktet, uttrykt som fri syre. 

4) Den 27. april 2017 ble det inngitt en søknad om godkjenning av bruk av en høyere øvre grenseverdi for sorbinsyre  

(E 200), 2 500 mg/kg, i flytende fargepreparater som selges til sluttforbrukeren for dekorasjonsmaling av eggeskall. 

Søknaden ble deretter gjort tilgjengelig for medlemsstatene av Kommisjonen i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) 

nr. 1331/2008. 

5) Sorbinsyre (E 200) brukes som konserveringsmiddel i fargepreparater. Søkeren har vist at den nåværende øvre 

grenseverdien for sorbinsyre (E 200) i fargepreparater på 1 500 mg/kg ikke er tilstrekkelig til å konsekvent sikre 

passende konservering, og dermed mikrobiologisk trygghet, hos flytende fargepreparater for dekorasjonsmaling av 

eggeskall. Dette skyldes bruken av fargestoffer av naturlig opprinnelse i preparatene, som ikke er sterile, og den 

holdbarhetstiden som et slikt sesongprodukt trenger. Det framgår av søknaden at mengden av sorbinsyre (E 200) som 

var nødvendig for å oppnå den ønskede tekniske funksjonen, var 2 500 mg/kg i fargepreparatene. Det framgår av testene 

som søkeren har utført, at ved normal bruk (farging av egg med ingen eller små skader) er migrasjonen av sorbinsyre  

(E 200) fra eggeskallet til den spiselige delen av egget under påvisningsnivået på 5 mg/kg. I henhold til søknaden vil 

den ønskede høyere grenseverdien for sorbinsyre (E 200) i flytende fargepreparater for dekorasjonsmaling av eggeskall 

derfor ikke føre til en økning i forbrukereksponeringen for sorbinsyre (E 200). 

6) Den 30. juni 2015 avga Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») en vitenskapelig 

uttalelse om den nye vurderingen av blant annet sorbinsyre (E 200) og kaliumsorbat (E 202)(3), som førte til at den 

fastsatte en ny midlertidig gruppeverdi for akseptabelt daglig inntak («ADI») for sorbinsyre (E 200) og kaliumsorbat  

(E 202), uttrykt som 3 mg sorbinsyre per kg kroppsvekt per dag. Myndigheten konkluderte med at i én stat ble denne 

midlertidige gruppe-ADI-en for sorbinsyre (E 200) og kaliumsorbat (E 202) overskredet ved høyt inntak hos 

befolkningsgruppene småbarn og barn. Myndigheten anbefalte at det foretas en ytterligere undersøkelse av 

reproduksjonstoksisitet for å vurdere den midlertidige gruppe-ADI-en for sorbinsyre (E 200) og kaliumsorbat (E 202)  

på nytt.  

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 56 av 27.2.2020, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 192/2020 av  

11. desember 2020 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) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning 

av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler (EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1). 

(3) EFSA Journal 2015;13(6):4144. 
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7) Den 10. juni 2016 sendte Kommisjonen ut en offentlig anmodning om vitenskapelige og teknologiske data om blant 

annet sorbinsyre (E 200) og kaliumsorbat (E 202)(4) med sikte på å dekke det databehovet som ble påpekt av 

Myndigheten. Bransjeaktører har utført studien av reproduksjonstoksisitet hos rotter som Myndigheten anbefalte, for 

sorbinsyre (E 200) og kaliumsorbat (E 202), og dataene ble sendt til Myndigheten for vurdering. Som følge av dette 

offentliggjorde Myndigheten 1. mars 2019 en vitenskapelig uttalelse om oppfølgingen av den nye vurderingen av 

sorbinsyre (E 200) og kaliumsorbat (E 202) som tilsetningsstoffer i næringsmidler(5). På grunnlag av de nye dataene om 

reproduksjonstoksisitet fastsatte Myndigheten en gruppe-ADI, uttrykt som 11 mg sorbinsyre per kilo kroppsvekt per dag 

for sorbinsyre (E 200) og kaliumsorbat (E 202). Myndigheten sammenlignet denne nye gruppe-ADI-en med det mest 

realistiske eksponeringsvurderingsscenarioet i den vitenskapelige uttalelsen av 30. juni 2015, og påpekte at denne 

eksponeringen ikke overskred gruppe-ADI-en i noen befolkningsgruppe, verken ved gjennomsnittlig eller høyt inntak. 

8) I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen anmode om en uttalelse fra 

Myndigheten før den ajourfører EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler i vedlegg III til forordning (EF)  

nr. 1333/2008, unntatt når det ikke er sannsynlig at den aktuelle ajourføringen vil påvirke menneskers helse. 

9) Den utvidede bruken av sorbinsyre (E 200) i flytende fargepreparater til dekorasjonsmaling av eggeskall som søkeren 

har anmodet om, krever en ajourføring av EU-listen. Den utvidede bruken av sorbinsyre (E 200) fører ikke til en økning 

i eksponeringen for sorbinsyre (E 200) og vil sannsynligvis ikke ha noen virkning på menneskers helse. Ifølge 

Myndigheten utgjør dessuten eksponeringen for sorbinsyre (E 200) og kaliumsorbat (E 202) ved allerede godkjent bruk 

og godkjente bruksmengder ikke noen trygghetsrisiko, ettersom det ikke fører til at ADI overskrides. Det er derfor ikke 

nødvendig å innhente uttalelse fra Myndigheten. 

10) Det er derfor hensiktsmessig å godkjenne bruk av sorbinsyre (E 200) som konserveringsmiddel i flytende 

fargepreparater som selges til sluttforbrukeren for dekorasjonsmaling av eggeskall, med en øvre grenseverdi på  

2 500 mg/kg i preparatet. 

11) Vedlegg III til forordning (EU) nr. 1333/2008 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. 1333/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 26. februar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  

  

(4) http://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives/re-evaluation_en 

(5) EFSA Journal 2019;17(3):5625. 
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VEDLEGG 

I del 2 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1333/2008 innsettes følgende post etter postene for tilsetningsstoffene «E 200–202 Sorbinsyre – kaliumsorbat», «E 210 Benzosyre», «E 211 

Natriumbenzoat» og «E 212 Kaliumbenzoat»: 

«E 200 Sorbinsyre 2 500 mg/kg i preparatet Flytende fargepreparater som selges til sluttforbrukeren for 

dekorasjonsmaling av eggeskall» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/279 

av 27. februar 2020 

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

hensyn til bruk av soyabønnehemicellulose (E 426)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder en EU-liste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i 

næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) Denne listen kan ajourføres etter den felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 1331/2008(2) på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

3) I henhold til vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er soyabønnehemicellulose (E 426) i dag godkjent som 

tilsetningsstoff for bruk i en rekke ulike næringsmidler, med en øvre grenseverdi på mellom 1 500 og 30 000 mg/kg. 

4) Den 16. august 2017 ble det inngitt en søknad om utvidelse av bruken av soyabønnehemicellulose (E 426) som 

stabilisator i aromatiserte syrnede melkeprodukter og aromatiserte drikker. Søknaden ble deretter gjort tilgjengelig for 

medlemsstatene i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008. 

5) Når soyabønnehemicellulose (E 426) brukes som stabilisator i aromatiske syrnede melkeprodukter og aromatiserte 

drikker, hindrer det agglomerering og utfelling av proteiner og faseseparasjon i sure miljøer. 

6) I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen innhente en uttalelse fra Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet (Myndigheten) før den ajourfører EU-listen over tilsetningsstoffer i 

næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt når det ikke er sannsynlig at den aktuelle 

ajourføringen vil påvirke menneskers helse. 

7) Den 14. mars 2017 avga Myndigheten en vitenskapelig uttalelse om ny vurdering av soyabønnehemicelluloses (E 426) 

trygghet som et tilsetningsstoff i næringsmidler(3). Myndigheten konkluderte med at det er svært usannsynlig at den 

nåværende bruken av soyabønnehemicellulose (E 426) som tilsetningsstoff i næringsmidler utgjør en trygghetsrisiko, og 

at det ikke er behov for et tallfestet akseptabelt daglig inntak (ADI). En slik konklusjon brukes for stoffer som i svært 

liten grad utgjør en trygghetsrisiko, og bare dersom det finnes pålitelige opplysninger om både eksponering og giftighet 

og det er liten sannsynlighet for skadevirkninger på menneskers helse ved doser som ikke forårsaker ernæringsmessig 

ubalanse hos dyr(4).  

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 59 av 28.2.2020, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 192/2020 av  

11. desember 2020 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) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning 

av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler (EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1). 

(3) EFSA Journal 2017;15(3):4721. 

(4) EFSA Journal 2014;12(6):3697, «Statement on a conceptual framework for the risk assessment of certain food additives re-evaluated under 

Commission Regulation (EU) No 257/2010». 
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8) Del C i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 fastsetter alle grupper av tilsetningsstoffer. Gruppe I i del C 

inneholder tilsetningsstoffer i næringsmidler, unntatt fargestoffer og søtstoffer, der det ikke er behov for et tallfestet 

akseptabelt daglig inntak, og som er godkjent for bruk i mange næringsmidler etter «quantum satis»-prinsippet som 

definert i artikkel 3 nr. 2 bokstav h) i den nevnte forordningen. 

9) Resultatet av trygghetsvurderingen av soyabønnehemicellulose (E 426) betyr at det kan tas med i gruppe I i del C i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008. Ettersom det i samsvar med del E i vedlegg II til forordning (EF)  

nr. 1333/2008 allerede er tillatt å bruke tilsetningsstoffer i gruppe I i aromatiserte syrnede melkeprodukter og 

aromatiserte drikker, vil oppføring av soyabønnehemicellulose (E 426) i gruppe I oppfylle den ønskede utvidelsen av 

bruken. Oppføringen av soyabønnehemicellulose (E 426) i gruppe I vil også gjøre de eksisterende postene for 

soyabønnehemicellulose (E 426) i del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 overflødige, ettersom bruk av 

tilsetningsstoffer i gruppe I er tillatt i alle de berørte næringsmiddelkategoriene, og de bør derfor utgå. På samme måte 

bør den eksisterende referansen til øvre grenseverdi for soyabønnehemicellulose (E 426) i innledningen for 

næringsmiddelkategori 17 (kosttilskudd som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF(5)) i del E i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 utgå, ettersom soyabønnehemicellulose (E 426) skal godkjennes etter 

«quantum satis»-prinsippet når stoffet inngår i gruppe I. 

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

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 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 27. februar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  

  

(5) 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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VEDLEGG 

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

1) I del C gruppe I settes posten for E 426 inn etter posten for E 425: 

«E 426 Soyabønnehemicellulose quantum satis» 

2) I del E gjøres følgende endringer: 

a) Postene for E 426 (soyabønnehemicellulose) i kategori 04.2.6 (bearbeidede potetprodukter), 05.2 (andre sukkervarer, herunder svært små pastiller for frisk pust), 05.4 (pynt, overtrekk og 

fyll, unntatt fruktbasert fyll som omfattes av kategori 4.2.4), 06.5 (nudler), 06.7 (ferdigkokt eller bearbeidet korn), 07.2 (fine bakervarer), 10.2 (bearbeidede egg og eggprodukter) 12.6 

(sauser), 14.1.4 (aromatiserte drikker), 17.1 (kosttilskudd i fast form, unntatt kosttilskudd til spedbarn og småbarn) og 17.2 (kosttilskudd i flytende form, unntatt kosttilskudd til spedbarn og 

småbarn) utgår. 

b) Den innledende delen i posten for næringsmiddelkategori 17, «Kosttilskudd som definert i direktiv 2002/46/EF», skal lyde: 

«17. Kosttilskudd som definert i direktiv 2002/46/EF 

 INNLEDENDE DEL, GJELDER FOR ALLE UNDERKATEGORIER 

 Grenseverdiene for bruk som er angitt for fargestoffer, polyoler, søtstoffer samt E 200–213, E 338–452, E 405, E 416, E 432–436, E 459, E 468, E 473–475, E 491–495, E 551–

553, E 901–904, E 961, E 1201–1204, E 1505 og E 1521, gjelder kosttilskuddene i konsumferdig form etter tilberedning i samsvar med produsentens bruksanvisning. 

For kosttilskudd som må fortynnes eller oppløses, skal fortynningsfaktoren angis i bruksanvisningen.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/2165 

av 17. desember 2019 

om tillatelse til å endre spesifikasjonene for det nye næringsmiddelet korianderfrøolje fra Coriandrum 

sativum 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 godkjenning av at et 

nytt næringsmiddel bringes i omsetning i Unionen, og om ajourføring av EU-listen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/155/EU(3) godkjente i samsvar med europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EF) nr. 258/97(4) at korianderfrøolje fra Coriandrum sativum bringes i omsetning som en ny næringsmid-

delingrediens til bruk i kosttilskudd. 

5) Den 2. juli 2019 innga selskapet Ovalie Innovation («søkeren») en søknad til Kommisjonen i samsvar med artikkel 10 

nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283 om endring av spesifikasjonene for korianderfrøolje fra Coriandrum sativum. 

Søkeren anmodet om at minsteinnholdet av oleinsyre senkes fra nåværende 8,0 % til 7,0 %. 

6) Søkeren begrunnet anmodningen med at endringen er nødvendig for å gjenspeile den naturlige variasjonen i 

oleinsyreinnholdet i planten Coriandrum sativum. 

7) Kommisjonen mener at Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («myndigheten») ikke behøver å foreta 

en trygghetsvurdering av den aktuelle søknaden i samsvar med artikkel 10 nr. 3 i forordning (EU) 2015/2283. Oleinsyre 

er den naturlige hovedbestanddelen i olivenolje. Den forekommer også naturlig med samme innhold som det som er 

foreslått for det nye næringsmiddelet, i en rekke basisnæringsmidler som det i lang tid har vært trygt å konsumere. 

8) Den foreslåtte endringen av oleinsyreinnholdet i korianderfrøolje fra Coriandrum sativum endrer ikke konklusjonene i 

myndighetens trygghetsvurdering(5) som lå til grunn for godkjenningen ved gjennomføringsbeslutning 2014/155/EU. 

Spesifikasjonene for det nye næringsmiddelet «korianderfrøolje fra Coriandrum sativum» bør derfor endres til det 

foreslåtte innholdet av oleinsyre. 

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 328 av 18.12.2019, s. 81, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 193/2020 av  

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

(1) EUT L 327 av 11.12.2015, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 av 20. desember 2017 om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler (EUT L 351 av 30.12.2017, s. 72). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/155/EU av 19. mars 2014 om tillatelse til å bringe korianderfrøolje i omsetning som en ny 

næringsmiddelingrediens i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 (EUT L 85 av 21.3.2014, s. 13). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 av 27. januar 1997 om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser  

(EFT L 43 av 14.2.1997, s. 1). 

(5) EFSA Journal 2013;11(10):3422. 
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9) Opplysningene i søknaden gir et tilstrekkelig grunnlag for å kunne fastslå at de foreslåtte endringene av spesifikasjonene 

for det nye næringsmiddelet «korianderfrøolje fra Coriandrum sativum» er i samsvar med artikkel 12 i forordning (EU) 

2015/2283. 

10) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 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 

Det nye næringsmiddelet korianderfrøolje fra Coriandrum sativum på EU-listen over godkjente nye næringsmidler fastsatt i 

artikkel 6 i forordning (EU) 2015/2283 og inkludert i gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470, endres som angitt i 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 17. desember 2019. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 
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VEDLEGG 

Posten for «Korianderfrøolje fra Coriandrum sativum» i tabell 2 («Spesifikasjoner») i vedlegget til gjennomføringsforordning 

(EU) 2017/2470 skal lyde: 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

«Korianderfrøolje fra Coriandrum sativum Beskrivelse/definisjon: 

Korianderfrøolje er en olje som inneholder glyserider av 

fettsyrer som framstilles av frø fra korianderplanten 

Coriandrum sativum L. 

Svak gulaktig farge, svak smak 

CAS-nr.: 8008-52-4 

Fettsyresammensetning: 

Palmitinsyre (C16:0): 2–5 % 

Stearinsyre (C18:0): < 1,5 % 

Petroselinsyre (cis-C18:1(n-12)): 60–75 % 

Oleinsyre (cis-C18:1 (n-9)): 7–15 % 

Linolsyre (C18:2): 12–19 % 

α-linolensyre (C18:3): < 1,0 % 

Transfettsyrer: ≤ 1,0 % 

Renhet: 

Brytningsindeks (20 °C): 1,466–1,474 

Syretall: ≤ 2,5 mg KOH/g 

Peroksidtall: ≤ 5,0 meq/kg 

Jodverdi: 88–110 enheter 

Forsåpningstall: 179–200 mg KOH/g 

Stoffer som ikke kan forsåpes: ≤ 15 g/kg» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/16 

av 10. januar 2020 

om tillatelse til å bringe nikotinamidribosidklorid 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 framlegge et utkast til gjennomførings-

rettsakt som godkjenner at et nytt næringsmiddel bringes i omsetning i Unionen, og som ajourfører EU-listen. 

4) Den 10. mai 2018 innga selskapet ChromaDex Inc.(«søkeren») en søknad til Kommisjonen om tillatelse til å bringe 

nikotinamidribosidklorid i omsetning i Unionen som et nytt næringsmiddel i henhold til artikkel 10 nr. 1 i forordning 

(EU) 2015/2283. Søknaden gjaldt bruk av nikotinamidribosidklorid som en kilde til niacin i kosttilskudd til den 

generelle voksne befolkningen, med 300 mg/dag som høyeste bruksmengde. Søknaden gjaldt også oppføring av 

nikotinamidribosid som en kilde til niacin på listen over former for niacin angitt i vedlegg II til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2002/46/EF(3). 

5) Søkeren anmodet også Kommisjonen om vern av opplysninger underlagt eiendomsrett for en rekke studier framlagt til 

støtte for søknaden, nærmere bestemt en in vitro-studie som undersøkte metabolismen av nikotinamidribosid i blod 

(studie nr. 160312)(4), en 7 dagers peroral dosebestemmende toksisitetsstudie på unghunder (studie nr. 17-921)(5), en 

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 7 av 13.1.2020, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 193/2020 av  

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

(1) EUT L 327 av 11.12.2015, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 av 20. desember 2017 om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler (EUT L 351 av 30.12.2017, s. 72). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF av 10. juni 2002 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosttilskudd  

(EFT L 183 av 12.7.2002, s. 51). 

(4) Keystone Bioanalytical Inc., «The Metabolism of Nicotinamide Riboside in Human Blood» (studie nr. 160312), 10. januar 2018, ikke 

offentliggjort. 

(5) Experimur, «Oral 7-Day Dose Range Finding Toxicity Study in Juvenile Dogs» (studie nr. 17-921), 27. november 2017, ikke 

offentliggjort. 
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hERG-screeningprøve (studie nr. 20151223)(6), en 28 dagers toksisitetsstudie ved gjentatt peroral dosering hos 

unghunder (studie nr. 17-940)(7), en 90 dagers toksisitetsstudie ved gjentatt peroral dosering hos Sprague Dawley-rotter 

(studie nr. S14022)(8), en studie av reproduksjonstoksisitet (studie nr. G10959)(9) og en studie av utviklingstoksisitet 

hos rotter (studie nr. G10957)(10). 

6) Den 8. oktober 2018 rådførte Kommisjonen seg med Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«myndigheten») og ba den om en vitenskapelig uttalelse om tryggheten ved nikotinamidribosid som et nytt 

næringsmiddel i samsvar med artikkel 10 nr. 3 i forordning (EU) 2015/2283, og om en vurdering av den tiltenkte bruken 

som kosttilskudd. 

7) Den 4. juli 2019 vedtok myndigheten den vitenskapelige uttalelsen «Safety of nicotinamide riboside chloride as a novel 

food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283 and bioavailability of nicotinamide from this source, in the context of 

Directive 2002/46/EC»(11). Den vitenskapelige uttalelsen er i samsvar med kravene i artikkel 11 i forordning (EU) 

2015/2283. 

8) I uttalelsen sin konkluderte myndigheten med at det er trygt å bruke nikotinamidribosidklorid i kosttilskudd ved et 

høyeste tillatte innhold på 300 mg/dag for den generelle voksne befolkningen, unntatt gravide og ammende kvinner, og 

ved et høyeste tillatte innhold på 230 mg/dag for gravide og ammende kvinner. 

9) Uttalelsen fra myndigheten gir tilstrekkelig grunnlag til å fastslå at nikotinamidribosidklorid under de vurderte 

bruksvilkårene er i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283. 

10) Under utarbeidingen av sin uttalelse om nikotinamidribosidklorid som et nytt næringsmiddel anså myndigheten at 

opplysningene fra in vitro-studien som undersøkte metabolismen av nikotinamidribosid i blod (studie nr. 160312), 

dannet grunnlaget for vurderingen av nikotinamidets biotilgjengelighet, mens opplysningene fra de fem toksisitets-

studiene (en 7 dagers peroral dosebestemmende toksisitetsstudie på unghunder (studie nr. 17-921), en 28 dagers 

toksisitetsstudie ved gjentatt peroral dosering hos unghunder (studie nr. 17-940), en 90 dagers toksisitetsstudie ved 

gjentatt peroral dosering hos Sprague Dawley-rotter (studie nr. S14022), en studie av reproduksjonstoksisitet (studie 

nr. G10959) og en studie av utviklingstoksisitet hos rotter (studie nr. G10957)) dannet grunnlaget for vurderingen av 

tryggheten ved nikotinamidribosidklorid. Opplysningene fra de ikke-offentliggjorte rapportene om disse studiene anses 

derfor som en forutsetning for konklusjonene om tryggheten ved nikotinamidribosidklorid. 

11) Kommisjonen anmodet søkeren om å presisere begrunnelsen for påberopelse av eiendomsrett til in vitro-studien som 

undersøkte metabolismen av nikotinamidribosid i blod, samt til de fem toksisitetsstudiene, og om å begrunne sitt krav 

om enerett til å kunne vise til disse studiene i samsvar med artikkel 26 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) 2015/2283. 

12) Søkeren opplyste at selskapet på det tidspunktet søknaden ble inngitt, hadde eiendomsrett og enerett til å kunne vise til 

disse studiene, og at tredjeparter derfor ikke hadde lovlig tilgang til eller anledning til å bruke disse studiene eller til å 

vise til disse opplysningene. 

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. Av den grunn bør in vitro-studien som 

undersøkte metabolismen av nikotinamidribosid i blod, og de fem toksisitetsstudiene, som alle inngår i søkerens 

dokumentasjon, ikke brukes av myndigheten til fordel for en etterfølgende søker i et tidsrom på fem år fra datoen for 

ikrafttredelse av denne forordningen. Følgelig bør retten til å bringe nikotinamidribosidklorid i omsetning i Unionen 

begrenses til søkeren i dette tidsrommet. 

  

(6) IPS Therapeutique, Inc., «Evaluation of the effects of Nicotinamide Riboside Chloride on the human potassium channel using human 

embryonic kidney (HEK) 293 cells transfected with a human ether-a-go-go-related gene (hERG)», 25. mars 2016, ikke offentliggjort. 

(7) Experimur, «Oral 28-Day Toxicity Study in Juvenile Dogs» (studie nr. 17-940), 20. februar 2018, ikke offentliggjort. 

(8) Syngene International Limited, «Comparative 90-Day Oral Toxicity Study in Sprague Dawley Rats» (studie nr. S14022), 12. mai 2015, 

ikke offentliggjort. 

(9) Advinus Therapeutics Limited, «Nicotinamide riboside chloride: one generation reproduction toxicity study through diet in Sprague-

Dawley rats» (studie nr. G10959), 21. november 2016, ikke offentliggjort. 

(10) Advinus Therapeutics Limited, «Nicotinamide riboside chloride: embryo-fetal developmental toxicity study in Sprague-Dawley rats by 

oral route» (studie nr. G10957), 30. september 2016. 

(11) EFSA Journal 2019;17(8):5775. 
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14) At godkjenningen av nikotinamidribosidklorid og retten til å vise til studiene i søkerens dokumentasjon begrenses 

utelukkende til søkeren, er imidlertid ikke til hinder for at andre søkere kan søke om tillatelse til å bringe det samme nye 

næringsmiddelet i omsetning, forutsatt at søknaden deres er basert på lovlig innhentede opplysninger til støtte for 

godkjenningen i henhold til denne forordningen. 

15) Direktiv 2002/46/EF fastsetter krav til kosttilskudd. Bruken av nikotinamidribosidklorid bør godkjennes uten at det 

berører kravene i nevnte direktiv. 

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

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

1. Nikotinamidribosidklorid som angitt i vedlegget til denne forordningen skal oppføres på EU-listen over godkjente nye 

næringsmidler opprettet ved gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470. 

2. I et tidsrom på fem år fra datoen for ikrafttredelse av denne forordningen gis bare den opprinnelige søkeren 

— Selskap: ChromaDex Inc. 

— Adresse: 10900 Wilshire Boulevard Suite 600, Los Angeles, CA 90024 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 i denne 

forordningen, eller etter avtale med ChromaDex Inc. 

3. Posten på EU-listen nevnt i nr. 1 skal inneholde de vilkårene for bruk og kravene til merking som er fastsatt i vedlegget. 

4. Godkjenningen fastsatt i denne artikkelen berører ikke bestemmelsene i direktiv 2002/46/EF. 

Artikkel 2 

Studiene som inngår i søknadsdokumentasjonen, som ligger til grunn for myndighetens vurdering av det nye næringsmiddelet 

nevnt i artikkel 1, som søkeren hevder eiendomsrett til og hvis framlegging var en forutsetning for å godkjenne det nye 

næringsmiddelet, 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 ChromaDex Inc. 

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 10. januar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 
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VEDLEGG 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 gjøres følgende endringer: 

1) I tabell 1 («Godkjente nye næringsmidler») innsettes følgende post på riktig sted alfabetisk: 

Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav Vern av opplysninger 

«Nikotinamidribosidklorid Angitt næringsmiddelkategori Høyeste tillatte innhold Næringsmidler som 

inneholder det nye 

næringsmiddelet, skal merkes 

med betegnelsen 

«nikotinamidribosidklorid» 

 Godkjent 20. februar 2020. Denne 

oppføringen er basert på 

vitenskapelig dokumentasjon og 

vitenskapelige data som er omfattet 

av eiendomsrett og vernet i samsvar 

med artikkel 26 i forordning (EU) 

2015/2283. 

Søker: ChromaDex Inc., 10900 

Wilshire Boulevard Suite 600, Los 

Angeles, CA 90024 USA. I 

tidsrommet som opplysningsvernet 

gjelder for, er det nye næringsmi-

ddelet godkjent for å bringes i 

omsetning i Unionen bare av 

ChromaDex Inc., med mindre en 

etterfølgende søker får godkjent det 

nye næringsmiddelet uten 

henvisning til den vitenskapelige 

dokumentasjonen underlagt 

eiendomsrett eller de vitenskapelige 

dataene som er vernet i samsvar 

med artikkel 26 i forordning (EU) 

2015/2283, eller etter avtale med 

ChromaDex Inc. 

Sluttdato for vern av opplysninger: 

20. februar 2025.» 

Kosttilskudd som definert i 

direktiv 2002/46/EF 

300 mg/dag for den generelle 

voksne befolkningen, unntatt 

gravide og ammende kvinner 

230 mg/dag for gravide og 

ammende kvinner 
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2) I tabell 2 («Spesifikasjoner») innsettes følgende post på riktig sted alfabetisk: 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

«Nikotinamidribosidklorid Beskrivelse/definisjon: 

Det nye næringsmiddelet er en syntetisk form av nikotinamidribosid. 

Det nye næringsmiddelet inneholder ≥ 90 % nikotinamidribosidklorid, hovedsakelig i β-form, og de resterende bestanddelene er løsemiddelrester, 

reaksjonsbiprodukter og nedbrytingsprodukter. 

Nikotinamidribosidklorid: 

CAS-nummer: 23111-00-4 

EF-nummer: 807-820-5 

IUPAC-betegnelse: 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroksy-5-(hydroksymetyl)oksolan-2-yl]pyridin-1-ium-3-karboksamid;klorid 

Kjemisk formel: C11H15N2O5Cl 

Molekylvekt: 290,7 g/mol 

Egenskaper/sammensetning: 

Farge: Hvit til lys brun 

Form: Pulver 

Identifikasjon: Bekreftes med NMR (kjernemagnetisk resonans) 

Nikotinamidribosidklorid: ≥ 90 % 

Vanninnhold: ≤ 2 % 

Løsemiddelrester: 

Aceton: ≤ 5 000 mg/kg 

Metanol: ≤ 1 000 mg/kg 

Acetonitril: ≤ 50 mg/kg 

Metyl-tert-butyleter: ≤ 500 mg/kg 

Reaksjonsbiprodukter: 

Metylacetat: ≤ 1 000 mg/kg 

Acetamid: ≤ 27 mg/kg 

Eddiksyre: ≤ 5 000 mg/kg 

Tungmetaller: 

Arsen: ≤ 1 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier: 

Samlet kimtall: ≤ 1 000 KDE/g 

Gjær og mugg: ≤ 100 KDE/g 

Escherichia coli: Ikke påvist i 10 g» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/24 

av 13. januar 2020 

om tillatelse til å utvide bruksområdet for chiafrø (Salvia hispanica) som et nytt næringsmiddel, om 

endring av bruksvilkårene for og de særlige kravene til merking av chiafrø (Salvia hispanica) 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 framlegge et utkast til gjennomførings-

rettsakt som godkjenner at et nytt næringsmiddel bringes i omsetning i Unionen, og som ajourfører EU-listen. 

4) Kommisjonsvedtak 2009/827/EU(3) godkjente i samsvar med forordning (EF) nr. 258/97 at chiafrø (Salvia hispanica) 

bringes i omsetning i Unionen som et nytt næringsmiddel til bruk i brødprodukter. 

5) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/50/EU(4) godkjente i samsvar med forordning (EF) nr. 258/97 utvidelse 

av bruken av chiafrø (Salvia hispanica) som et nytt næringsmiddel til følgende ytterligere næringsmiddelkategorier: 

bakverk, frokostkorn, frukt-, nøtte- og frøblandinger og ferdigpakkede chiafrø som sådanne. 

6) Den 18. september 2015 utstedte vedkommende myndighet i Irland et godkjenningsbrev(5) i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97(6) om utvidelse av bruken av det nye næringsmiddelet chiafrø 

(Salvia hispanica) til ytterligere næringsmiddelkategorier, nemlig fruktjuice og blandingsdrikker av frukt/grønnsaker. 

7) Den 17. oktober 2017 utstedte vedkommende myndighet i Østerrike et godkjenningsbrev(7) i samsvar med forordning 

(EF) nr. 258/97 om utvidelse av bruken av det nye næringsmiddelet chiafrø (Salvia hispanica) til en ytterligere 

næringsmiddelkategori, nemlig smørbare produkter av frukt.  

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 8 av 14.1.2020, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 193/2020 av  

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

(1) EUT L 327 av 11.12.2015, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 av 20. desember 2017 om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler (EUT L 351 av 30.12.2017, s. 72). 

(3) Kommisjonsvedtak 2009/827/EU av 13. oktober 2009 om tillatelse til å bringe chiafrø (Salvia hispanica) i omsetning som en ny 

næringsmiddelingrediens i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 (EUT L 294 av 11.11.2009, s. 14). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/50/EU av 22. januar 2013 om tillatelse til å utvide bruksområdet for chiafrø (Salvia 

hispanica) som en ny næringsmiddelingrediens i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 (EUT L 21 av 

24.1.2013, s. 34). 

(5) Brev av 18. september 2015 (https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/novel-food_authorisation_2015_auth-letter_chia-seeds-

2_en.pdf). 

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 av 27. januar 1997 om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser  

(EFT L 43 av 14.2.1997, s. 1). 

(7) Brev av 17. oktober 2017 (https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/novel-food_authorisation_2017_auth-letter_chia-

seeds_en.pdf). 

2023/EØS/2/36 
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8) Den 2. november 2017 utstedte vedkommende myndighet i Spania et godkjenningsbrev(8) i samsvar med forordning 

(EF) nr. 258/97 om utvidelse av bruken av det nye næringsmiddelet chiafrø (Salvia hispanica) til ytterligere 

næringsmiddelkategorier, nemlig steriliserte ferdigretter basert på korn, pseudokorn og/eller belgfrukter. 

9) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2354(9) godkjente i samsvar med forordning (EF) nr. 258/97 

utvidelse av bruken av det nye næringsmiddelet chiafrø (Salvia hispanica) til en ytterligere næringsmiddelkategori, 

nemlig yoghurt. 

10) Den 13. april 2017 innga selskapet Zentis GmbH & Co. KG en søknad til vedkommende myndighet i Tyskland om 

endring av bruksvilkårene for det nye næringsmiddelet chiafrø (Salvia hispanica) i samsvar med artikkel 4 i forordning 

(EF) nr. 258/97. Søknaden gjaldt utvidelse av bruken av chiafrø (Salvia hispanica) til ytterligere næringsmiddel-

kategorier, nemlig fruktdesserter, blandet frukt med kokosmelk i en todelt beholder, frukttilberedninger som 

underliggende lag i melkeprodukter og frukttilberedninger som skal blandes med melkeprodukter, og økning av den 

høyeste bruksmengden for chiafrø (Salvia hispanica) i en næringsmiddelkategori som allerede er godkjent, nemlig 

smørbare produkter av frukt. 

11) Den 12. september 2017 innga selskapet Sanchis Mira S.A. en søknad til vedkommende myndighet i Spania om 

utvidelse av bruken av det nye næringsmiddelet chiafrø (Salvia hispanica) til sjokolade i samsvar med artikkel 4 i 

forordning (EF) nr. 258/97. Den 25. september 2017 leverte vedkommende myndighet i Spania sin første vurderings-

rapport. I rapporten konkluderte den med at utvidelsen av bruken av og den foreslåtte høyeste bruksmengden for chiafrø 

(Salvia hispanica) oppfyller kriteriene for nye næringsmidler fastsatt i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 258/97. 

12) Den 17. oktober 2017 oversendte Kommisjonen den første vurderingsrapporten til de andre medlemsstatene. En 

medlemsstat gjorde innsigelser og stilte spørsmål ved det nye næringsmiddelets generelle trygghet i lys av 

vurderingen(10) NDA-gruppen i Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («myndigheten») foretok i 2009 

som følge av det økende inntaket av chiafrø (Salvia hispanica) gjennom kosten i takt med det økende antallet godkjente 

bruksområder. Medlemsstaten som fremmet innsigelsen, understreket at selv om bruken isolert sett kan være trygg, 

inkludert den foreslåtte bruken med 3 % i sjokolade, er det nødvendig å vurdere det totale inntaket gjennom kosten på 

tvers av alle bruksområder som har blitt godkjent siden 2009, inkludert den aktuelle søknaden om utvidet bruksområde, 

og om nødvendig vurdere NDA-gruppens trygghetsvurdering fra 2009 på nytt. 

13) I henhold til artikkel 35 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283 skal en søknad om å bringe et nytt næringsmiddel i 

omsetning i Unionen som er inngitt til en medlemsstat i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 258/97, og som det 

ikke er truffet endelig beslutning om før 1. januar 2018, behandles som en søknad inngitt i henhold til forordning (EU) 

2015/2283. 

14) Søknadene om utvidelse av bruken av chiafrø (Salvia hispanica) som ble inngitt til medlemsstatene i samsvar med 

artikkel 4 i forordning (EF) nr. 258/97, oppfyller også kravene fastsatt i forordning (EU) 2015/2283. 

15) Den 2. februar 2018 innga selskapet Parry’s Pots Limited (PPL) en søknad til Kommisjonen om endring av 

bruksvilkårene for det nye næringsmiddelet chiafrø (Salvia hispanica) i henhold til artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) 

2015/2283. Søknaden gjaldt øking av den høyeste bruksmengden for chiafrø (Salvia hispanica) i en næringsmid-

delkategori som allerede er godkjent, nemlig smørbare produkter av frukt. 

16) Den 12. juni 2018 innga selskapet Naturkost Übelhör GmbH & Co. KG en søknad til Kommisjonen om endring av 

bruksvilkårene for det nye næringsmiddelet chiafrø (Salvia hispanica) i henhold til artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) 

2015/2283. Søknaden gjaldt utvidelse av bruken av chiafrø (Salvia hispanica) til ytterligere næringsmiddelkategorier, 

nemlig sjokolade og sjokoladeprodukter.  

  

(8) Brev av 2. november 2017 (https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/novel-food_authorisation_2017_auth-letter_chia-seeds-

ext-steri_en.pdf). 

(9) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2354 av 14. desember 2017 om tillatelse til å utvide bruksområdet for chiafrø (Salvia 

hispanica) som en ny næringsmiddelingrediens i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 (EUT L 336 av 

16.12.2017, s. 49). 

(10) EFSA Journal 2009;7(4):996. 
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17) Den 15. juni 2018 innga selskapet Majami Sp.zo.o.Sp.k. en søknad til Kommisjonen om endring av bruksvilkårene for 

det nye næringsmiddelet chiafrø (Salvia hispanica) i henhold til artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283. 

Søknaden gjaldt utvidelse av bruken av chiafrø (Salvia hispanica) til en ytterligere næringsmiddelkategori, nemlig 

sukkervarer. 

18) Den 16. juli 2018 innga selskapet The Chia Co en søknad til Kommisjonen om endring av bruksvilkårene for det nye 

næringsmiddelet chiafrø (Salvia hispanica) i henhold til artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283. Søknaden gjaldt 

utvidelse av bruken av chiafrø (Salvia hispanica) til følgende ytterligere næringsmiddelkategorier: sukkervarer, unntatt 

tyggegummi; melkeprodukter og melkeprodukterstatninger; spiseis; frukt- og grønnsakprodukter; korn og korn-

produkter; bakevarer; urter, krydder, smaksingredienser, supper og buljonger, sauser, salater og salt smørepålegg og 

proteinprodukter; totale kosterstatningsprodukter for vektkontroll; næringsmidler merket med fravær av eller redusert 

forekomst av gluten; alkoholfrie drikker; spiseferdig snacks; desserter. 

19) Den 3. august 2018 innga selskapet Materne SAS en søknad til Kommisjonen om endring av bruksvilkårene for det nye 

næringsmiddelet chiafrø (Salvia hispanica) i henhold til artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283. Søknaden gjaldt 

utvidelse av bruken av chiafrø (Salvia hispanica) til ytterligere næringsmiddelkategorier, nemlig kompotter av frukt 

og/eller grønnsaker og/eller med korn. 

20) Den 9. januar 2019 innga selskapet RFH Produktion AB en søknad til Kommisjonen om endring av bruksvilkårene for 

det nye næringsmiddelet chiafrø (Salvia hispanica) i henhold til artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283. 

Søknaden gjaldt utvidelse av bruken av chiafrø (Salvia hispanica) til en ytterligere næringsmiddelkategori, nemlig 

puddinger. 

21) I samsvar med artikkel 10 nr. 3 i forordning (EU) 2015/2283 og i lys av det økende antallet søknader om godkjenning av 

en rekke utvidede bruksområder for chiafrø (Salvia hispanica), de siste års nye godkjente bruksområder og den 

potensielle økningen som dette kan medføre i inntaket av chiafrø (Salvia hispanica) gjennom kosten, rådførte 

Kommisjonen seg med myndigheten 16. juli 2018 og ba den om å foreta en vurdering av den samlede eksponeringen 

gjennom kosten for alle potensielle utvidelser av bruken av chiafrø (Salvia hispanica) som et nytt næringsmiddel. 

22) Den 14. mars 2019 vedtok myndigheten den vitenskapelige uttalelsen «Safety of chia seeds (Salvia hispanica L.) as a 

novel food for extended uses pursuant to Regulation (EU) 2015/2283»(11). Uttalelsen er i samsvar med kravene i 

artikkel 11 i forordning (EU) 2015/2283. 

23) Som svar på Kommisjonens anmodning om en generell vurdering av tryggheten uten begrensninger eller forholdsregler 

knyttet til bruksmengder, konkluderte myndigheten i sin uttalelse med at bruken av chiafrø (Salvia hispanica) i 

næringsmidler som ikke krever varmebehandling ved eller over 120 °C under framstilling, foredling eller bearbeiding, 

herunder sjokolade, smørbare produkter av frukt, fruktdesserter, blandet frukt med kokosmelk i en todelt beholder, 

frukttilberedninger som underliggende lag i melkeprodukter, frukttilberedninger som skal blandes med melkeprodukter, 

sukkervarer (unntatt tyggegummi), melkeprodukter og melkeprodukterstatninger, spiseis, frukt- og grønnsakprodukter, 

alkoholfrie drikker og kompotter av frukt og/eller grønnsaker og/eller med korn, er trygg uten særlige begrensninger 

eller forholdsregler med hensyn til bruksmengder. Den vitenskapelige uttalelsen gir derfor tilstrekkelig grunnlag for å 

kunne fastslå at de ovennevnte bruksområdene for chiafrø (Salvia hispanica) samsvarer med kravene i artikkel 12 nr. 1 i 

forordning (EU) 2015/2283. Bruksvilkårene for chiafrø (Salvia hispanica), som oppført på EU-listen over godkjente nye 

næringsmidler, bør derfor endres ved å ta med alle de ovennevnte næringsmiddelkategoriene, og ved å stryke det 

fastsatte høyeste tillatte innholdet og det tilhørende særlige kravet til merking av høyeste daglige inntak. Selv om bruk 

av chiafrø (Salvia hispanica) i puddinger ikke eksplisitt inngikk i myndighetens vurdering, gir uttalelsen tilstrekkelig 

grunnlag til også å godkjenne utvidelsen av bruken av chiafrø (Salvia hispanica) til puddinger som ikke krever 

varmebehandling ved eller over 120 °C under framstilling, foredling eller bearbeiding. Med puddinger menes en 

underkategori av produkter kjent som desserter, som vanligvis er tilsatt smaksstoffer og smaker søtt.  

  

(11) EFSA Journal 2019;17(4):5657. 
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24) I den samme uttalelsen vurderte myndigheten en studie den selv har innhentet i offentlig tilgjengelig vitenskapelig 

litteratur, og som ikke var en del av dokumentasjonen framlagt av søkere til støtte for de foreslåtte utvidelsene av bruken 

av chiafrø (Salvia hispanica), som pekte på mulig akrylamiddannelse når chiafrø (Salvia hispanica) brukes i 

næringsmidler som krever varmebehandling ved eller over 120 °C under framstilling, foredling eller bearbeiding. 

25) I uttalelsen konstaterte myndigheten at det er behov for tilleggsopplysninger fra søkere og/eller offentligheten for å 

vurdere mulig akrylamiddannelse når næringsmidler som inneholder chiafrø (Salvia hispanica), varmebehandles ved 

eller over 120 °C. I samsvar med artikkel 11 nr. 4 i forordning (EU) 2015/2283 har myndigheten bedt den aktuelle 

søkeren om å framlegge tilleggsopplysninger om mulig dannelse av forurensede stoffer under foredling og produksjon 

av et næringsmiddel (på produsentnivå) og/eller når et næringsmiddel tilsatt chiafrø (Salvia hispanica) tilberedes 

(varmebehandling på forbrukernivå). Fristen for framlegging av tilleggsopplysninger utløper i mars 2020. Ettersom 

disse opplysningene ikke foreligger i de inngitte søknadene, har myndigheten utsatt vurderingen av disse utvidelsene av 

bruken av chiafrø (Salvia hispanica) til næringsmidler som krever varmebehandling ved eller over 120 °C under 

framstilling, foredling eller bearbeiding (bakevarer, korn og kornprodukter, urter, krydder og smaksingredienser, supper 

og buljonger, sauser, salater og salt smørepålegg og proteinprodukter, totale kosterstatninger for vektkontroll, som 

definert i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013(12), næringsmidler merket med fravær av eller 

redusert forekomst av gluten i samsvar med kravene fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 828/2014(13), spiseferdig snacks og desserter) inntil tilleggsopplysningene blir tilgjengelige. På nåværende tidspunkt 

innehar Kommisjonen derfor ikke myndighetens uttalelse som kreves i henhold til artikkel 12 nr. 1 bokstav a) og c) i 

forordning (EU) 2015/2283 for å kunne godkjenne utvidelsen av bruksområder som innebærer behandling av chiafrø 

(Salvia hispanica) ved eller over 120 °C. Det vil derfor bli truffet en ytterligere beslutning om slike bruksområder etter 

at myndighetens relevante uttalelse er offentliggjort. 

26) I sin uttalelse viste myndigheten også til to tilfellerapporter fra tilgjengelig vitenskapelig litteratur der inntak av chiafrø 

(Salvia hispanica) ble koblet til allergiske reaksjoner, og konkluderte på grunnlag av disse bevisene med at allergiske 

reaksjoner kan oppstå ved inntak av chiafrø (Salvia hispanica). Ettersom det hittil bare er disse to tilfellene av allergiske 

reaksjoner som er rapportert, gitt det utstrakte inntaket av chiafrø (Salvia hispanica) og deres mangeårige tilstedeværelse 

på EU-markedet og det globale markedet, mener Kommisjonen at det ikke er nødvendig å oppføre særlige krav til 

merking av mulige allergiske reaksjoner ved inntak av chiafrø (Salvia hispanica) på EU-listen over godkjente nye 

næringsmidler, før myndigheten har innhentet og vurdert ytterligere vitenskapelige bevis for at chiafrø (Salvia 

hispanica) kan være allergiframkallende. 

27) 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. Posten for det nye næringsmiddelet chiafrø (Salvia hispanica) på EU-listen over godkjente nye næringsmidler fastsatt i 

artikkel 6 i forordning (EU) 2015/2283 og inkludert i gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470, endres som angitt i vedlegget 

til denne forordningen. 

2. 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. 

  

(12) 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). 

(13) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 828/2014 av 30. juli 2014 om krav til opplysninger til forbrukerne om fravær eller 

redusert forekomst av gluten i næringsmidler (EUT L 228 av 31.7.2014, s. 5). 
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Artikkel 2 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

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 13. januar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____ 
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VEDLEGG 

Posten for «Chiafrø (Salvia hispanica)» i tabell 1 («Godkjente nye næringsmidler») i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 skal lyde: 

Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

«Chiafrø (Salvia hispanica) Angitt næringsmiddelkategori Høyeste tillatte innhold Næringsmidler som inneholder det nye 

næringsmiddelet, skal merkes med 

betegnelsen ’chiafrø (Salvia hispanica)’» 

 

Brødprodukter 5 % (hele eller malte chiafrø) 

Bakverk 10 % hele chiafrø 

Frokostkorn 10 % hele chiafrø 

Steriliserte ferdigretter basert på korn, 

pseudokorn og/eller belgfrukter 

5 % hele chiafrø 

Frukt-, nøtte- og frøblandinger  

Ferdigpakkede chiafrø som sådanne  

Sukkervarer (herunder sjokolade og 

sjokoladeprodukter), unntatt tyggegummi 

 

Melkeprodukter (herunder yoghurt) og 

melkeprodukterstatninger 

 

Spiseis  

Frukt- og grønnsakprodukter (herunder 

smørbare produkter av frukt, kompotter 

med og uten korn, frukttilberedninger 

som underliggende lag i melkeprodukter 

eller som skal blandes med melke-

produkter, fruktdesserter, blandet frukt 

med kokosmelk i en todelt beholder) 

 

Alkoholfrie drikker (herunder fruktjuice 

og blandingsdrikker av frukt/grønnsaker) 

 

 Puddinger som ikke krever varmebehand-

ling ved eller over 120 °C under 

framstilling, foredling eller bearbeiding 

   

 



5.1.2023 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 2/391 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/206 

av 14. februar 2020 

om tillatelse til å bringe fruktmasse, juice av fruktmasse og konsentrert juice av fruktmasse av Theobroma 

cacao L. i omsetning som et tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland i henhold til europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av 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 15 nr. 4, 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. Tradisjonelle næringsmidler fra et tredjeland er et nytt næringsmiddel som definert i artikkel 3 i 

forordning (EU) 2015/2283. 

2) I Kommisjonens gjennomføringsforordning 2017/2468(2) fastsettes administrative og vitenskapelige krav til 

tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(3) om opprettelse av en EU-liste over godkjente nye 

næringsmidler ble vedtatt i henhold til artikkel 8 i forordning (EU) 2015/2283. 

4) I samsvar med artikkel 15 nr. 4 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommisjonen treffe beslutning om at et tradisjonelt 

næringsmiddel fra et tredjeland godkjennes og kan bringes i omsetning i Unionen. 

5) Selskapene Nestec York Ltd. og Cabosse Naturals NV. («søkerne») sendte 30. januar 2019 en melding til Kommisjonen 

om sin hensikt om å bringe fruktmasse, juice av fruktmasse og konsentrert juice av fruktmasse av Theobroma cacao 

L.(«fruktmasse av kakao») i omsetning på unionsmarkedet som et tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland i henhold 

til artikkel 14 i forordning (EU) 2015/2283. Søkerne anmodet om at fruktmasse, juice av fruktmasse og konsentrert juice 

av fruktmasse av Theobroma cacao L. skal kunne inntas som sådan eller kunne brukes som en ingrediens av 

befolkningen generelt. 

6) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i gjennomføringsforordning (EU) 2017/2468 ba Kommisjonen om tilleggsopplysninger 

fra søkerne med hensyn til meldingens gyldighet. Opplysningene det ble anmodet om, ble framlagt 12. april 2019 og  

20. juni 2019. 

7) Opplysningene framlagt av søkerne viser at fruktmasse, juice av fruktmasse og konsentrert juice av fruktmasse av 

Theobroma cacao L. har langvarig trygg bruk som næringsmiddel i Brasil. 

8) I samsvar med artikkel 15 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283 oversendte Kommisjonen 22. mai 2019 og 20. juni 2019 de 

gyldige meldingene til medlemsstatene og til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («myndigheten»). 

9) Verken medlemsstatene eller myndigheten framsatte behørig begrunnede trygghetsrelaterte innvendinger overfor 

Kommisjonen innen firemånedersfristen fastsatt i artikkel 15 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283 mot at fruktmasse, juice 

av fruktmasse og konsentrert juice av fruktmasse av Theobroma cacao L. bringes i omsetning i Unionen. 

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 43 av 17.2.2020, s. 66, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 194/2020 av  

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

(1) EUT L 327 av 11.12.2015, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2468 av 20. desember 2017 om fastsettelse av administrative og vitenskapelige krav 

til tradisjonelle næringsmidler fra tredjestater i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler 

(EUT L 351 av 30.12.2017, s. 55). 

(3) 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). 

2023/EØS/2/37 
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10) Kommisjonen bør derfor tillate at fruktmasse, juice av fruktmasse og konsentrert juice av fruktmasse av Theobroma 

cacao L. bringes i omsetning i Unionen og ajourføre EU-listen over nye næringsmidler. 

11) Gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

1. Fruktmasse, juice av fruktmasse og konsentrert juice av fruktmasse av Theobroma cacao L. som angitt i vedlegget til 

denne forordningen skal oppføres på EU-listen over godkjente nye næringsmidler opprettet ved gjennomføringsforordning (EU) 

2017/2470. 

2. 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 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

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 14. februar 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») i alfabetisk rekkefølge: 

Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

«Fruktmasse, juice av fruktmasse og 

konsentrert juice av fruktmasse av 

Theobroma cacao L. (Tradisjonelt 

næringsmiddel fra et tredjeland) 

Ikke angitt Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på merkingen 

av næringsmidler som inneholder det, skal være 

«fruktmasse av kakao (Theobroma cacao L.), juice av 

fruktmasse av kakao (Theobroma cacao L.) eller 

konsentrert juice av fruktmasse av kakao (Theobroma 

cacao L.), avhengig av hvilken form som benyttes.» 

 

2) Følgende post innsettes i tabell 2 («Spesifikasjoner») i alfabetisk rekkefølge: 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

«Fruktmasse, juice av fruktmasse og konsentrert juice av 

fruktmasse av Theobroma cacao L. 

(Tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland) 

Beskrivelse/definisjon 

Det tradisjonelle næringsmiddelet er fruktmassen av kakaoplanten (Theobroma cacao L.), som er den «vannholdige, slimete og 

syreholdige massen som omgir frøene.» 

Fruktmasse av kakao utvinnes ved at kapslene åpnes og fruktmassen skilles fra skall og bønner; fruktmassen blir deretter 

pasteurisert og fryst. Juice av fruktmasse og/eller konsentrert juice av fruktmasse av kakao framstilles etter bearbeiding 

(enzymatisk behandling, pasteurisering og konsentrering). 

Opplysninger om den typsike sammensetningen av fruktmasse, juice av fruktmasse og konsentrert juice av fruktmasse 

av kakao 

Protein (g/100 g): 0,0–2,0 

Fett i alt (g/100 g): 0,0–0,2 

Karbohydrater i alt (g/100 g): 0,0 > 11,0 

Brix-verdi (° Brix): ≥ 14 

pH: 3,3–4,0 

Mikrobiologiske kriterier 

Samlet (aerobt) kimtall (TPC): < 10 000 KDE(1)/g 

Enterobacteriaceae: ≤ 10 KDE/g 

Salmonella: Ikke påvist i 25 g 

(1) KDE: Kolonidannende enhet.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/443 

av 25. mars 2020 

om tillatelse til å endre spesifikasjonene for det nye næringsmiddelet hvetekimekstrakt (Triticum 

aestivum) med høyt spermidininnhold 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 henhold til 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 6. desember 2017 underrettet selskapet TLL The Longevity Labs GmbH («søkeren») Kommisjonen i samsvar med 

artikkel 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97(3) om sin hensikt om å bringe hvetekimekstrakt 

(Triticum aestivum) med høyt spermidininnhold i omsetning som en ny næringsmiddelingrediens. Hvetekimekstrakt 

med høyt spermidininnhold ble derfor oppført på EU-listen over nye næringsmidler. 

5) Den 6. august 2019 innga søkeren en søknad til Kommisjonen i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) 

2015/2283 om tillatelse til å endre spesifikasjonene for hvetekimekstrakt med høyt spermidininnhold i. Søkeren 

anmodet om at kadaverininnholdet, som for tiden er satt til < 0,1 μg/g, økes til ≤ 16,0 μg/g. 

6) Søkeren begrunnet anmodningen med at endringen var nødvendig for å gjenspeile det naturlige kadaverininnholdet på 

opp til ≤ 16,0 μg/g som kan påvises analytisk i hvetekim fra Triticum aestivum-planten. Den nåværende øvre 

grenseverdien på < 0,1 μg/g kadaverin i hvetekimekstrakt med høyt spermidininnhold tilsvarer påvisningsgrensen med 

den analysetypen som søkeren feilaktig oppga i den opprinnelige meldingen som spesifikasjonsgrense for kadaverin, og 

som senere ble oppført i spesifikasjonene for dette nye næringsmiddelet på EU-listen. 

7) Kadaverin er et diamin som sammen med histamin, tyramin og putrescin tilhører den klassen av biogene aminer som 

dannes naturlig som følge av bakterienes proteinmetabolisme. 

8) Helserisikoene ved biogene aminer ble vurdert av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«myndigheten») i 2011(4). I den vitenskapelige uttalelsen pekte myndigheten på at analytiske data og opplysninger om 

næringsmiddelforbruk fra medlemsstatene viser at kadaverin finnes i en rekke næringsmidler (alkoholholdige drikker, 

smaksingredienser, fisk og fiskeprodukter, kjøtt, melkeprodukter, grønnsaker og grønnsakprodukter) i en gjennom-

snittlig mengde på opp til 184 mg/kg næringsmidler, som innebærer et daglig inntak på opp til 116,1 mg kadaverin. 

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 92 av 26.3.2020, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 195/2020 av  

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

(1) EUT L 327 av 11.12.2015, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 av 20. desember 2017 om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler (EUT L 351 av 30.12.2017, s. 72). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 av 27. januar 1997 om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser  

(EFT L 43 av 14.2.1997, s. 1). 

(4) EFSA Journal 2011;9(10):2393. 

2023/EØS/2/38 



5.1.2023 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 2/395 

 

 

9) Ettersom den foreslåtte øvre grenseverdien for kadaverin i det nye næringsmiddelet og mengden kadaverin som inntas, 

basert på de godkjente bruksvilkårene for det nye næringsmiddelet, vil være minst tre ganger lavere enn det kadaverin-

innholdet som inntas ved et vanlig kosthold, mener Kommisjonen at de foreslåtte endringene av kadaverininnholdet i 

spesifikasjonene for hvetekimekstrakt med høyt spermidininnhold ikke rokker ved trygghetshensynene som lå til grunn 

for godkjenningen av dette nye næringsmiddelet, og at myndigheten ikke trenger å foreta en trygghetsvurdering av den 

aktuelle søknaden i samsvar med artikkel 10 nr. 3 i forordning (EU) 2015/2283. Spesifikasjonene for det nye 

næringsmiddelet hvetekimekstrakt med høyt spermidininnhold bør derfor endres til det kadaverininnholdet som søkeren 

har anmodet om. 

10) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 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 

Posten for det nye næringsmiddelet hvetekimekstrakt (Triticum aestivum) med høyt spermidininnhold på EU-listen over 

godkjente nye næringsmidler, som er fastsatt i artikkel 6 i forordning (EU) 2015/2283, og som foreligger i gjennomførings-

forordning (EU) 2017/2470, endres som angitt i 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 25. mars 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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VEDLEGG 

Posten for «Hvetekimekstrakt (Triticum aestivum) med høyt spermidininnhold» i tabell 2 («Spesifikasjoner») i vedlegget til 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 skal lyde: 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

«Hvetekimekstrakt (Triticum aestivum) med 

høyt spermidininnhold 

Beskrivelse/definisjon: 

Hvetekimekstrakt med høyt spermidininnhold framstilles av ugjæret, ikke-

spirende hvetekim (Triticum aestivum) ved en fast/flytende ekstraksjon rettet 

mot særlig, men ikke utelukkende, polyaminer. 

Spermidin:(N-(3-aminopropyl)butan-1,4-diamin):0,8–2,4 mg/g 

Spermin: 0,4–1,2 mg/g 

Spermidintriklorid: < 0,1 μg/g 

Putrescin: < 0,3 mg/g 

Kadaverin: ≤ 16,0 μg/g 

Mykotoksiner: 

Aflatoksiner (i alt): < 0,4 μg/kg 

Mikrobiologiske kriterier: 

Aerobe bakterier i alt: < 10 000 KDE/g 

Gjær og mugg: < 100 KDE/g 

Escherichia coli: < 10 KDE/g 

Salmonella: Ikke påvist i 25g 

Listeria monocytogenes: Ikke påvist i 25g» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/478 

av 1. april 2020 

om retting av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 om opprettelse av EU-listen over  

nye næringsmidler(*) 

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 8, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 8 i forordning (EU) 2015/2283 skulle Kommisjonen innen 1. januar 2018 opprette en EU-liste over 

nye næringsmidler som er godkjent eller meldt i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97(2). 

2) EU-listen over nye næringsmidler som er godkjent eller meldt i henhold til forordning (EF) nr. 258/97, ble opprettet ved 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(3). 

3) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1023(4) ble gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 rettet 

ved at vedlegget til den forordningen ble byttet ut for å ta med en rekke godkjente eller meldte nye næringsmidler som 

ikke var med på den første EU-listen. 

4) Etter kunngjøringen av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 og gjennomføringsforordning (EU) 2018/1023 har 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak funnet ytterligere en feil i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

2017/2470 og informert Kommisjonen om dette. 

5) Av hensyn til klarhet og rettssikkerhet for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak og medlemsstatenes vedkommende 

myndigheter er det behov for en rettelse, slik at EU-listen over nye næringsmidler kan gjennomføres og brukes på en 

korrekt måte. 

6) Olje fra Schizochytrium sp. (T18) ble godkjent som et nytt næringsmiddel etter framgangsmåten med melding i henhold 

til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 258/97. I spesifikasjonene for olje fra Schizochytrium sp. (T18) er syretallet feilaktig 

oppgitt som ≤ 0,5 mg KOH/g , i stedet for det korrekte tallet ≤ 0,8 mg KOH/g. EU-listen over nye næringsmidler 

opprettet ved gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 inneholder det samme feilaktige tallet. 

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 102 av 2.4.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 195/2020 av  

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

(1) EUT L 327 av 11.12.2015, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 av 27. januar 1997 om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser  

(EFT L 43 av 14.2.1997, s. 1). 

(3) 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). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1023 av 23. juli 2018 om retting av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 om 

opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler (EUT L 187 av 24.7.2018, s. 1). 
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7) Spesifikasjonene for olje fra Schizochytrium sp. (T18) som gjelder syretallet i tabell 2 i vedlegget til gjennom-

føringsforordning (EU) 2017/2470, bør derfor rettes. 

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) 2017/2470 rettes 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 1. april 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Posten for «Olje fra Schizochytrium sp. (T18)» i tabell 2 («Spesifikasjoner») i gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 skal lyde: 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

«Olje fra Schizochytrium sp. (T18) Syretall: ≤ 0,8 mg KOH/g 

Peroksidtall: ≤ 5,0 meq/kg olje 

Vann og flyktige stoffer: ≤ 0,05 % 

Stoffer som ikke kan forsåpes: ≤ 3,5 % 

Transfettsyrer: ≤ 2,0 % 

Frie fettsyrer: ≤ 0,4 % 

DHA-innhold: ≥ 35 %» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/484 

av 2. april 2020 

om tillatelse til å bringe lakto-N-tetraose i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 av 25. november 2015 om nye næringsmidler og om 

endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 og oppheving av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 258/97 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2001(1), særlig artikkel 12, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2015/2283 fastsetter at bare nye næringsmidler som er godkjent og oppført på EU-listen, kan bringes i 

omsetning i Unionen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(2), som oppretter en EU-liste over godkjente nye 

næringsmidler, ble vedtatt i henhold til artikkel 8 i forordning (EU) 2015/2283. 

3) Den 16. juli 2018 innga selskapet Glycom A/S («søkeren») en søknad til Kommisjonen i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i 

forordning (EU) 2015/2283 om tillatelse til å bringe lakto-N-tetraose («LNT»), framstilt ved mikrobiell gjæring med en 

genmodifisert stamme av Escherichia coli stamme K12 DH1, i omsetning i Unionen som et nytt næringsmiddel. 

Søkeren anmodet om bruk av LNT i ikke-aromatiserte pasteuriserte og ikke-aromatiserte steriliserte melkeprodukter, 

aromatiserte og ikke-aromatiserte syrnede melkebaserte produkter, herunder varmebehandlede produkter, i kornstenger, 

aromatiserte drikker, morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger, bearbeidede kornbaserte næringsmidler, barnemat til 

spedbarn og småbarn, melkebaserte drikker og lignende produkter beregnet på småbarn, næringsmidler til spesielle 

medisinske formål og totale kosterstatninger for vektkontroll som definert i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 609/2013(3), og i kosttilskudd som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF(4) beregnet på 

befolkningen generelt, unntatt spedbarn. Søkeren foreslo også at kosttilskudd som inneholder LNT, ikke bør brukes 

dersom det samme dag inntas morsmelk, som har et naturlig innhold av LNT, og/eller andre næringsmidler med tilsatt 

LNT. 

4) Den 16. juli 2018 anmodet søkeren også Kommisjonen om vern av opplysninger som er underlagt eiendomsrett, for en 

rekke studier som er framlagt til støtte for søknaden, nærmere bestemt de eiendomsrettsbelagte analyserapportene om 

struktursammenligningen ved kjernemagnetisk resonans («NMR») av LNT framstilt ved bakteriegjæring med LNT, som 

finnes naturlig i morsmelk(5), de detaljerte opplysningene om karakteriseringen av framstillingens bakteriestammer(6) 

og deres sertifikater(7), spesifikasjonene for råmaterialer og tekniske hjelpestoffer(8), sertifikatene for analyser av de 

ulike partiene av LNT(9), analysemetodene og valideringsrapportene(10), rapportene om LNT-stabiliteten(11), den 

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 103 av 3.4.2020, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 195/2020 av  

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

(1) EUT L 327 av 11.12.2015, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 av 20. desember 2017 om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler (EUT L 351 av 30.12.2017, s. 72). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 av 12. juni 2013 om næringsmidler til spedbarn og småbarn, næringsmidler til 

spesielle medisinske formål og totale kosterstatninger for vektkontroll og om oppheving av rådsdirektiv 92/52/EØF, kommisjonsdirektiv 

96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF og kommisjonsforordning (EF)  

nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 av 29.6.2013, s. 35). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF av 10. juni 2002 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosttilskudd  

(EFT L 183 av 12.7.2002, s. 51). 

(5) Glycom 2018 (ikke offentliggjort). 

(6) Glycom 2018 (ikke offentliggjort). 

(7) Glycom/DSMZ 2018 (ikke offentliggjort). 

(8) Glycom 2018 (ikke offentliggjort). 

(9) Glycom 2018 (ikke offentliggjort). 

(10) Glycom 2018 (ikke offentliggjort). 

(11) Glycom 2018 (ikke offentliggjort). 
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detaljerte beskrivelsen av framstillingsprosessen(12), laboratorieakkrediteringsbevisene(13), vurderingsrapportene om 

LNT-inntak(14), en in vitro-mikrokjernetest på pattedyrceller med LNT(15) samt en oversiktstabell over statistisk 

signifikante observasjoner(16), en andre in vitro-mikrokjernetest på pattedyrceller med LNT(17) samt en oversiktstabell 

over statistisk signifikante observasjoner(18), to in vitro-mikrokjernetester på pattedyrceller med den lignende 

forbindelsen lakto-N-neotetraose(19), en bakteriell tilbakemutasjonstest med LNT(20), en 14-dagersstudie av toksisitet 

hos nyfødte rotter ved oral tilførsel av LNT(21), en 90-dagersstudie av toksisitet hos nyfødte rotter ved oral tilførsel av 

LNT(22) samt en oversiktstabell over statistisk signifikante observasjoner, og en 90-dagersstudie av toksisitet hos 

nyfødte rotter ved oral tilførsel av lakto-N-neotetraose(23). 

5) Den 30. august 2018 ba Kommisjonen Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («myndigheten») om å 

foreta en vurdering av LNT som et nytt næringsmiddel i samsvar med artikkel 10 nr. 3 i forordning (EU) 2015/2283. 

6) Den 30. oktober 2019 vedtok myndigheten sin vitenskapelige uttalelse, «Safety of lacto-N-tetraose (LNT) as a novel 

food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283»(24), i samsvar med kravene i artikkel 11 i forordning (EU) 2015/2283. 

7) I sin vitenskapelige uttalelse konkluderte myndigheten med at LNT er trygt under de foreslåtte bruksvilkårene for de 

foreslåtte målgruppene. Derfor gir den vitenskapelige uttalelsen tilstrekkelig grunnlag til å fastslå at LNT oppfyller 

godkjenningskravene i artikkel 12 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283 når det brukes i ikke-aromatiserte pasteuriserte og 

ikke-aromatiserte steriliserte melkeprodukter, aromatiserte og ikke-aromatiserte syrnede melkebaserte produkter, 

herunder varmebehandlede produkter, i kornstenger, aromatiserte drikker, morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger, 

bearbeidede kornbaserte næringsmidler, barnemat til spedbarn og småbarn, melkebaserte drikker og lignende produkter 

beregnet på småbarn, næringsmidler til spesielle medisinske formål, totale kosterstatninger for vektkontroll som definert 

i forordning (EU) nr. 609/2013, og i kosttilskudd som definert i direktiv 2002/46/EF beregnet på befolkningen generelt, 

unntatt spedbarn. 

8) Myndigheten oppga i sin vitenskapelige uttalelse at det ikke ville vært mulig å trekke konklusjonene om tryggheten ved 

LNT uten opplysningene fra de eiendomsrettsbelagte analyserapportene om struktursammenligningen ved kjerne-

magnetisk resonans («NMR») av LNT framstilt ved bakteriegjæring med LNT, som finnes naturlig i morsmelk, de 

detaljerte opplysningene om karakteriseringen av framstillingens bakteriestammer og deres sertifikater, spesifikasjonene 

for råmaterialer og tekniske hjelpestoffer, sertifikatene for analyser av de ulike partiene av LNT, analysemetodene og 

valideringsrapportene, rapportene om LNT-stabiliteten, den detaljerte beskrivelsen av framstillingsprosessen, 

laboratorieakkrediteringsbevisene, in vitro-mikrokjernetesten på pattedyrceller med LNT samt en oversiktstabell over 

statistisk signifikante observasjoner, en andre in vitro-mikrokjernetest på pattedyrceller med LNT samt en over-

siktstabell over statistisk signifikante observasjoner, en bakteriell tilbakemutasjonstest med LNT, en 14-dagersstudie av 

toksisitet hos nyfødte rotter ved oral tilførsel av LNT, og en 90-dagersstudie av toksisitet hos nyfødte rotter ved oral 

tilførsel av LNT samt en oversiktstabell over statistisk signifikante observasjoner. 

9) Etter å ha mottatt den vitenskapelige uttalelsen fra myndigheten ba Kommisjonen søkeren om å presisere begrunnelsen 

som ble gitt med hensyn til de eiendomsrettsbelagte analyserapportene om struktursammenligningen ved NMR av LNT 

framstilt ved bakteriegjæring med LNT, som finnes naturlig i morsmelk, rapporten med de detaljerte opplysningene om 

karakteriseringen av framstillingens bakteriestammer og deres sertifikater, rapporten om spesifikasjonene for 

råmaterialer og tekniske hjelpestoffer, sertifikatene for analyser av de ulike partiene av LNT, analysemetodene og 

valideringsrapportene, rapportene om LNT-stabiliteten, den detaljerte beskrivelsen av framstillingsprosessen, 

laboratorieakkrediteringsbevisene, in vitro-mikrokjernetesten på pattedyrceller med LNT samt en oversiktstabell over 

  

(12) Glycom 2018 (ikke offentliggjort). 

(13) Glycom 2018 (ikke offentliggjort). 

(14) Glycom 2018 (ikke offentliggjort). 

(15) Gilby 2018 (ikke offentliggjort). 

(16) Gilby 2018 (ikke offentliggjort). 

(17) Gilby 2019 (ikke offentliggjort). 

(18) Gilby 2019 (ikke offentliggjort). 

(19) Verbaan 2015 (ikke offentliggjort), Verbaan 2016 (ikke offentliggjort). 

(20) Šoltésová 2018 (ikke offentliggjort). 

(21) Stannard 2018a (ikke offentliggjort). 

(22) Stannard 2018b (ikke offentliggjort). 

(23) Penard 2016 (ikke offentliggjort). 

(24) EFSAs gruppe for ernæring, nye næringsmidler og matallergener, «Scientific Opinion on the safety of lacto-N-tetraose (LNT) as a novel 

food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283.» EFSA Journal 2019;17(12):5907, 27 s. https://doi.org/10. 2903/j.efsa.2019.5907. 
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statistisk signifikante observasjoner, en andre in vitro-mikrokjernetest på pattedyrceller med LNT samt en over-

siktstabell over statistisk signifikante observasjoner, en bakteriell tilbakemutasjonstest med LNT, en 14-dagersstudie av 

toksisitet hos nyfødte rotter ved oral tilførsel av LNT, og en 90-dagersstudie av toksisitet hos nyfødte rotter ved oral 

tilførsel av LNT samt en oversiktstabell over statistisk signifikante observasjoner, i samsvar med artikkel 26 nr. 2 

bokstav b) i forordning (EU) 2015/2283. 

10) Søkeren har erklært 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. 

11) 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 i søkerens 

dokumentasjon som dannet grunnlaget for myndighetens konklusjoner om tryggheten ved det nye næringsmiddelet og 

tryggheten ved LNT, 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 ikrafttredelsen av denne 

forordningen. Følgelig bør retten til å bringe LNT i omsetning i Unionen forbeholdes søkeren i dette tidsrommet. 

12) At godkjenningen av LNT og retten til å vise til opplysningene i søkerens dokumentasjon 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 en slik godkjenning i 

henhold til forordning (EU) 2015/2283. 

13) I samsvar med bruksvilkårene for kosttilskudd som inneholder LNT, som foreslått av søkeren og vurdert av 

myndigheten, må forbrukerne gjennom hensiktsmessig merking informeres om at kosttilskudd som inneholder LNT, 

ikke bør brukes dersom det samme dag inntas morsmelk, som har et naturlig innhold av LNT, og/eller andre 

næringsmidler med tilsatt LNT. 

14) Vedlegget til forordning (EU) 2017/2470 bør derfor endres. 

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. Lakto-N-tetraose som angitt i vedlegget til denne forordningen skal oppføres på EU-listen over godkjente nye 

næringsmidler opprettet ved gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470. 

2. I et tidsrom på fem år fra datoen for ikrafttredelse av denne forordningen gis bare den opprinnelige søkeren 

Selskap: Glycom A/S 

Adresse: Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, Danmark, 

tillatelse til å bringe det nye næringsmiddelet nevnt i nr. 1 i omsetning i Unionen, med mindre en etterfølgende søker får 

godkjent det nye næringsmiddelet uten henvisning til de opplysningene som vernes i henhold til artikkel 2 i denne 

forordningen, eller etter avtale med søkeren. 

3. Posten på EU-listen nevnt i nr. 1 skal inneholde de vilkårene for bruk og kravene til merking som er fastsatt i vedlegget. 
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Artikkel 2 

Opplysningene som inngår i søknadsdokumentasjonen, som ligger til grunn for myndighetens vurdering av lakto-N-tetraose, og 

som søkeren hevder oppfyller kravene 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 søkeren. 

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 2. april 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 alfabetisk:: 

Godkjent nytt 

næringsmiddel 
Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav Vern av opplysninger 

«Lakto-N-tetraose 

(«LNT») 

(mikrobiell kilde) 

Angitt næringsmiddelkategori Høyeste tillatte innhold Betegnelsen på det nye næringsmiddelet 

på merkingen av næringsmidler som 

inneholder det, skal være «lakto-N-

tetraose». 

Det skal framgå av merkingen av 

kosttilskudd som inneholder lakto-N-

tetraose, at nevnte kosttilskudd ikke bør 

brukes dersom det samme dag inntas 

morsmelk eller andre næringsmidler 

med tilsatt lakto-N-tetraose. 

 Godkjent 23.4.2020. Denne oppføringen er 

basert på vitenskapelig dokumentasjon og 

vitenskapelige data som er omfattet av 

eiendomsrett og vernet i samsvar med 

artikkel 26 i forordning (EU) 2015/2283. 

Søker: Glycom A/S, Kogle Allé 4, DK-

2970 Hørsholm, Danmark. I tidsrommet 

som opplysningsvernet gjelder for, er det 

bare Glycom A/S som kan bringe det nye 

næringsmiddelet lakto-N-tetraose i 

omsetning i Unionen, med mindre en 

etterfølgende søker får godkjent det nye 

næringsmiddelet uten henvisning til den 

vitenskapelige dokumentasjonen underlagt 

eiendomsrett eller de vitenskapelige 

dataene som er vernet i samsvar med 

artikkel 26 i forordning (EU) 2015/2283, 

eller etter avtale med Glycom A/S. 

Sluttdato for vern av opplysninger: 

23.4.2025.» 

Ikke-aromatiserte pasteuriserte 

og ikke-aromatiserte steriliserte 

(herunder UHT-behandlede) 

melkeprodukter 

1,0 g/l 

Ikke-aromatiserte syrnede 

melkebaserte produkter 

1,0 g/l (drikker) 

10 g/kg (andre produkter enn 

drikker) 

Aromatiserte syrnede mel-

kebaserte produkter, herunder 

varmebehandlede produkter 

1,0 g/l (drikker) 

10 g/kg (andre produkter enn 

drikker) 

Drikker (aromatiserte) 1,0 g/l 

Kornstenger 10 g/kg 

Morsmelkerstatning som 

definert i forordning (EU) 

nr. 609/2013 

0,8 g/l i det bruksklare slutt-

produktet som markedsføres 

som sådant eller rekonstitueres 

etter produsentens anvisninger 

Tilskuddsblandinger som 

definert i forordning (EU) nr. 

609/2013 

0,6 g/l i det bruksklare slutt-

produktet som markedsføres 

som sådant eller rekonstitueres 

etter produsentens anvisninger 

Bearbeidede kornbaserte 

næringsmidler og barnemat til 

spedbarn og småbarn som 

definert i forordning (EU)  

nr. 609/2013 

0,6 g/l (drikker) i det bruksklare 

sluttproduktet som markedsføres 

som sådant eller rekonstitueres 

etter produsentens anvisninger 
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Godkjent nytt 

næringsmiddel 
Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav Vern av opplysninger 

  5 g/kg for andre produkter enn 

drikker 

   

Melkebaserte drikker og 

lignende produkter beregnet på 

småbarn 

0,6 g/l (drikker) i det bruksklare 

sluttproduktet som markedsføres 

som sådant eller rekonstitueres 

etter produsentens anvisninger 

5 g/kg for andre produkter enn 

drikker 

Total kosterstatning for 

vektkontroll som definert i 

forordning (EU) nr. 609/2013 

2,0 g/l (drikker) 

20 g/kg (andre produkter enn 

drikker) 

Næringsmiddel til spesielle 

medisinske formål som definert 

i forordning (EU) nr. 609/2013 

I samsvar med de særlige 

ernæringsbehovene til personene 

som disse produktene er 

beregnet på 

Kosttilskudd som definert i 

direktiv 2002/46/EF, unntatt 

spedbarn 

2,0 g/dag til småbarn, barn, 

ungdom og voksne 
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2) Følgende post innsettes i tabell 2 («Spesifikasjoner») i på riktig sted alfabetisk: 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

«Lakto-N-tetraose («LNT»)  

(mikrobiell kilde) 

Definisjon: 

Kjemisk formel: C26H45O21 

Kjemisk betegnelse: β-D-galaktopyranosyl-(1→3)-2-acetamido-2-deoksy-β-D-glukopyranosyl-(1→3)-β-D-galaktopyranosyl-(1→4)-D-glukopyranose 

Molekylmasse: 707,63 Da 

CAS-nr. 14116-68-8 

Beskrivelse: 

Lakto-N-tetraose er et renset hvitt til hvitaktig amorft pulver som framstilles ved en mikrobiell prosess. 

Kilde: Genmodifisert stamme av Escherichia coli stamme K-12 DH1 

Egenskaper/sammensetning: 

Utseende: Hvitt til hvitaktig pulver 

Samlet innhold av lakto-N-tetraose, D-Laktose og lakto-N-tetraose II (% av tørrstoff): ≥ 90,0 % (m/m) 

Lakto-N-tetraose (% av tørrstoff): ≥ 70,0 % (m/m) 

D-laktose: ≤ 12,0 % (m/m) 

Lakto-N-tetraose II: ≤ 10,0 % (m/m) 

Para-lakto-N-heksaose-2: ≤ 3,5 % (m/m) 

Lakto-N-tetraosefruktose-isomer: ≤ 1,0 % (m/m) 

Samlet innhold av andre karbohydrater: ≤ 5,0 % (m/m) 

Vanninnhold: ≤ 6,0 % (m/m) 

Aske, sulfatert: ≤ 0,5 % (m/m) 

pH (20 °C, 5 % løsning): 4,0–6,0 

Proteinrester: ≤ 0,01 % (m/m) 

Mikrobiologiske kriterier: 

Samlet antall aerobe mesofile bakterier: ≤ 1 000 KDE/g 

Enterobacteriaceae: ≤ 10 KDE/g 

Salmonella sp.: Ikke påvist i 25 g 

Gjær: ≤ 100 KDE/g 

Mugg: ≤ 100 KDE/g 

Endotoksinrester: ≤ 10 EU/mg 

KDE: Kolonidannende enheter, EU: Endotoksinenheter.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/500 

av 6. april 2020 

om tillatelse til å bringe delvis avfettet pulver av chiafrø (Salvia hispanica) 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 henhold til artikkel 12 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommisjonen framlegge et utkast til gjennomføringsrettsakt 

som godkjenner at et nytt næringsmiddel bringes i omsetning i Unionen, og som ajourfører EU-listen. 

4) Den 18. april 2018 innga selskapet Access Business Group International LLC («søkeren») en søknad til Kommisjonen i 

samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283 om tillatelse til å bringe delvis avfettet pulver av chiafrø 

(Salvia hispanica) i omsetning i Unionen. Søkeren anmodet om bruk av pulver av chiafrø (Salvia hispanica) i en rekke 

næringsmiddelkategorier beregnet på befolkningen generelt, nærmere bestemt i ikke-aromatiserte syrnede melke-

produkter, herunder naturlig ikke-aromatisert kjernemelk (unntatt sterilisert kjernemelk), som ikke er varmebehandlet 

etter syrning; ikke-aromatiserte syrnede melkeprodukter som er varmebehandlet etter syrning; aromatiserte syrnede 

melkeprodukter, herunder varmebehandlede produkter; sukkervarer; frukt- og grønnsakjuice; frukt- og grønnsaknektar 

og lignende produkter; aromatiserte drikker; kosttilskudd som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2002/46/EF(3), unntatt kosttilskudd til spedbarn og småbarn; pasta. 

5) Den 16. juli 2018 innga søkeren en søknad til Kommisjonen i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) 

2015/2283 om tillatelse til å bringe enda et delvis avfettet pulver av chiafrø (Salvia hispanica) i omsetning i Unionen 

som et nytt næringsmiddel. Søkeren anmodet om bruk av pulveret av chiafrø (Salvia hispanica) i en rekke 

næringsmiddelkategorier beregnet på befolkningen generelt, nærmere bestemt i sukkervarer; frukt- og grønnsakjuice; 

frukt- og grønnsaknektar og lignende produkter; aromatiserte drikker; kosttilskudd som definert i direktiv 2002/46/EF, 

unntatt kosttilskudd til spedbarn og småbarn; pasta. 

6) De to søknadene til Kommisjonen gjelder godkjenning av to forskjellige delvis avfettede pulver av chiafrø (Salvia 

hispanica) som et nytt næringsmiddel. Begge pulverne av chiafrø (Salvia hispanica) er delvis avfettede og framstilt ved 

pressing og maling av hele chiafrø (Salvia hispanica). Hovedforskjellene mellom de to pulverne er partikkelstørrelsen 

og innholdet av visse makronæringsstoffer. Pulveret med høyt proteininnhold har en partikkelstørrelse på under 130 μm 

og et proteininnhold på minst 40 %, mens pulveret med høyt fiberinnhold har en partikkelstørrelse på under 400 μm og 

et innhold av kostfiber på minst 50 %. De foreslåtte bruksområdene er også like for begge pulverne.  

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 109 av 7.4.2020, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 195/2020 av  

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

(1) EUT L 327 av 11.12.2015, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 av 20. desember 2017 om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler (EUT L 351 av 30.12.2017, s. 72). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF av 10. juni 2002 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosttilskudd  

(EFT L 183 av 12.7.2002, s. 51). 

2023/EØS/2/41 
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7) I samsvar med artikkel 10 nr. 3 i forordning (EU) 2015/2283 rådførte Kommisjonen seg med Den europeiske myndighet 

for næringsmiddeltrygghet («myndigheten») henholdsvis 22. juni 2018 og 22. oktober 2018 og ba den om en 

vitenskapelig uttalelse gjennom en vurdering av pulverne av chiafrø (Salvia hispanica) som nye næringsmidler. På 

grunn av likhetene mellom de to typene av delvis avfettede pulver av chiafrø (Salvia hispanica) foretok myndigheten en 

samlet trygghetsvurdering av dem. 

8) Den 15. mai 2019 vedtok myndigheten den vitenskapelige uttalelsen «Safety of chia seeds (Salvia hispanica L.) 

powders, as novel foods, pursuant to Regulation (EU) 2015/2283»(4). Uttalelsen er i samsvar med kravene i artikkel 11 i 

forordning (EU) 2015/2283. 

9) I uttalelsen konkluderte myndigheten med at delvis avfettede pulver av chiafrø (Salvia hispanica) er trygge under de 

vurderte bruksvilkårene. Uttalelsen fra myndigheten gir derfor tilstrekkelig grunnlag til å fastslå at delvis avfettede 

pulver av chiafrø (Salvia hispanica) er i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283 med de 

bruksområdene og -mengdene som er vurdert for bruk i ikke-aromatiserte syrnede melkeprodukter, herunder naturlig 

ikke-aromatisert kjernemelk (unntatt sterilisert kjernemelk), som ikke er varmebehandlet etter syrning; ikke-aromatiserte 

syrnede melkeprodukter som er varmebehandlet etter syrning; aromatiserte syrnede melkeprodukter, herunder 

varmebehandlede produkter; sukkervarer; frukt- og grønnsakjuice; frukt- og grønnsaknektar og lignende produkter; 

aromatiserte drikker; kosttilskudd som definert i direktiv 2002/46/EF, unntatt kosttilskudd til spedbarn og småbarn. 

10) I sin vitenskapelige uttalelse, «Safety of chia seeds (Salvia hispanica L.) as a novel food for extended uses pursuant to 

Regulation (EU) 2015/2283»(5), vurderte myndigheten en studie som pekte på mulig dannelse av akrylamid når chiafrø 

(Salvia hispanica) brukes i næringsmidler som under framstilling, foredling eller bearbeiding krever varmebehandling 

ved eller over 120 °C. Myndigheten mente at denne studien også er relevant for vurderingen av pulver av chiafrø (Salvia 

hispanica) ettersom eneste forskjell sammenlignet med chiafrøene (Salvia hispanica) som allerede er oppført på EU-

listen, er avfettingen, som er en behandling som er nøytral når det gjelder dannelsen av akrylamid. 

11) Myndigheten bemerket at næringsmiddelet «pasta» kan bli varmebehandlet ved temperaturer over 120 °C og kan være 

en relevant kilde til akrylamid, mens de andre foreslåtte næringsmiddelkategoriene ikke gir grunn til bekymring for 

tryggheten når det gjelder mulig dannelse av akrylamid. 

12) I uttalelsen om hvorvidt pulver av chiafrø (Salvia hispanica L.) er trygt, konstaterte myndigheten at det er behov for 

tilleggsopplysninger fra søkeren og/eller offentligheten for å vurdere risikoen for akrylamiddannelse når næringsmidler 

som inneholder pulver av chiafrø (Salvia hispanica), varmebehandles ved eller over 120 °C. I samsvar med artikkel 11 

nr. 4 i forordning (EU) 2015/2283 har myndigheten bedt søkeren om å framlegge tilleggsopplysninger om risikoen for 

dannelse av forurensede stoffer under foredling og produksjon av et næringsmiddel (på produsentnivå) og/eller når et 

næringsmiddel tilsatt pulver av chiafrø (Salvia hispanica) tilberedes (varmebehandling på forbrukernivå). Fristen for 

framlegging av tilleggsopplysninger ble satt til 13. mai 2019. Selv om søkeren framla tilleggsopplysninger innen den 

fastsatte fristen, konkluderte myndigheten med at de framlagte opplysningene ikke er tilstrekkelige til å vurdere risikoen 

for dannelse av akrylamid i pasta ved temperaturer over 120 °C, som potensielt kan være en relevant kilde til akrylamid 

på forbrukernivå. 

13) Ettersom det ikke foreligger informasjon om risikoen for akrylamiddannelse i «pasta» som utsettes for slik 

varmebehandling, har myndigheten utsatt vurderingen av pulver av chiafrø i pasta til tilleggsopplysningene blir 

tilgjengelige. På nåværende tidspunkt har Kommisjonen derfor ikke tilgang til myndighetens uttalelse som kreves i 

henhold til artikkel 12 nr. 1 bokstav a) og c) i forordning (EU) 2015/2283 for å kunne godkjenne bruk av pulver av 

chiafrø (Salvia hispanica) i pasta som utsettes for varmebehandling ved eller over 120 °C. Det vil derfor bli truffet en 

ytterligere beslutning om slik bruk etter at myndighetens relevante uttalelse er offentliggjort. 

  

(4) EFSA Journal 2019;17(6):5716. 

(5) EFSA Journal 2019;17(4):5657. 
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14) I sin uttalelse viste myndigheten også til to tilfellerapporter fra tilgjengelig vitenskapelig litteratur der inntak av chiafrø 

(Salvia hispanica) ble koplet til allergiske reaksjoner, og konkluderte på dette grunnlaget med at allergiske reaksjoner 

kan oppstå ved inntak av chiafrø. Myndigheten mener at pulver av chiafrø (Salvia hispanica) har samme 

allergiframkallende potensial som chiafrø (Salvia hispanica), siden det ikke kan antas at trinnene i prosessen med å 

framstille pulverne endrer det allergiframkallende potensialet til chiafrøene (Salvia hispanica). Ettersom det hittil bare 

er disse to tilfellene av allergiske reaksjoner som er rapportert, i lys av det utstrakte konsumet av chiafrø (Salvia 

hispanica) og at disse har vært tilgjengelige på EU-markedet og det globale markedet i en årrekke, er det ikke 

nødvendig med særlige krav til merking av mulige allergiske reaksjoner ved inntak av pulver av chiafrø (Salvia 

hispanica) på EU-listen over godkjente nye næringsmidler før myndigheten har innhentet og vurdert ytterligere 

vitenskapelige bevis for at chiafrø (Salvia hispanica) kan være allergiframkallende. 

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. Delvis avfettede pulver av chiafrø (Salvia hispanica) som angitt i vedlegget til denne forordningen skal oppføres på EU-

listen over godkjente nye næringsmidler opprettet ved gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470. 

2. Posten på EU-listen nevnt i nr. 1 skal inneholde de vilkårene for bruk og kravene til merking som er fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

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 6. april 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 alfabetisk:: 

Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

«Delvis avfettede pulver av 

chiafrø (Salvia hispanica) 

Angitt næringsmiddelkategori Høyeste tillatte innhold Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder 

det, skal være «Delvis avfettet pulver av 

chiafrø (Salvia hispanica)». 

 

Pulver med høyt proteininnhold 

Ikke-aromatiserte syrnede melkeprodukter, 

herunder naturlig ikke-aromatisert 

kjernemelk (unntatt sterilisert kjernemelk), 

som ikke er varmebehandlet etter syrning 

0,7 % 

Ikke-aromatiserte syrnede melkeprodukter 

som er varmebehandlet etter syrning 

0,7 % 

Aromatiserte syrnede melkeprodukter, 

herunder varmebehandlede produkter 

0,7 % 

Sukkervarer 10 % 

Fruktjuice som definert i direktiv 

2001/112/EF(*) og grønnsakjuice 

2,5 % 

Fruktnektar som definert i direktiv 

2001/112/EF, grønnsaknektar og lignende 

produkter 

2,5 % 

Aromatiserte drikker 3 % 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF, unntatt kosttilskudd til spedbarn 

og småbarn 

7,5 g/dag 

Pulver med høyt fiberinnhold 

Sukkervarer 4 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

 Fruktjuice som definert i direktiv 

2001/112/EF og grønnsakjuice 

2,5 %   

Fruktnektar som definert i direktiv 

2001/112/EF, grønnsaknektar og lignende 

produkter 

4 % 

Aromatiserte drikker 4 % 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF, unntatt kosttilskudd til spedbarn 

og småbarn 

12 g/dag 

(*) Rådsdirektiv 2001/112/EF av 20. desember 2001 om fruktjuice og enkelte lignende produkter beregnet på konsum (EFT L 10 av 12.1.2002, s. 58).» 

2) Følgende post innsettes i tabell 2 («Spesifikasjoner») i på riktig sted alfabetisk: 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

«Delvis avfettede pulver av 

chiafrø (Salvia hispanica) 

Beskrivelse/definisjon: 

De nye næringsmidlene er delvis avfettede pulver av chiafrø (Salvia hispanica) som er framstilt ved pressing og maling av hele chiafrø Salvia hispanica L. 

Fysisk-sensoriske egenskaper: 

Fremmedstoffer: 0,1 % 

 Pulver med høyt proteininnhold Pulver med høyt fiberinnhold 

Partikkelstørrelse ≤ 130 μm ≤ 400 μm 

Kjemisk sammensetning: 

 Pulver av Salvia hispanica med høyt proteininnhold Pulver av Salvia hispanica med høyt fiberinnhold 

Vanninnhold ≤ 9,0 % ≤ 9,0 % 

Protein ≥ 40,0 % ≥ 24,0 % 

Fett ≤ 17 % ≤ 12 % 

Fiber ≤ 30 % ≥ 50 % 
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Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

 Mikrobiologiske kriterier: 

Samlet kimtall: ≤ 10 000 KDE/g 

Gjær: ≤ 500 KDE/g 

Mugg: ≤ 500 KDE/g 

Staphylococcus aureus: ≤ 10 KDE/g 

Koliforme bakterier: < 100 MPN/g 

Enterobacteriaceae: ≤ 100 KDE/g 

Bacillus cereus: ≤ 50 KDE/g 

Escherichia coli: < 10 MPN/g 

Listeria monocytogenes: Ikke påvist/g 

Salmonella spp.: Ikke påvist i 25 g 

Forurensende stoffer: 

Arsen: ≤ 0,1 ppm 

Kadmium: ≤ 0,1 ppm 

Bly: ≤ 0,1 ppm 

Kvikksølv: ≤ 0,1 ppm 

Aflatoksiner i alt: ≤ 4 ppb 

Okratoksin A: ≤ 1 ppb» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/916 

av 1. juli 2020 

om tillatelse til å utvide bruksområdet for xylo-oligosakkarider 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 henhold til artikkel 12 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommisjonen framlegge et utkast til gjennomføringsrettsakt 

som godkjenner at et nytt næringsmiddel bringes i omsetning i Unionen, og som ajourfører EU-listen. 

4) Ved kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1648(3) ble det gitt tillatelse til å bringe xylo-oligosakkarider i 

omsetning i Unionen som et nytt næringsmiddel i henhold til forordning (EU) 2015/2283, til bruk i en rekke 

næringsmiddelkategorier, nærmere bestemt brød, frokostkorn, kjeks, soyadrikker, yoghurt, smørbare produkter av frukt 

samt sjokoladevarer beregnet på befolkningen generelt. 

5) Den 25. november 2019 innga selskapet Shandong Longlive Biotechnology Co. Ltd i henhold til artikkel 10 nr. 1 i 

forordning (EU) 2015/2283 en søknad til Kommisjonen om tillatelse til å endre bruksvilkårene for det nye 

næringsmiddelet xylo-oligosakkarider. Søknaden gjaldt en utvidelse av bruksområdet for xylo-oligosakkarider i 

kosttilskudd som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF(4), beregnet på den voksne befolkningen og 

med en største tillatte bruksmengde på høyst 2 g per dag.  

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 209 av 2.7.2020, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 196/2020 av  

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

(1) EUT L 327 av 11.12.2015, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 av 20. desember 2017 om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler (EUT L 351 av 30.12.2017, s. 72). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1648 av 29. oktober 2018 om tillatelse til å bringe xylo-oligosakkarider i omsetning 

som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 (EUT L 275 av 6.11.2018, s. 1). 

(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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6) Kommisjonen mener at Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («myndigheten») ikke trenger å foreta en 

trygghetsvurdering av den aktuelle søknaden i samsvar med artikkel 10 nr. 3 i forordning (EU) 2015/2283, ettersom den 

foreslåtte utvidelsen av bruksområdet for xylo-oligosakkarider inngår i den trygghetsvurderingen myndigheten(5) har 

foretatt, og som ligger til grunn for godkjenningen av xylo-oligosakkarider ved gjennomføringsforordning (EU) 

2018/1648. 

7) I nevnte uttalelse gjennomførte myndigheten en konservativ eksponeringsvurdering og brukte det høyeste forventede 

daglige inntaket ut fra en forutsetning om at en person konsumerer alle foreslåtte næringsmiddelprodukter som 

inneholder den største tillatte mengden tilsatte xylo-oligosakkarider. På grunnlag av denne eksponeringsvurderingen 

konkluderte myndigheten med at det høyeste forventede daglige inntaket på 7,7 g xylo-oligosakkarider, som ble 

resultatet av vurderingen, fortsatt ligger godt under både det daglige inntaket på 10–12 g xylo-oligosakkarider, som har 

vært satt i sammenheng med akutte og forbigående mage-tarm-virkninger i kliniske intervensjonsstudier på mennesker, 

og godt under næringsinntaksreferanseverdien («DRV») på 25 g kostfiber per dag for den voksne befolkningen, som 

fastsatt av myndigheten(6). 

8) Et inntak på 2 g per dag som følge av den foreslåtte utvidelsen av bruksområdet for xylo-oligosakkarider i kosttilskudd 

vil sammen med det høyeste inntaket på 7,7 g xylo-oligosakkarider basert på nåværende godkjente bruk som et nytt 

næringsmiddel, kunne gi et samlet høyeste inntak på 9,7 g xylo-oligosakkarider per dag. Et slikt samlet inntak er også 

lavere enn både inntaket på 10–12 g xylo-oligosakkarider, som har vært satt i sammenheng med akutte og forbigående 

mage-tarm-virkninger i kliniske intervensjonsstudier på mennesker, og lavere enn næringsinntaksreferanseverdien 

(«DRV») på 25 g kostfiber per dag for den voksne befolkningen, som fastsatt av myndigheten. 

9) Sammen med ovennevnte gir opplysningene i søknaden og den vitenskapelige uttalelsen tilstrekkelig grunnlag til å 

fastslå at den foreslåtte utvidelsen av bruksområdet for det nye næringsmiddelet «xylo-oligosakkarider» er i samsvar 

med artikkel 12 i forordning (EU) 2015/2283. 

10) Det er derfor hensiktsmessig å endre bruksvilkårene for xylo-oligosakkarider på EU-listen over godkjente nye 

næringsmidler ved å føre opp bruk av xylo-oligosakkarider i kosttilskudd beregnet på den voksne befolkningen. 

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 

Opplysningene om det nye næringsmiddelet xylo-oligosakkarider på EU-listen over godkjente nye næringsmidler, opprettet ved 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470, endres som angitt i vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

  

(5) «Scientific Opinion on the safety of xylo-oligosaccharides as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283» (EFSA Journal 

2018;16(7): 5361). 

(6) «Scientific Opinion on Dietary Reference Values for carbohydrates and dietary fibre» (EFSA Journal 2010;8(3):1462). 
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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 1. juli 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  



   

 

 

N
r. 2

/4
1
6
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e 
5

.1
.2

0
2

3
 

 

VEDLEGG 

Posten for «Xylo-oligosakkarider» i tabell 1 («Godkjente nye næringsmidler») i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 skal lyde: 

Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

«Xylo-oligosakkarider Angitt næringsmiddelkategori Høyeste tillatte innhold(**) Betegnelsen på det nye 

næringsmiddelet på merkingen av 

næringsmidler som inneholder det, 

skal være «Xylo-oligosakkarider». 

 

Hvitt brød 14 g/kg 

Fullkornbrød 14 g/kg 

Frokostkorn 14 g/kg 

Kjeks 14 g/kg 

Soyadrikker 3,5 g/kg 

Yoghurt(*) 3,5 g/kg 

Smørbare fruktprodukter 30 g/kg 

Sjokoladevarer 30 g/kg 

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF for den voksne befolk-

ningen 

2 g/dag 

(*) Ved bruk i melkeprodukter skal xylo-oligosakkarider ikke helt eller delvis erstatte noen melkebestanddel. 

(**) Det høyeste tillatte innholdet er beregnet på grunnlag av spesifikasjonene for pulverform 1.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/973 

av 6. juli 2020 

om tillatelse til å endre vilkårene for bruk av det nye næringsmiddelet «proteinekstrakt fra svinenyre»,  

og om endring av 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) Den 29. februar 2012 underrettet selskapet Sciotec Diagnostic Technologies, GmbH Kommisjonen i samsvar med 

artikkel 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97(3) om sin hensikt om å bringe «proteinekstrakt fra 

svinenyre» i omsetning som en ny næringsmiddelingrediens til bruk i næringsmidler til spesielle medisinske formål som 

definert i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013(4), og i kosttilskudd som definert i europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2002/46/EF(5). Proteinekstrakt fra svinenyre ble derfor oppført på EU-listen over nye næringsmidler. 

4) Den 14. mai 2019 innga selskapet Dr Health Care España, S.L. en søknad til Kommisjonen om tillatelse til utvide 

bruksvilkårene for proteinekstrakt fra svinenyre i henhold til artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283. Søknaden 

gjaldt bruk av enterotabletter som en tillatt form for proteinekstrakt fra svinenyre til bruk i næringsmidler til spesielle 

medisinske formål og i kosttilskudd, i tillegg til den allerede godkjente bruken i form av innkapslede enteropelleter. 

5) Kommisjonen ba ikke Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet om en uttalelse, ettersom endringen av 

bruksvilkårene for det nye næringsmiddelet «proteinekstrakt fra svinenyre», som består i at enterotabletter tas med som 

en tillatt form for proteinekstrakt fra svinenyre til bruk i næringsmidler til spesielle medisinske formål og i kosttilskudd, 

sannsynligvis ikke vil endre virkningene dette godkjente nye næringsmiddelet har på menneskers helse. 

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 215 av 7.7.2020, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 196/2020 av  

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

(1) EUT L 327 av 11.12.2015, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 av 20. desember 2017 om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler (EUT L 351 av 30.12.2017, s. 72). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 av 27. januar 1997 om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser  

(EFT L 43 av 14.2.1997, s. 1). 

(4) 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). 

(5) 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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6) Det høyeste tillatte innholdet av proteinekstrakt fra svinenyre som et nytt næringsmiddel som er godkjent til bruk i 

innkapslede enteropelleter i næringsmidler til spesielle medisinske formål og i kosttilskudd, utgjør 3 kapsler/dag, som 

tilsvarer 12,6 mg svinenyreekstrakt per dag. Den foreslåtte bruken i form av enterotabletter vil ikke endre det allerede 

tillatte høyeste innholdet av det nye næringsmiddelet. Den delen av EU-listen som omhandler vilkår for bruk av 

proteinekstrakt fra svinenyre, bør derfor endres for å tillate at ekstraktet også kan brukes i form av enterotabletter med 

det samme høyeste tillatte innholdet som for de allerede godkjente formene for bruk av dette nye næringsmiddelet. 

7) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 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 

1. Posten for «Proteinekstrakt fra svinenyrer» på EU-listen over godkjente nye næringsmidler som fastsatt i artikkel 8 i 

forordning (EU) 2015/2283 endres som angitt i vedlegget til denne forordningen. 

2. 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 

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. juli 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 gjøres følgende endringer: 

1) Posten for «Proteinekstrakt fra svinenyrer» i tabell 1 («Godkjente nye næringsmidler») skal lyde: 

« 

Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

«Proteinekstrakt fra 

svinenyre 

Angitt næringsmiddelkategori Høyeste tillatte innhold   

Kosttilskudd som definert i direktiv 

2002/46/EF 

3 kapsler eller 3 tabletter/dag, som tilsvarer 

12,6 mg svinenyreekstrakt per dag Innhold av 

diaminoksidase (DAO): 0,9 mg/dag (3 kapsler 

eller 3 tabletter med et innhold av DAO på  

0,3 mg/kapsel eller 0,3 mg/tablett)» 

Næringsmidler til spesielle medisinske formål 

som definert i forordning (EU) nr. 609/2013 

» 

2) Posten for «Proteinekstrakt fra svinenyrer» i tabell 2 («Spesifikasjoner») skal lyde: 

« 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjon 

«Proteinekstrakt fra svinenyre 

Beskrivelse/definisjon: 

Proteinekstrakten framstilles av homogeniserte svinenyrer ved en kombinasjon av saltutfelling og hurtigsentrifugering. Den oppnådde utfellingen 

inneholder hovedsakelig proteiner med 7 % av enzymet diaminoksidase (EC-nr. 1.4.3.22) og resuspenderes i et fysiologisk buffersystem. Den framstilte 

svinenyreekstrakten utformes som innkapslede enteropelleter eller enterotabletter, slik at de ender opp i de aktive delene av fordøyelsessystemet. 

Basisprodukt: 

Spesifikasjon: Proteinekstrakt av svinenyre med naturlig innhold av diaminoksidase (DAO): 

Fysisk tilstand: Flytende 

Farge: Brunaktig 

Utseende: Svakt uklar løsning 

pH-verdi: 6,4–6,8 

Enzymaktivitet: > 2 677 kHDU DAO/ml (DAO REA (DAO RadioExtractionAssay)) 

Mikrobiologiske kriterier: 

Brachyspira spp.: Negativ (sanntids-PCR) 

Listeria monocytogenes: Negativ (sanntids-PCR) 
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Staphylococcus aureus: < 100 KDE/g 

Influensa A: Negativ (sanntids-PCR med revers transkriptase) 

Escherichia coli: < 10 KDE/g 

Aerobe mikroorganismer i alt: < 105 KDE/g 

Gjær og mugg: < 105 KDE/g 

Salmonella: Ikke påvist i 10 g 

Gallesaltresistente enterobakterier: < 104 KDE/g 

Sluttprodukt: 

Spesifikasjon: Proteinekstrakt av svinenyre med naturlig innhold av DAO (EC-nr. 1.4.3.22) i enteroutforming: 

Fysisk tilstand: Fast 

Farge: Gulgrå 

Utseende: Mikropelleter eller tabletter 

Enzymaktivitet: 110–220 kHDU DAO/g pellet eller tablett (DAO REA (DAO RadioExtractionAssay)) 

Syrestabilitet: 15 min 0,1M HCl etterfulgt av 60 min Borat pH = 9,0: > 68 kHDU DAO/g pellet eller tablett (DAO REA (DAO RadioExtractionAssay)) 

Fuktighet: < 10 % 

Staphylococcus aureus: < 100 KDE/g 

Escherichia coli: < 10 KDE/g 

Aerobe mikroorganismer i alt: < 104 KDE/g 

Gjær/mugg i alt: < 103 KDE/g 

Salmonella: Ikke påvist i 10 g 

Gallesaltresistente enterobakterier: < 102 KDE/g» 

» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/917 

av 1. juli 2020 

om tillatelse til å bringe uttrekk av blader av Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. 

Froehner i omsetning som et tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland i henhold til europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av 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 15 nr. 4, 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. Tradisjonelle næringsmidler fra et tredjeland er et nytt næringsmiddel som definert i artikkel 3  

nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) 2015/2283. 

2) I Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2468(2) fastsettes administrative og vitenskapelige krav til 

tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(3) om opprettelse av en EU-liste over godkjente nye 

næringsmidler ble vedtatt i henhold til artikkel 8 i forordning (EU) 2015/2283. 

4) I samsvar med artikkel 15 nr. 4 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommisjonen treffe beslutning om at et tradisjonelt 

næringsmiddel fra et tredjeland godkjennes og kan bringes i omsetning i Unionen. 

5) Selskapet AM Breweries («søkeren») sendte 27. november 2018 en melding til Kommisjonen om sin hensikt om å 

bringe uttrekk av blader av Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner i omsetning på 

unionsmarkedet som et tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland i samsvar med artikkel 14 i forordning (EU) 

2015/2283. Søkeren anmoder om at uttrekk av blader av Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora skal kunne brukes 

som sådan eller som en ingrediens i andre drikker av befolkningen generelt. 

6) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i gjennomføringsforordning (EU) 2017/2468 ba Kommisjonen om tilleggsopplysninger 

fra søkerne med hensyn til meldingens gyldighet. Opplysningene det ble anmodet om, ble framlagt 4. juni 2019,  

21. juni 2019, 29. august 2019 og 30. august 2019. 

7) Dokumentasjonen framlagt av søkeren viser at uttrekk av blader av Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora har 

langvarig trygg bruk som næringsmiddel i Afrika, Asia og Nord-Amerika. 

8) I samsvar med artikkel 15 nr. 1 i forordning (EU) 2015/2283 oversendte Kommisjonen 11. september 2019 den gyldige 

meldingen til medlemsstatene og til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («myndigheten»).  

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 209 av 2.7.2020, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 197/2020 av  

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

(1) EUT L 327 av 11.12.2015, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2468 av 20. desember 2017 om fastsettelse av administrative og vitenskapelige krav 

til tradisjonelle næringsmidler fra tredjestater i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler 

(EUT L 351 av 30.12.2017, s. 55). 

(3) 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). 
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9) Verken medlemsstatene eller myndigheten framsatte behørig begrunnede trygghetshetsrelaterte innvendinger overfor 

Kommisjonen innen firemånedersfristen fastsatt i artikkel 15 nr. 2 i forordning (EU) 2015/2283 mot at uttrekk av blader 

av Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora bringes i omsetning i Unionen. 

10) Den 3. februar 2020 offentliggjorde Myndigheten dokumentet «Technical Report on the notification of infusion from 

coffee leaves (Coffea arabica L. and/or Coffea canephora Pierre ex A. Froehner) as a traditional food from a third 

country pursuant to Article 14 of Regulation (EU) 2015/2283»(4). 

11) I denne rapporten fastslo Myndigheten at blader av Coffea arabica inneholder epigallokatekingallat (EGCG), og at 

forekomst av EGCG i uttrekk av blader av Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora derfor ikke kan utelukkes. På 

grunnlag av dette fastsatte myndigheten en øvre grenseverdi på 700 mg EGCG per liter uttrekk. Det bør derfor fastsettes 

øvre grenseverdier på 700 mg/l EGCG i spesifikasjonene for det tradisjonelle næringsmiddelet på EU-listen over 

godkjente nye næringsmidler. 

12) Myndigheten konkluderte med at tilgjengelige data om sammensetningen av og erfaringene med bruk av uttrekk av 

blader av Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora ikke gir grunn til bekymring. 

13) I tillegg til at uttrekk av blader av Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora skal kunne brukes som sådan, anmodet 

søkeren også om at uttrekket kunne brukes som en ingrediens i andre drikker for befolkningen generelt. Søkeren har 

framlagt dokumenterte opplysninger som viser langvarig trygg bruk i et tredjeland i samsvar med artikkel 14 nr. 1 

bokstav e) i forordning (EU) 2015/2283 bare for uttrekk av blader av Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora som 

sådan, mens det ikke ble framlagt dokumentasjon for bruk av uttrekket som en ingrediens i andre drikker. Søkeren ble 

oppfordret til å presisere og eventuelt endre de foreslåtte bruksområdene for uttrekket, tilsvarende de næringsmidlene 

som uttrekket tradisjonelt inntas i, og som det skulle vært framlagt dokumentasjon for langvarig sikker bruk for. 

Søkeren endret imidlertid ikke de foreslåtte bruksområdene og framla ingen dokumentasjon for langvarig trygg bruk av 

uttrekket som en ingrediens i andre drikker i et tredjeland. I fravær av de dokumenterte opplysningene som kreves, 

mener derfor Kommisjonen at søkeren har påvist langvarig sikker bruk som næringsmiddel i et tredjeland bare for 

uttrekk av blader av Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora som sådan. Meldingen om godkjenning av uttrekk av 

blader av Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora når det gjelder bruk som ingrediens i andre drikker, anses derfor 

som ugyldig. 

14) Kommisjonen bør derfor tillate at uttrekk av blader av Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora som sådan bringes i 

omsetning i Unionen og ajourføre EU-listen over nye næringsmidler i samsvar med dette. 

15) Gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

1. Uttrekk av blader av Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora som angitt i vedlegget til denne forordningen skal 

oppføres på EU-listen over godkjente nye næringsmidler opprettet ved gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470. 

2. 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 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

  

(4) EFSA Supporting Publication 2020:EN-1783. 
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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 1. juli 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») i alfabetisk rekkefølge: 

« 

Godkjent nytt næringsmiddel Vilkår for bruk av det nye næringsmiddelet Andre særlige krav til merking Andre krav 

«Uttrekk av blader av Coffea arabica L. og/eller Coffea 

canephora Pierre ex A. Froehner (Tradisjonelt næringsmiddel 

fra et tredjeland) 

 

Angitt 

næringsmiddelkategori 
Øvre grenseverdier 

Betegnelsen på det nye næringsmiddelet på 

merkingen av næringsmidler som inneholder det, 

skal være «Uttrekk av blader av Coffea arabica L. 

og/eller Coffea canephora». 

 

Urtete 
 

» 

2) Følgende post innsettes i tabell 2 («Spesifikasjoner») i alfabetisk rekkefølge: 

« 

Godkjent nytt næringsmiddel Spesifikasjoner 

«Uttrekk av blader av Coffea arabica L. og/eller Coffea 

canephora Pierre ex A. Froehner 

(Tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland) 

Beskrivelse/definisjon: 

Det tradisjonelle næringsmiddelet består av et uttrekk av blader av Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex 

A.Froehner (familie: Rubiaceae). 

Det tradisjonelle næringsmiddelet tilberedes ved å blande høyst 20 g tørkede blader av Coffea arabica L. og/eller Coffea 

canephora Pierre ex A.Froehner med 1 l varmt vann. Bladene fjernes og deretter pasteuriseres uttrekket (ved minst 71 °C i 15 

sekunder). 

Sammensetning: 

Visuelt: Brungrønn væske 

Lukt og smak: Karakteristisk 

Klorogensyre (5-CQA): < 100 mg/l 

Koffein: < 80 mg/l 

Epigallokatekingallat (EGCG) < 700 mg/l 

Mikrobiologiske kriterier: 

Samlet kimtall (TPC): < 500 KDE/g 

Gjær og mugg i alt: < 100 KDE/g 

Koliforme bakterier i alt: < 100 KDE/g 

Escherichia coli: Ikke påvist i 1 g 

Salmonella: Ikke påvist i 25 g 

Tungmetaller: 

Bly (Pb): < 3,0 mg/l 

Arsen (As): < 2,0 mg/l 

Kadmium (Cd): < 1,0 mg/l 

KDE: Kolonidannende enheter» 

» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/42 

av 17. januar 2020 

om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 for å klassifisere stoffet bambermysin med hensyn  

til øvre grenseverdi for restmengder(*) 

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 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske legemiddelbyrå som ble utarbeidet 16. april 2019 av Komiteen for 

veterinærpreparater, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 17 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal den øvre grenseverdien for restmengder («øvre 

grenseverdi») for farmakologisk virksomme stoffer beregnet på bruk i Unionen i veterinærpreparater for dyr bestemt til 

næringsmiddelproduksjon eller i biocidprodukter som brukes i husdyrhold, fastsettes i en forordning. 

2) Farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn til øvre grenseverdier i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse er oppført i tabell 1 i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010(2). 

3) Stoffet bambermysin er ikke oppført i nevnte tabell. 

4) En søknad om fastsettelse av øvre grenseverdier for bambermysin i kaninvev er inngitt til Det europeiske 

legemiddelbyrå («EMA»). 

5) EMA har på grunnlag av uttalelsen fra Komiteen for veterinærpreparater konkludert med at det ikke er nødvendig å 

fastsette en øvre grenseverdi for bambermysin i kaniner av hensyn til vern av menneskers helse. 

6) I henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal EMA overveie å bruke øvre grenseverdier som er fastsatt for 

et farmakologisk virksomt stoff i et bestemt næringsmiddel, på et annet næringsmiddel fra samme art, eller øvre 

grenseverdier som er fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i én eller flere arter, på andre arter. 

7) EMA har vurdert at det på nåværende tidspunkt ikke er hensiktsmessig å ekstrapolere klassifiseringen «øvre grenseverdi 

ikke påkrevd» for bambermysin fra kaninvev til vev fra andre arter, på grunn av utilstrekkelige data. 

8) Forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 15 av 20.1.2020, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 198/2020 av  

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

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010 av 22. desember 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn 

til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse (EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1). 
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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. januar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 innsettes en post for følgende stoff på rett sted i den alfabetiske rekkefølgen: 

Farmakologisk virksomt stoff Restmarkør Dyrearter Øvre grenseverdi Målvev 

Andre bestemmelser (i samsvar 

med artikkel 14 nr. 7 i 

forordning (EF) nr. 470/2009) 

Terapeutisk klassifisering 

«Bambermysin IKKE RELEVANT Kanin Øvre grenseverdi ikke 

påkrevd 

IKKE RELEVANT Bare til oral bruk Antiinfektiva/antibiotika» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/43 

av 17. januar 2020 

om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 for å klassifisere stoffet ciklesonid med hensyn  

til øvre grenseverdi for restmengder(*) 

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 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske legemiddelbyrå som ble utarbeidet 21. februar 2019 av Komiteen for 

veterinærpreparater, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 17 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal den øvre grenseverdien for restmengder («øvre 

grenseverdi») for farmakologisk virksomme stoffer beregnet på bruk i Unionen i veterinærpreparater for dyr bestemt til 

næringsmiddelproduksjon eller i biocidprodukter som brukes i husdyrhold, fastsettes i en forordning. 

2) Farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn til øvre grenseverdier i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse er oppført i tabell 1 i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010(2). 

3) Stoffet ciklesonid er ikke oppført i nevnte tabell. 

4) En søknad om fastsettelse av øvre grenseverdier for ciklesonid i dyr av hestefamilien er inngitt til Det europeiske 

legemiddelbyrå («EMA»). 

5) EMA har på grunnlag av uttalelsen fra Komiteen for veterinærpreparater anbefalt å fastsette en øvre grenseverdi for 

ciklesonid i vev fra dyr av hestefamilien, unntatt for dyr der melken brukes til konsum. 

6) I henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal EMA overveie å bruke øvre grenseverdier som er fastsatt for 

et farmakologisk virksomt stoff i et bestemt næringsmiddel, på et annet næringsmiddel fra samme art, eller øvre 

grenseverdier som er fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i én eller flere arter, på andre arter. 

7) EMA har vurdert at det på nåværende tidspunkt ikke er hensiktsmessig å ekstrapolere den øvre grenseverdien for 

ciklesonid fra dyr av hestefamilien til andre arter bestemt til næringsmiddelproduksjon, på grunn av utilstrekkelige data. 

8) Forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 15 av 20.1.2020, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 198/2020 av  

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

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010 av 22. desember 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn 

til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse (EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1). 
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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. januar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 innsettes en post for følgende stoff på rett sted i den alfabetiske rekkefølgen: 

Farmakologisk virksomt 

stoff 
Restmarkør Dyrearter Øvre grenseverdi Målvev 

Andre bestemmelser (i samsvar 

med artikkel 14 nr. 7 i forordning 

(EF) nr. 470/2009) 

Terapeutisk klassifisering 

«Ciklesonid Summen av ciklesonid og desisobu-

tyryl-ciklesonid, målt som desisobu-

tyryl-ciklesonid etter hydrolyse av 

ciklesonid til desisobutyryl-cikle-

sonid 

Dyr av hestefamilien 0,6 μg/kg 

4 μg/kg 

0,6 μg/kg 

0,6 μg/kg 

Muskler 

Fett 

Lever 

Nyrer 

Skal ikke brukes til dyr der 

melken brukes til konsum 

Kortikoider/glukokorti-

koider» 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/217 

av 4. oktober 2019 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og 

emballering av stoffer og stoffblandinger for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige 

utviklingen, og om retting av nevnte forordning(*) 

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 37 nr. 5 og artikkel 53 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Tabell 3 i del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 inneholder listen over harmonisert klassifisering og 

merking av farlige stoffer på grunnlag av kriteriene i del 2–5 i vedlegg I til nevnte forordning. 

2) Forslag om å innføre harmonisert klassifisering og merking av visse stoffer og å ajourføre eller slette den harmoniserte 

klassifiseringen og merkingen av visse andre stoffer er inngitt til Det europeiske kjemikaliebyrå («Byrået») i henhold til 

artikkel 37 i forordning (EF) nr. 1272/2008. På bakgrunn av uttalelsene Byråets komité for risikovurdering har avgitt om 

nevnte forslag samt kommentarene fra berørte parter, er det hensiktsmessig å innføre, ajourføre eller slette den 

harmoniserte klassifiseringen og merkingen av visse stoffer. Disse uttalelsene fra RAC(2) er følgende: 

— Uttalelse av 9. juni 2017 om 4,4’-sulfonylbisfenol, polymer med ammoniumklorid (NH4Cl), pentaklorfosforan og 

fenol 

— Uttalelse av 22. september 2017 om dinatrium-4-amino-6-((4-((4-(2,4-diaminofenyl)azo)fenylsulfamoyl) 

fenyl)azo)-5-hydroksy-3-((4-nitrofenyl)azo)naftalen-2,7-disulfonat 

— Uttalelse av 9. juni 2017 om fenylbis(2,4,6-trimetylbenzoyl)fosfinoksid 

— Uttalelse av 22. september 2017 om kobolt 

— Uttalelse av 22. september 2017 om nikkelbis(sulfamidat); nikkelsulfamat 

— Uttalelse av 22. september 2017 om etylenoksid; oksiran 

— Uttalelse av 22. september 2017 om 2,4,6,8-tetrametyl-1,3,5,7-tetraoksasyklooktan; metaldehyd 

— Uttalelse av 15. mars 2017 om 2-benzyl-2-dimetylamino-4'-morfolinobutyrofenon  

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 44 av 18.2.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 199/2020 av  

11. desember 2020 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. 

(2) https://echa.europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-

/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/ 

sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/ 

dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/ 

2023/EØS/2/47 
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— Uttalelse av 5. desember 2017 om pyridat (ISO); O-(6-klor-3-fenylpyridazin-4-yl)-S-oktyltiokarbonat 

— Uttalelse av 22. september 2017 om dodecylmetakrylat 

— Uttalelse av 5. desember 2017 om 2-fenylheksanenitril 

— Uttalelse av 15. mars 2017 om tiabendazol (ISO); 2-(tiazol-4-yl)benzimidazol 

— Uttalelse av 9. juni 2017 om N,N-dietyl-m-toluamid; DEET 

— Uttalelse av 14. september 2017 om titandioksid 

— Uttalelse av 15. mars 2017 om metylkvikksølvklorid 

— Uttalelse av 9. juni 2017 om benzo[r,s,t]pentafen 

— Uttalelse av 9. juni 2017 om dibenzo[b,def]krysen; dibenzo[a,h]pyren. 

— Uttalelse av 22. september 2017 om etanol, 2,2’-iminobis-, N-(C13-15-forgrenede og lineære alkyl)-derivater 

— Uttalelse av 5. desember 2017 om cyflumetofen (ISO); 2-metoksyetyl-(RS)-2-(4-tert-butylfenyl)-2-cyano- 

3-okso-3-(α,α,α-trifluor-o-tolyl)propionat 

— Uttalelse av 9. juni 2017 om pentakalium 2,2’,2’’,2’’’,2’’’’-(etan-1,2-diylnitril)pentaacetat 

— Uttalelse av 9. juni 2017 om N-karboksymetyliminobis(etylennitril)tetra(eddiksyre) 

— Uttalelse av 9. juni 2017 om pentanatrium-(karboksylatometyl)iminobis(etylennitril)tetraacetat 

— Uttalelse av 9. juni 2017 om diisoheksylftalat 

— Uttalelse av 9. juni 2017 om fludioksonil (ISO); 4-(2,2-difluor-1,3-benzodioksol-4-yl)-1H-pyrrol-3-karbonitril 

— Uttalelse av 22. september 2017 om halosulfuronmetyl (ISO); metyl-3-klor-5{[(4,6-dimetoksypyrimidin- 

2-yl)karbamoyl]sulfamoyl}-1-metyl-1H-pyrazol-4-karboksylat 

— Uttalelse av 5. desember 2017 om 2-metylimidazol 

— Uttalelse av 15. mars 2017 om (RS)-2-metoksy-N-metyl-2-[α-(2,5-xylyloksy)-o-tolyl]acetamid; mandestrobin 

— Uttalelse av 5. desember 2017 om karboksin (ISO); 2-metyl-N-fenyl-5,6-dihydro-1,4-oksatiin-3-karboksamid;  

5,6-dihydro-2-metyl-1,4-oksatiin-3-karboksanilid 

— Uttalelse av 5. desember 2017 om metaflumizon (ISO); (EZ)-2’-[2-(4-cyanofenyl)-1-(α,α,α-trifluor-m-

tolyl)etyliden]-[4-(trifluormetoksy)fenyl]karbanilohydrazid [E-isomer ≥ 90 %, Z-isomer ≤ 10 % relativt innhold] [1] 

(E)-2’-[2-(4-cyanofenyl)-1-(α,α,α -trifluor-m-tolyl)etyliden]-[4-(trifluormetoksy)fenyl]karbanilohydrazid [2] 

— Uttalelse av 5. desember 2017 om dibutylbis(pentan-2,4-dionato-O,O’)tinn. 

3) Anslåtte verdier for akutt giftighet (ATE) brukes først og fremst til å bestemme klassifiseringen med hensyn til den 

akutte giftigheten for menneskers helse til stoffblandinger som inneholder stoffer som er klassifisert for akutt giftighet. 

Oppføring av harmoniserte ATE-verdier i postene oppført i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 gjør det lettere 

å harmonisere klassifiseringen av stoffblandinger og er en støtte for tilsynsmyndighetene. Etter ytterligere 

vitenskapelige vurderinger av visse stoffer er ATE-verdier blitt beregnet for metylkvikksølvklorid, pentakalium-

2,2’,2’’,2’’’,2’’’’-(etan-1,2-diylnitril)pentaacetat, N-karboksymetyliminobis(etylennitril)tetra(eddiksyre), pentanatrium-

(karboksylatometyl)iminobis(etylennitril)tetraacetat (DTPA), etylenoksid, oksiran og metaldehyd (ISO),  

2,4,6,8-tetrametyl-1,3,5,7-tetraoksasyklooktan, i tillegg til dem som foreslås i uttalelsene fra RAC. Disse ATE-verdiene 

bør innsettes i nest siste kolonne i tabell 3 i del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008. 

4) I sin uttalelse av 22. september 2017 om kobolt foreslo RAC at dette stoffet klassifiseres som kreftframkallende i 

kategori 1B med en spesifikk konsentrasjonsgrense på ≥ 0,01 %. Metoden som benyttes til å bestemme en spesifikk 

konsentrasjonsgrense, krevde imidlertid ytterligere vurdering, særlig av stoffets anvendelighet på metallforbindelser. 

Det bør derfor inntil videre ikke innføres en spesifikk konsentrasjonsgrense for kobolt i tabell 3 i del 3 i vedlegg VI til 

forordning (EF) nr. 1272/2008, og den generelle konsentrasjonsgrensen på ≥ 0,1 % får anvendelse i samsvar med tabell 

3.6.2 i vedlegg I til nevnte forordning.  
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5) I sin vitenskapelige uttalelse av 14. september 2017 om titandioksid foreslo RAC at dette stoffet klassifiseres som 

kreftframkallende i kategori 2 ved innånding. Ettersom kreftframkallende virkning i lungene frambrakt av titandioksid 

forbindes med innånding av respirable partikler av titandioksid, tilbakeholdelse og tung løselighet av partiklene i 

lungene, bør respirable partikler av titandioksid tas med i posten for titandioksid. Avsatte partikler, men ikke løsninger 

av titandioksid, antas å forårsake den observerte toksisiteten i lunger og den etterfølgende utviklingen av svulster. For å 

unngå ubegrunnet klassifisering av ikke-farlige former av stoffet bør det fastsettes spesifikke merknader for klassifise-

ring og merking av stoffet og av stoffblandinger som inneholder stoffet. Ettersom det i tillegg kan dannes farlig støv 

eller farlige dråper ved bruk av stoffblandinger som inneholder titandioksid, er det nødvendig å informere brukerne om 

forebyggende tiltak som må treffes for mest mulig å redusere faren for menneskers helse. 

6) Når det gjelder stoffene pentakalium-2,2’,2’’,2’’’,2’’’’-(etan-1,2-diylnitril)pentaacetat, N-karboksymetylimino-

bis(etylennitril)tetra(eddiksyre) og pentanatrium-(karboksylatometyl)iminobis(etylennitril)tetraacetat (DTPA), bør 

klassifiseringen som akutt giftig i kategori 4 og giftvirkning på bestemte organer – gjentatt eksponering (kategori 2), 

som anbefales i uttalelsene fra RAC av 9. juni 2017, inkluderes i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, ettersom 

det finnes tilstrekkelig vitenskapelig bevis som gjør denne nye klassifiseringen berettiget. Når det gjelder stoffene 

pentakalium-2,2’,2’’,2’’’,2’’’’-(etan-1,2-diylnitril)pentaacetat og N-karboksymetyliminobis(etylennitril)tetra(eddiksyre), 

bør klassifiseringen som øyeirriterende i kategori 2, som anbefales i uttalelsene fra RAC av 9. juni 2017, inkluderes i 

vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, ettersom det finnes tilstrekkelig vitenskapelig bevis som gjør disse nye 

klassifiseringene berettiget. Klassifiseringen av stoffene pentakalium-2,2’,2’’,2’’’,2’’’’-(etan-1,2-diylnitril)pentaacetat, 

N-karboksymetyliminobis(etylennitril)tetra(eddiksyre) og pentanatrium-(karboksylatometyl)iminobis(etylennitril)-

tetraacetat (DTPA) som reproduksjonstoksisk i kategori 1B bør imidlertid ikke inkluderes, ettersom den krever 

ytterligere vurderinger av RAC i lys av nye vitenskapelige data om reproduksjonstoksisitet som er framlagt av bransjen 

etter at RACs uttalelser var oversendt til Kommisjonen. 

7) Forordning (EF) nr. 1272/2008 bør derfor endres. 

8) Forordning (EF) nr. 1272/2008 inneholder den harmoniserte klassifiseringen, merkingen og emballeringen for stoffet 

«bek, steinkulltjære, høytemperatur». Kommisjonen endret den harmoniserte klassifiseringen, merkingen og 

emballeringen for dette stoffet ved kommisjonsforordning (EU) nr. 944/2013(3) med virkning fra 1. april 2016. Ved 

kommisjonsforordning (EU) 2018/669(4) ble forordning (EF) nr. 1272/2008 endret ytterligere. På grunn av en 

administrativ feil ble imidlertid visse endringer – hvis gyldighet ikke ble berørt av Underrettens avgjørelse i sak  

T-689/13(5), som ble stadfestet ved Domstolens avgjørelse i sak C-691/15 P(6) og innført ved forordning (EU)  

nr. 944/2013 – ikke gjenspeilet i forordning (EU) 2018/669. Nevnte forordning får anvendelse fra 1. desember 2019. 

Forordning (EF) nr. 1272/2008 bør derfor rettes med virkning fra samme dato. 

9) For at leverandører av stoffer og stoffblandinger skal få tid til å tilpasse seg til de nye bestemmelsene om klassifisering 

og merking, bør anvendelsen av denne forordningen utsettes. 

10) Med henblikk på samsvar med metoden som ligger til grunn for artikkel 61 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1272/2008, bør 

leverandørene på frivillig basis kunne anvende bestemmelsene om klassifisering, merking og emballering som innføres 

ved denne forordningen, før dens anvendelsesdato. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EF) nr. 1272/2008 

I forordning (EF) nr. 1272/2008 gjøres følgende endringer: 

1) Vedlegg II endres i samsvar med vedlegg I til denne forordningen. 

  

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 944/2013 av 2. oktober 2013 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om 

klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling (EUT  

L 261 av 3.10.2013, s. 5). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) 2018/669 av 16. april 2018 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om 

klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling (EUT 

L 115 av 4.5.2018, s. 1). 

(5) Underrettens avgjørelse av 7. oktober 2015, Bilbaína de Alquitranes mfl. mot Kommisjonen, T-689/13, EU:T:2015:767. 

(6) Domstolens avgjørelse av 22. november 2017, Kommisjonen mot Bilbaína de Alquitranes mfl., C-691/15 P, EU:C:2017:882. 
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2) Vedlegg III endres i samsvar med vedlegg II til denne forordningen. 

3) Vedlegg VI endres i samsvar med vedlegg III til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Retting av forordning (EF) nr. 1272/2008 

Vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 rettes i samsvar med vedlegg IV 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. 

Den får anvendelse fra 1. oktober 2021. 

Artikkel 2 får imidlertid anvendelse fra 1. desember 2019. 

Stoffer og stoffblandinger kan, fram til 1. oktober 2021, klassifiseres, merkes og emballeres i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1272/2008 som endret ved denne forordningen. 

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 

 _____  
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VEDLEGG I 

I del 2 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1272/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I innledende ledd gjøres følgende endringer: 

«Faresetningene i avsnitt 2.1–2.10 og 2.12 skal tildeles til stoffblandinger i samsvar med artikkel 25 nr. 6.» 

2) Nytt avsnitt 2.12 skal lyde: 

«2.12. Stoffblandinger som inneholder titandioksid 

Etiketten på emballasjen til flytende stoffblandinger som inneholder minst 1 % titandioksidpartikler med en aerodynamisk 

diameter på 10 μm eller mindre, skal være merket med følgende faresetning: 

EUH211: «Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.» 

Etiketten på emballasjen til faste stoffer som inneholder minst 1 % titandioksid, skal ha følgende faresetning: 

EUH212: «Advarsel! Farlig respirabelt støv kan dannes ved bruk. Støv må ikke innåndes.» 

Dessuten skal etiketten på emballasjen til flytende og faste stoffblandinger som ikke er beregnet på allmennheten, og som 

ikke er klassifisert som farlige og er merket med EUH211 eller EUH212, ha faresetning EUH210.» 

 _____  
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VEDLEGG II 

I del 3 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1272/2008 skal nye rader EUH211 og EUH212 lyde: 

«EUH211 Språk  

 BG Внимание! При пулверизация могат да се образуват опасни респирабилни капки. Не 

вдишвайте пулверизираната струя или мъгла. 

 ES ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol. 

 CS Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly 

nebo mlhu. 

 DA Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray 

eller tåge. 

 DE Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder 

Nebel nicht einatmen. 

 ET Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu 

mitte sisse hingata. 

 EL Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σταγονίδια. 

Μην αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια. 

 EN Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or 

mist. 

 FR Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. 

Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. 

 GA Aire! D’fhéadfaí braoiníní guaiseacha inanálaithe a chruthú nuair a spraeáiltear an táirge seo. Ná 

hanálaigh sprae ná ceo. 

 HR Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni 

maglicu. 

 IT Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non 

respirare i vapori o le nebbie. 

 LV Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu 

neieelpot. 

 LT Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio. 

 HU Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy 

a ködöt nem szabad belélegezni. 

 MT Twissija! Jista’ jifforma qtar perikoluż li jinġibed man-nifs meta tisprejja minn dan. Tiġbidx  

l-isprej jew l-irxiex man-nifs. 

 NL Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel 

niet inademen. 

 PL Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie 

wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. 

 PT Atenção! Podem formar-se gotículas inaláveis perigosas ao pulverizar. Não respirar a 

pulverização ou névoas. 

 RO Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin 

pulverizare sau ceață. 

 SK Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte 

aerosóly ani hmlu. 

 SL Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razpršila ali 

meglic. 
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«EUH211 Språk  

 FI Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen 

yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua. 

 SV Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.» 

 

«EUH212 Språk  

 BG Внимание! При употреба може да се образува опасен респирабилен прах. Не вдишвайте 

праха. 

 ES ¡Atención! Al utilizarse, puede formarse polvo respirable peligroso. No respirar el polvo. 

 CS Pozor! Při použití se může vytvářet nebezpečný respirabilní prach. Nevdechujte prach. 

 DA Advarsel! Der kan danne sig farligt respirabelt støv ved anvendelsen. Undgå indånding af støv. 

 DE Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht 

einatmen. 

 ET Hoiatus! Kasutamisel võib tekkida ohtlik sissehingatav tolm. Tolmu mitte sisse hingata. 

 EL Προσοχή! Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματιστεί επικίνδυνη εισπνεύσιμη σκόνη. Μην 

αναπνέετε τη σκόνη. 

 EN Warning! Hazardous respirable dust may be formed when used. Do not breathe dust. 

 FR Attention! Une poussière respirable dangereuse peut se former lors de l’utilisation. Ne pas 

respirer cette poussière. 

 GA Aire! D’fhéadfaí deannach guaiseach inanálaithe a chruthú nuair a úsáidtear an táirge seo. Ná 

hanálaigh deannach. 

 HR Upozorenje! Pri prskanju može nastati opasna respirabilna prašina. Ne udisati prašinu. 

 IT Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le 

polveri. 

 LV Uzmanību! Izmantojot var veidoties bīstami ieelpojami putekļi. Putekļus neieelpot. 

 LT Atsargiai! Naudojant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų dulkių. Neįkvėpti dulkių. 

 HU Figyelem! Használatkor veszélyes, belélegezhető por képződhet. A port nem szabad belélegezni. 

 MT Twissija! Meta jintuża dan, jista’ jifforma trab perikoluż li jinġibed man-nifs. Tiġbidx it-trab 

man-nifs. 

 NL Let op! Bij gebruik kunnen gevaarlijke inhaleerbare stofdeeltjes worden gevormd. Stof niet 

inademen. 

 PL Uwaga! W przypadku stosowania może się tworzyć niebezpieczny pył respirabilny. Nie wdychać 

pyłu. 

 PT Atenção! Podem formar-se poeiras inaláveis perigosas ao pulverizar. Não respirar as poeiras. 

 RO Avertizare! Se poate forma pulbere respirabilă periculoasă în timpul utilizării. Nu inspirați 

pulberea. 

 SK Pozor! Pri použití sa môže vytvárať nebezpečný respirabilný prach. Nevdychujte prach. 

 SL Pozor! Pri uporabi lahko nastane nevaren vdihljiv prah. Prahu ne vdihavajte. 

 FI Varoitus! Vaarallista keuhkorakkuloihin kulkeutuvaa pölyä saattaa muodostua käytön 

yhteydessä. Älä hengitä pölyä. 

 SV Varning! Farligt respirabelt damm kan bildas vid användning. Inandas inte damm.» 
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VEDLEGG III 

I vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I del 1 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1.1.3.1 skal nye merknader V og W lyde: 

«Merknad V: 

Dersom stoffet skal bringes i omsetning som fibrer (med diameter < 3 μm, lengde > 5 μm og størrelsesforhold ≥ 3:1), som stoffpartikler som overholder WHO-kriteriene for fibrer, eller som 

partikler med endret overflatekjemi, må deres farlige egenskaper vurderes i samsvar med del II i denne forordningen for å fastslå om det skal anvendes en høyere kategori (Carc. 1B eller 1A) 

og/eller ytterligere eksponeringsveier (gjennom munnen eller huden).» 

«Merknad W: 

Det er fastslått at faren ved dette stoffets kreftframkallende virkninger for mennesker oppstår når respirabelt støv innåndes i mengder som fører til en betydelig svekkelse av mekanismene for 

fjerning av partikler i lungene. Denne merknaden har som formål å beskrive stoffets særlige giftighet, og utgjør ikke et kriterium for klassifisering i henhold til denne forordningen.» 

b) I nr. 1.1.3.2 skal ny merknad 10 lyde: 

«Merknad 10: 

Klassifiseringen som kreftframkallende ved innånding får anvendelse bare på stoffblandinger i pulverform som inneholder minst 1 % titandioksid som har form av eller er blandet med partikler 

med en aerodynamisk diameter ≤ 10 μm.» 

2) I del 3 gjøres følgende endringer i tabell 3: 

a) Radene med indeksnummer 604-083-00-X og 611-159-00-6 utgår. 

b) Radene som tilsvarer indeksnummer 015-189-00-5, 027-001-00-9, 028-018-00-4, 603-023-00-X, 605-005-00-7, 606-047-00-9, 607-232-00-7, 607-247-00-9, 608-039-00-0, 613-054-00-0, 

616-018-00-2 og 648-055-00-5, skal lyde: 

Indeksnr. Kjemisk betegnelse EF-nr. CAS-nr. 

Klassifisering Merking Særlige 

konsentrasjons-

grenser, M-faktorer 

og anslåtte verdier 

for akutt giftighet 

Merkna-

der 
Kode(r) for 

fareklasse(r) og 

farekategori(er) 

Kode(r) for 

faresetning(er) 

Piktogram, 

varselord-

kode(r) 

Kode(r) for 

faresetning(er) 

Tilleggskode(r) 

for fare-

setning(er) 

«015-189-00-5 fenylbis(2,4,6-

trimetylbenzoyl)fosfin-

oksid 

423-340-5 162881-26-7 Skin Sens. 1A 

Aquatic Chronic 4 

H317 

H413 

GHS07 

Wng 

H317 

H413» 
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Indeksnr. Kjemisk betegnelse EF-nr. CAS-nr. 

Klassifisering Merking Særlige 

konsentrasjons-

grenser, M-faktorer 

og anslåtte verdier 

for akutt giftighet 

Merkna-

der 
Kode(r) for 

fareklasse(r) og 

farekategori(er) 

Kode(r) for 

faresetning(er) 

Piktogram, 

varselord-

kode(r) 

Kode(r) for 

faresetning(er) 

Tilleggskode(r) 

for fare-

setning(er) 

«027-001-00-9 kobolt 231-158-0 7440-48-4 Carc. 1B 

Muta. 2 

Repr. 1B 

Resp. Sens. 1 

Skin Sens. 1 

Aquatic Chronic 4 

H350 

H341 

H360F 

H334 

H317 

H413 

GHS08 

Dgr 

H350 

H341 

H360F 

H334 

H317 

H413» 

   

«028-018-00-4 nikkelbis(sulfamidat); 

nikkelsulfamat 

237-396-1 13770-89-3 Carc. 1A 

Muta. 2 

Repr. 1B 

Acute Tox. 4 

STOT RE 1 

Resp. Sens. 1 

Skin Sens. 1 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H350i 

H341 

H360D*** 

H302 

H372** 

H334 

H317 

H400 

H410 

GHS08 

GHS07 

GHS09 

Dgr 

H350i 

H341 

H360D*** 

H302 

H372** 

H334 

H317 

H410 

 oralt: ATE =  

853 mg/kg kv 

(vannfritt) 

oralt: ATE =  

1098 mg/kg kv 

(tetrahydrat) 

STOT RE 1; 

H372: C ≥ 1 % 

STOT RE 2; 

H373: 0,1 %  

≤ C < 1 % 

Skin Sens. 1; 

H317: C ≥ 0,01 % 

M = 1» 

 

«603-023-00-X etylenoksid; 

oksiran 

200-849-9 75-21-8 Flam. Gas 1 

Press. Gas 

Carc. 1B 

Muta. 1B 

Repr. 1B 

Acute Tox. 3 

Acute Tox. 3 

STOT SE 3 

STOT SE 3 

STOT RE 1 

Skin Corr. 1 

Eye Dam. 1 

H220 

H350 

H340 

H360Fd 

H331 

H301 

H335 

H336 

H372 

(nervesystem) 

H314 

H318 

GHS02 

GHS08 

GHS06 

GHS05 

Dgr 

H220 

H350 

H340 

H360Fd 

H331 

H301 

H335 

H336 

H372 

(nervesystem) 

H314 

 innånding: ATE = 

700ppm (gasser) 

oralt: ATE =  

100 mg/kg kv» 

U 
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Indeksnr. Kjemisk betegnelse EF-nr. CAS-nr. 

Klassifisering Merking Særlige 

konsentrasjons-

grenser, M-faktorer 

og anslåtte verdier 

for akutt giftighet 

Merkna-

der 
Kode(r) for 

fareklasse(r) og 

farekategori(er) 

Kode(r) for 

faresetning(er) 

Piktogram, 

varselord-

kode(r) 

Kode(r) for 

faresetning(er) 

Tilleggskode(r) 

for fare-

setning(er) 

«605-005-00-7 metaldehyd (ISO); 

2,4,6,8-tetrametyl-

1,3,5,7-tetraxasyklooktan 

203-600-2 108-62-3 Flam. Sol. 2 

Repr. 2 

Acute Tox. 3 

Aquatic Chronic 3 

H228 

H361f 

H301 

H412 

GHS02 

GHS08 

GHS06 

Dgr 

H228 

H361f 

H301 

H412 

 oralt: ATE =  

283 mg/kg kv» 

 

«606-047-00-9 2-benzyl-2-

dimetylamino-4'-

morfolinobutyrofenon 

404-360-3 119313-12-1 Repr. 1B 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H360D 

H400 

H410 

GHS08 

GHS09 

Dgr 

H360D 

H410» 

   

«607-232-00-7 pyridat (ISO); 

O-(6-klor-3-

fenylpyridazin-4-yl)-S-

oktyltiokarbonat 

259-686-7 55512-33-9 Acute Tox. 4 

Skin Irrit. 2 

Skin Sens. 1 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H302 

H315 

H317 

H400 

H410 

GHS07 

GHS09 

Wng 

H302 

H315 

H317 

H410 

 oralt: ATE =  

500 mg/kg kv 

M = 1 

M = 10» 

 

«607-247-00-9 dodecylmetakrylat 205-570-6 142-90-5 STOT SE 3 H335 GHS07 

Wng 

H335  STOT SE 3; 

H335: C ≥ 10 %» 

 

«608-039-00-0 2-fenylheksanenitril 423-460-8 3508-98-3 Acute Tox. 4 

Aquatic Chronic 2 

H302 

H411 

GHS07 

GHS09 

Wng 

H302 

H411 

 oralt: 

ATE = 500 mg/kg 

kv» 

 

«613-054-00-0 tiabendazol (ISO); 

2-(tiazol-4-

yl)benzimidazol 

205-725-8 148-79-8 Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H400 

H410 

GHS09 

Wng 

H410  M = 1 

M = 1» 

 

«616-018-00-2 dietyltoluamid (ISO): 

N,N-dietyl-m-toluamid; 

[DEET] 

205-149-7 134-62-3 Acute Tox. 4 

Skin Irrit. 2 

Eye Irrit. 2 

H302 

H315 

H319 

GHS07 

Wng 

H302 

H315 

H319 

 oralt: 

ATE =  

1892 mg/kg kv» 
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c) Følgende rader innsettes: 

Indeksnr. Kjemisk betegnelse EF-nr. CAS-nr. 

Klassifisering Merking Særlige 

konsentrasjons-

grenser, M-faktorer 

og anslåtte verdier 

for akutt giftighet 

Merkna-

der 
Kode(r) for 

fareklasse(r) og 

farekategori(er) 

Kode(r) for 

faresetning(er) 

Piktogram, 

varselord-

kode(r) 

Kode(r) for 

faresetning(er) 

Tilleggskode(r) 

for fare-

setning(er) 

«022-006-00-2 titandioksid; [i pulverform 

som inneholder minst 1 % 

partikler med en 

aerodynamisk diameter  

≤ 10 μm] 

236-675-5 13463-67-7 Carc. 2 H351 

(innånding) 

GHS08 

Wng 

H351 

(innånding) 

  V, W, 

10 

080-012-00-0 metylkvikksølvklorid 204-064-2 115-09-3 Carc. 2 

Repr. 1A 

Lact. 

Acute Tox. 2 

Acute Tox. 2 

Acute Tox. 2 

STOT RE 1 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H351 

H360Df 

H362 

H330 

H310 

H300 

H372 

(nervesystem, 

nyrer) 

H400 

H410 

GHS08 

GHS06 

GHS09 

Dgr 

H351 

H360Df 

H362 

H330 

H310 

H300 

H372 

(nervesystem, 

nyrer) 

H410 

 innånding:  

ATE = 0,05 mg/l 

(støv eller tåke) 

hudkontakt:  

ATE = 50 mg/kg 

kv 

oralt: ATE =  

5 mg/kg kv 

1 

601-090-00-X benzo[r,s,t]pentafen 205-877-5 189-55-9 Carc. 1B 

Muta. 2 

H350 

H341 

GHS08 

Dgr 

H350 

H341 

   

601-091-00-5 dibenzo[b,def]krysen; 

dibenzo[a,h]pyren 

205-878-0 189-64-0 Carc. 1B 

Muta. 2 

H350 

H341 

GHS08 

Dgr 

H350 

H341 

   

603-236-00-8 etanol, 2,2’-iminobis-, N-

(C13-15 forgrenede og 

lineære alkyl)-derivater 

308-208-6 97925-95-6 Repr. 1B H360D GHS08 

Dgr 

H360D    

607-733-00-0 cyflumetofen (ISO); 

2-metoksyetyl-(RS)-2-(4-

tert-butylfenyl)-2-cyano-3-

okso-3-(α,α,α-trifluor-o-

tolyl)propionat 

— 400882-07-7 Carc. 2 

Skin Sens. 1A 

H351 

H317 

GHS08 

GHS07 

Wng 

H351 

H317 
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Indeksnr. Kjemisk betegnelse EF-nr. CAS-nr. 

Klassifisering Merking Særlige 

konsentrasjons-

grenser, M-faktorer 

og anslåtte verdier 

for akutt giftighet 

Merkna-

der 
Kode(r) for 

fareklasse(r) og 

farekategori(er) 

Kode(r) for 

faresetning(er) 

Piktogram, 

varselord-

kode(r) 

Kode(r) for 

faresetning(er) 

Tilleggskode(r) 

for fare-

setning(er) 

607-734-00-6 pentakalium 

2,2’,2’’,2’’’,2’’’’-(etan-

1,2-diylnitril)pentaacetat 

404-290-3 7216-95-7 Acute Tox. 4 

STOT RE 2 

Eye Irrit. 2 

H332 

H373 

(innånding) 

H319 

GHS08 

GHS07 

Dgr 

H332 

H373 

(innånding) 

H319 

 innånding: 

ATE = 1,5 mg/l 

(støv eller tåke) 

 

607-735-00-1 N-karboksymetylimino-

bis(etylenenitril)tetra(eddi

ksyre) 

200-652-8 67-43-6 Acute Tox. 4 

STOT RE 2 

Eye Irrit. 2 

H332 

H373 

(innånding) 

H319 

GHS08 

GHS07 

Dgr 

H332 

H373 

(innånding) 

H319 

 innånding: 

ATE = 1,5 mg/l 

(støv eller tåke) 

 

607-736-00-7 pentanatrium-

(karboksylatometyl)imino

bis(etylenenitril)tetraacetat 

205-391-3 140-01-2 Acute Tox. 4 

STOT RE 2 

H332 

H373 

(innånding) 

GHS08 

GHS07 

Dgr 

H332 

H373 

(innånding) 

 innånding: 

ATE = 1,5 mg/l 

(støv eller tåke) 

 

607-737-00-2 diisoheksylftalat 276-090-2 71850-09-4 Repr. 1B H306FD GHS08 

Dgr 

H306FD    

608-069-00-4 fludioksonil (ISO); 4-(2,2-

difluor-1,3-benzodioksol-

4-yl)-1H-pyrrol-3-

karbonitril 

— 131341-86-1 Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H400 

H410 

GHS09 

Wng 

H410  M = 1 

M = 10 

 

613-329-00-5 halosulfuronmetyl (ISO); 

metyl-3-klor-5{[(4,6-

dimetoksypyrimidin-2-

yl)karbamoyl]sulfamoyl}-

1-metyl-1H-pyrazol-4-

karboksylat 

 

— 100784-20-1 Repr. 1B 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H360D 

H400 

H410 

GHS08 

GHS09 

Dgr 

H360D 

H410 

 M = 1000 

M = 1000 

 

613-330-00-0 2-metylimidazol 211-765-7 693-98-1 Repr. 1B H360Df GHS08 

Dgr 

H360Df    
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Indeksnr. Kjemisk betegnelse EF-nr. CAS-nr. 

Klassifisering Merking Særlige 

konsentrasjons-

grenser, M-faktorer 

og anslåtte verdier 

for akutt giftighet 

Merkna-

der 
Kode(r) for 

fareklasse(r) og 

farekategori(er) 

Kode(r) for 

faresetning(er) 

Piktogram, 

varselord-

kode(r) 

Kode(r) for 

faresetning(er) 

Tilleggskode(r) 

for fare-

setning(er) 

616-225-00-8 (RS)-2-metoksy-N-metyl-

2-[α-(2,5-xylyloksy)-o-

tolyl]acetamid; 

mandestrobin 

— 173662-97-0 Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H400 

H410 

GHS09 

Wng 

H410  M = 1 

M = 10 

 

616-226-00-3 karboksin (ISO); 2-metyl-

N-fenyl-5,6-dihydro-1,4-

oksatiin-3-karboksamid; 

5,6-dihydro-2-metyl-1,4-

oksatiin-3-karboksanilid 

 

226-031-1 5234-68-4 STOT RE 2 

Skin Sens. 1 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H373 (nyrer) 

H317 

H400 

H410 

GHS08 

GHS07 

GHS09 

Wng 

H373 (nyrer) 

H317 

H410 

 M = 1 

M = 1 

 

616-227-00-9 metaflumizon (ISO); (EZ)-

2’-[2-(4-cyanofenyl)-1-

(α,α,α-trifluor-m-

tolyl)etyliden]-[4-

(trifluormetoksy)fenyl]kar

banilohydrazid [E-isomer 

≥ 90 %, Z-isomer≤ 10 % 

relativt innhold] [1] (E)-2’-

[2-(4-cyanofenyl)-1-

(α,α,α-trifluor-m-

tolyl)etyliden]-[4-

(trifluormetoksy)fenyl]kar

banilohydrazid [2] 

 

— 139968-49-3 

[1] 

852403-68-0 

[2] 

Repr. 2 

Lact. 

STOT RE 2 

H361fd 

H362 

H373 

GHS08 

Wng 

H361fd 

H362 

H373 

   

650-056-00-0 dibutylbis(pentan-2,4-

dionato-O,O’)tinn 

245-152-0 22673-19-4 Repr. 1B 

STOT RE 1 

H306FD 

H372 

(immunsystem) 

GHS08 

Dgr 

H306FD 

H372 

(immun-

system)» 
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VEDLEGG IV 

I tabell 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 skal raden med indeksnummer 648-055-00-5 lyde: 

Indeksnr. Kjemisk betegnelse EF-nr. CAS-nr. 

Klassifisering Merking Særlige 

konsentrasjons-

grenser, M-

faktorer og anslåtte 

verdier for akutt 

giftighet 

Merkna-

der 
Kode(r) for 

fareklasse(r) og 

farekategori(er) 

Kode(r) for 

faresetning(er) 

Piktogram, 

varselord-

kode(r) 

Kode(r) for 

faresetning(er) 

Tilleggskode(r) 

for 

faresetning(er) 

«648-055-00-5 bek, steinkulltjære, 

høytemperatur. [Resten 

etter destillasjon av 

høytemperatur-

steinkulltjære. Et svart, 

fast stoff med 

mykningspunkt 30 °C–

180 °C (86 °F til 356 °F). 

Sammensatt hovedsakelig 

av en kompleks blanding 

av tre- eller flerleddede 

aromatiske hydrokarboner 

med kondenserte ringer.] 

266-028-2 65996-93-2 Carc. 1A 

Muta. 1B 

Repr. 1B 

H350 

H340 

H360FD 

GHS08 

Dgr 

H350 

H340 

H306FD» 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/1182 

av 19. mai 2020 

om endring av del 3 i vedlegg VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om 

klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger for å tilpasse den til den  

tekniske og vitenskapelige utviklingen(*) 

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 37 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Tabell 3 i del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 inneholder listen over harmonisert klassifisering og 

merking av farlige stoffer på grunnlag av kriteriene i del 2–5 i vedlegg I til nevnte forordning. 

2) Forslag om å innføre harmonisert klassifisering og merking av visse stoffer og å ajourføre eller slette den harmoniserte 

klassifiseringen og merkingen av visse andre stoffer er inngitt til Det europeiske kjemikaliebyrå («Byrået») i henhold til 

artikkel 37 i forordning (EF) nr. 1272/2008. På bakgrunn av uttalelsene(2) Byråets komité for risikovurdering (RAC) har 

avgitt om nevnte forslag, samt kommentarene fra berørte parter, er det hensiktsmessig å innføre, ajourføre eller slette 

den harmoniserte klassifiseringen og merkingen av visse stoffer. Disse uttalelsene fra RAC er følgende: 

— Uttalelse av 8. juni 2018 om salpetersyre ... % [C ≤ 70 %]. 

— Uttalelse av 9. mars 2018 om silisiumkarbidfibrer (med diameter < 3 μm, lengde > 5 μm og størrelsesforhold ≥ 3:1). 

— Uttalelse av 8. juni 2018 om trimetoksyvinylsilan, trimetoksy(vinyl)silan. 

— Uttalelse av 8. juni 2018 om tris(2-metoksyetoksy)vinylsilan; 6-(2-metoksyetoksy)-6-vinyl-2,5,7,10-tetraoksa-6-

silaundekan. 

— Uttalelse av 8. juni 2018 om dimetyldisulfid. 

— Uttalelse av 8. juni 2018 om kobbergranulat. 

— Uttalelse av 30. november 2018 om bis(N-hydroksy-N-nitrososykloheksylaminato-O,O')kobber; bis(N-

sykloheksyldiazeniumdioksy)-kobber; [Cu-HDO]. 

— Uttalelse av 14. september 2018 om dioktyltinndilaurat; [1] dioktyl-, bis(koko-acyloksy)stannanderivater [2]. 

— Uttalelse av 30. november 2018 om dibenzo[def,p]krysen; dibenzo[a,l]pyren.  

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 261 av 11.8.2020, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 200/2020 av  

11. desember 2020 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. 

(2) Uttalelsene er å finne på følgende nettsted: https://echa.europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-

/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-

/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-

/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/ 

2023/EØS/2/48 
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— Uttalelse av 9. mars 2018 om ipkonazol (ISO); (1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-klorbenzyl)-5-isopropyl-1-(1H-

1,2,4-triazol-1-ylmetyl)syklopentanol 

— Uttalelse av 8. juni 2018 om bis(2-(2-metoksyetoksy)etyl)eter; tetraglym. 

— Uttalelse av 8. juni 2018 om paklobutrazol (ISO); (2RS,3RS)-1-(4-klorfenyl)-4,4-dimetyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-

yl)pentan-3-ol. 

— Uttalelse av 8. juni 2018 om 2,2-bis(brommetyl)propan-1,3-diol. 

— Uttalelse av 14. september om geraniol; (2E)-3,7-dimetylokta-2,6-dien-1-ol. 

— Uttalelse av 28. januar 2019 om 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyd. 

— Uttalelse av 9. mars 2018 om MCPA-tioetyl (ISO); S-etyl-(4-klor-2-metylfenoksy)etan; S-etyl-4-klor-o-

tolyloksytioacetat. 

— Uttalelse av 9. mars 2018 om diisooktylftalat. 

— Uttalelse av 14. september 2018 om 4-{[(6-klorpyridin-3-yl)metyl](2,2-difluoretyl)amino}furan-2(5H)-on; 

flupyradifuron. 

— Uttalelse av 30. november 2018 om tienkarbazonmetyl (ISO); metyl-4-[(4,5-dihydro-3-metoksy-4-metyl-5-okso-

1H-1,2,4-triazol-1-yl)karbonylsulfamoyl]-5-metyltiofen-3-karboksylat. 

— Uttalelse av 9. mars 2018 om L-(+)-melkesyre; (2S)-2-hydroksypropansyre. 

— Uttalelse av 9. mars 2018 om 2-metoksyetylakrylat. 

— Uttalelse av 8. juni 2018 om glyoksylsyre ...%. 

— Uttalelse av 14. september 2018 om natrium-N-(hydroksymetyl)glysinat; [formaldehyd avgitt fra natrium-N-

(hydroksymetyl)glysinat]. 

— Uttalelse av 30. november 2018 om kalium(oksido-NNN-azoksy)sykloheksan; sykloheksylhydroksydiazen-1-oksid, 

kaliumsalt; [K-HDO]. 

— Uttalelse av 14. september 2018 om mecetroniumetilsulfat; N-etyl-N,N-dimetylheksadekan-1-aminiumetylsulfat; 

mecetroniumetylsulfat; [MES]. 

— Uttalelse av 9. mars 2018 om (2RS)-2-[4-(4-klorfenoksy)-2-(trifluormetyl)fenyl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-

ol; mefentriflukonazol. 

— Uttalelse av 30. november 2018 om oksatiapiprolin (ISO); 1-(4-{4-[5-(2,6-difluorfenyl)-4,5-dihydro-1,2-oksazol-3-

yl]-1,3-tiazol-2-yl}-1-piperidin-1-yl)- 2-[5-metyl-3-(trifluormetyl)-1H-pyrazol-1-yl]etanon. 

— Uttalelse av 14. september 2018 om sinkpyrition; (T-4)-bis[1-(hydroksy-.kappa.O)pyridin-2(1H)-tionato-

.kappa.S]sink. 

— Uttalelse av 30. november 2018 om 3-klor-4-(klormetyl)-1-[3-(trifluormetyl)fenyl]pyrrolidin-2-on; flurokloridon 

(ISO). 

— Uttalelse av 30. november 2018 om 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on; [DCOIT]. 

— Uttalelse av 8. juni 2018 om 2-metyl-1,2-benzotiazol-3(2H)-on; [MBIT]. 

— Uttalelse av 30. november om 3-(difluormetyl)-1-metyl-N-(3′,4′,5′-trifluorbifenyl-2-yl)pyrazol-4-karboksamid; 

fluksapyroksad. 

— Uttalelse av 8. juni 2018 om N-(hydroksymetyl)akrylamid; metylolakrylamid; [NMA]. 

— Uttalelse av 15. oktober 2018 om 5-fluor-1,3-dimetyl-N-[2-(4-metylpentan-2-yl)fenyl]-1H-pyrazol-4-karboksamid; 

2'-[(RS)-1,3-dimetylbutyl]-5-fluor-1,3-dimetylpyrazol-4-karboksanilid; penflufen. 

— Uttalelse av 30. november 2018 om iprovalikarb (ISO); isopropyl-[(2S)-3-metyl-1-{[1-(4-metylfenyl)etyl]amino}-

1-oksobutan-2-yl]karbamat.  
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— Uttalelse av 30. november 2018 om siltiofam (ISO); N-allyl-4,5-dimetyl-2-(trimetylsilyl)tiofen-3-karboksamid. 

— Uttalelse av 9. mars 2018 om margosaekstrakt [kaldpresset olje av Azadirachta indica-frø uten skall, utvunnet med 

superkritisk karbondioksid]. 

— Uttalelse av 8. juni 2018 om salpetersyre ... %[C > 70 %]. 

— Uttalelse av 9. mars 2018 om oktametylsyklotetrasiloksan (D4). 

— Uttalelse av 30. november 2018 om pirimifos-metyl (ISO); O-[2-(dietylamino)-6-metylpyrimidin-4-yl]-O,O-

dimetylfosfortioat. 

— Uttalelse av 30. november 2018 om fosfin. 

— Uttalelse av 14. september 2018 om diklordioktylstannan. 

— Uttalelse av 30. november 2018 om 2-etylheksyl-10-etyl-4,4-dioktyl-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannattradekanoat; 

[DOTE]. 

— Uttalelse av 30. november 2018 om bly. 

— Uttalelse av 14. september 2018 om 2-butoksyetanol; etylenglykolmonobutyleter. 

— Uttalelse av 30. november 2018 om m-bis(2,3-epoksypropoksy)benzen; resorcinoldiglysidyleter. 

— Uttalelse av 14. september 2018 om tribenuron-metyl (ISO); metyl-2-[N-(4-metoksy-6-metyl-1,3,5-triazin-2-yl)-N-

metykarbamoylsulfamoyl]benzoat. 

— Uttalelse av 8. juni 2018 om azoksystrobin (ISO); metyl-(E)-2-{2[6-(2-cyanofenoksy)pyrimidin-4-yloksy]fenyl}-3-

metoksyakrylat. 

— Uttalelse av 9. mars 2018 om etofumesat (ISO); (RS)-2-etoksy-2,3-dihydro-3,3-dimetylbenzofuran-5-yl-

metansulfonat. 

— Uttalelse av 30. november 2018 om 2,4-dinitrofenol. 

— Uttalelse av 14. september 2018 om mesotrion (ISO); 2-[4-(metylsulfonyl)-2-nitrobenzoyl]-1,3-sykloheksandion. 

— Uttalelse av 30. november 2018 om oktilinon (ISO); 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on; [OIT]. 

— Uttalelse av 14. september 2018 om hymeksazol (ISO); 3-hydroksy-5-metylisoksazol. 

— Uttalelse av 30. november 2018 om heksytiazoks (ISO); trans-5-4-klorfenyl)-N-sykloheksyl-4-metyl-2-okso-3-

tiazolidin-3-karboksamid. 

— Uttalelse av 9. mars 2018 om pymetrozin (ISO); (E)-4,5-dihydro-6-metyl-4-(3-pyridylmetylenamino)-1-1,2,4-

triazin-3(2H)-on. 

— Uttalelse av 9. mars 2018 om imiprotrin (ISO); reaksjonsmasse av [2,4-dioks-(2-propyn-1-yl)imidazolidin-3-

yl]metyl(1R)-cis-krysantemat; [2,4-diokso-(2-propyn-1-yl)imidazolidin-3-yl]metyl(1R)-trans-krysantemat. 

— Uttalelse av 14. september 2018 om butanonoksim; etylmetylketoksim; etylmetylketonoksim. 

— Uttalelse av 8. juni 2018 om bis(α,α-dimetylbenzyl)peroksid. 

— Uttalelse av 9. mars 2018 om forgrenet heksatriakontan. 

— Uttalelse av 30. november 2018 om heksyl-2-(1-(dietylaminohydroksyfenyl)metanoyl)benzoat; heksyl-2-[4-

(dietylamino)-2-hydroksybenzoyl]benzoat. 

3) For stoffet bly (CAS-nummer 7439-92-1 og indeksnummer 082-013-00-1 (bly i pulverform; [partikkeldiameter  

< 1 mm]) og 082-014-00-7 (bly i massiv form; [partikkeldiameter ≥ 1 mm])) foreslo RAC i sin uttalelse av  

30. november 2018 å benytte samme miljøklassifisering for massiv form og pulverform. På bakgrunn av den lavere 

løsningshastigheten for den massive formen, blyets formbare struktur, den spesifikke tilsiktede framstillingen av bly i 

pulverform og de forskjellige miljøklassifiseringene for massiv form og pulverform av andre metaller i de eksisterende 

postene i vedlegg VI må imidlertid RAC foreta en ytterligere vurdering av om den samme miljøklassifiseringen skal 

benyttes for bly i massiv form og i pulverform. Dessuten foreligger det nye vitenskapelige opplysninger som tyder på at 

miljøklassifiseringen for bly i massiv form som anbefalt i RAC-uttalelsen muligens ikke er hensiktsmessig. Derfor vil 

miljøklassifiseringen for bly i massiv form ikke bli oppført i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 før RAC har 

hatt muligheten til å avgi en revidert uttalelse.  
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4) For stoffet 2-butoksyetanol; etylenglykolmonobutyleter (CAS-nr. 111-762) er det framlagt nye vitenskapelige 

opplysninger for fareklassen «akutt giftighet (innånding)» som tyder på at klassifiseringen for denne fareklassen som 

anbefalt i RAC-uttalelsen, som bygger på eldre data, muligens ikke er hensiktsmessig. Denne fareklassen bør derfor 

ikke endres i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 før RAC har hatt mulighet til å avgi en revidert uttalelse 

basert på de nye opplysningene, mens alle de andre fareklassene som omfattes av RAC-uttalelsen, bør tas med. 

5) Forordning (EF) nr. 1272/2008 bør derfor endres. 

6) Det bør ikke kreves at de nye eller ajourførte harmoniserte klassifiseringene overholdes umiddelbart, ettersom 

leverandørene trenger en viss tid til å tilpasse merkingen og emballeringen av stoffer og stoffblandinger til de nye eller 

endrede klassifiseringene, og til å selge eksisterende lagerbeholdninger som overholder allerede eksisterende 

regelverkskrav. Denne tiden er nødvendig også for at leverandørene skal kunne treffe de nødvendige tiltak for å sikre 

fortsatt overholdelse av andre lovfestede krav som følge av endringene som foretas i henhold til denne forordningen. 

Disse kravene kan omfatte dem i artikkel 22 nr. 1 bokstav f) i europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1907/2006(3) eller i artikkel 50 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012(4). 

7) Leverandørene bør imidlertid gis mulighet til å anvende de nye bestemmelsene om klassifisering, merking og 

emballering på frivillig grunnlag før datoen for anvendelse av denne forordningen. Dette er i samsvar med fram-

gangsmåten i henhold til artikkel 61 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1272/2008. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EF) nr. 1272/2008 

Tabell 3 i del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

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. mars 2022. 

Som unntak fra annet ledd i denne artikkelen kan stoffer og stoffblandinger fram til 1. mars 2022 klassifiseres, merkes og 

emballeres i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008, som endret ved denne forordningen. 

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

Utferdiget i Brussel 19. mai 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  

  

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og 

kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 

(4) 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). 
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VEDLEGG 

I vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 gjøres følgende endringer i del 3 tabell 3: 

1) Følgende poster innsettes: 

Indeksnr. Kjemisk betegnelse EF-nr. CAS-nr. 

Klassifisering Merking Særlige 

konsentrasjonsgrenser, M-

faktorer og anslåtte verdier 

for akutt giftighet 

Merknader Kode(r) for 

fareklasse(r) og 

farekategori(er) 

Kode(r) for 

faresetning(er) 

Piktogram, 

varselordkode(r) 

Kode(r) for 

faresetning(er) 

Tilleggskode(r) 

for 

faresetning(er) 

«007-030-00-3 salpetersyre …%  

[C ≤ 70 %] 

231-714-2 7697-37-2 Ox. Liq. 3 

Acute Tox. 3 

Skin Corr. 1A 

H272 

H331 

H314 

GHS03 

GHS06 

GHS05 

Dgr 

H272 

H331 

H314 

EUH071 Ox. Liq. 3; H272:  

C ≥ 65 % 

innånding: ATE =  

2,65 mg/l (damper) 

Skin Corr. 1A; H314:  

C ≥ 20 % 

Skin Corr. 1B; H314: 5 % 

≤ C < 20 % 

B» 

«014-048-00-5 silisiumkarbidfibrer 

(med diameter < 3 μm, 

lengde > 5 μm og 

størrelsesforhold ≥ 3:1) 

206-991-8 409-21-2 

308076-74-6 

Carc. 1B H350i GHS08 Dgr 

 

H350i»    

«014-049-00-0 trimetoksyvinylsilan; 

trimetoksy(vinyl)silan 

220-449-8 2768-02-7 Skin Sens. 1B H317 GHS07 

Wng 

H317»    

«014-050-00-6 tris(2-metok-

syetoksy)vinylsilan; 

6-(2-metoksyetoksy)-6-

vinyl-2,5,7,10-

tetraoksa-6-silaundekan 

213-934-0 1067-53-4 Repr. 1B H306FD GHS08 

Dgr 

H306FD»    

«016-098-00-3 dimetyldisulfid 210-871-0 624-92-0 Flam. Liq. 2 

Acute Tox. 3 

Acute Tox. 3 

STOT SE 3 

STOT SE 1 

Eye Irrit. 2 

Skin Sens. 1 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H225 

H331 

H301 

H336 

H372 (øvre 

luftveier, 

innånding) 

H319 

H317 

H400 

H410 

GHS02 

GHS06 

GHS08 

GHS09 

Dgr 

H225 

H331 

H301 

H336 

H372 (øvre 

luftveier, 

innånding) 

H319 

H317 

H410 

 innånding: ATE = 5 mg/l 

(damper) 

oralt: ATE = 190 mg/kg kv 

M = 1 

M = 10» 
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Indeksnr. Kjemisk betegnelse EF-nr. CAS-nr. 

Klassifisering Merking Særlige 

konsentrasjonsgrenser, M-

faktorer og anslåtte verdier 

for akutt giftighet 

Merknader Kode(r) for 

fareklasse(r) og 

farekategori(er) 

Kode(r) for 

faresetning(er) 

Piktogram, 

varselordkode(r) 

Kode(r) for 

faresetning(er) 

Tilleggskode(r) 

for 

faresetning(er) 

«029-024-00-X kobbergranulat; 

[partikkellengde:  

0,9 mm–6,0 mm; 

partikkelbredde: 0,494–

0,949 mm] 

231-159-6 7440-50-8 Aquatic Chronic 2 H411 GHS09 H411»    

«029-025-00-5 bis(N-hydroksy-N-

nitrososykloheksylamin

ato-O,O')kobber; bis(N-

sykloheksyldiazeniumdi

oksy)-kobber; [Cu-

HDO] 

239-703-4 312600-89-8 

15627-09-5 

Flam. Sol. 1 

Acute Tox. 4 

STOT RE 2 

Eye Dam. 1 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H228 

H302 

H373 (lever) 

H318 

H400 

H410 

GHS02 

GHS07 

GHS08 

GHS05 

GHS09 

Dgr 

H228 

H302 

H373 (lever) 

H318 

H410 

 oralt: ATE = 360 mg/kg kv 

M = 1 

M = 1» 

 

«050-031-00-9 dioktyltinndilaurat; [1] 

dioktyl-, bis(koko 

acyloksy)stannanderivat

er [2] 

222-883-3 

[1] 293-

901-5 [2] 

3648-18-8 [1] 

91648-39-4 

[2] 

Repr. 1B 

STOT RE 1 

H360D 

H372 

(immunsystem) 

GHS08 

Dgr 

H360D 

H372 

(immun-

system)» 

   

«601-092-00-0 dibenzo[def,p]krysen; 

dibenzo[a,l]pyren 

205-886-4 191-30-0 Carc. 1B 

Muta. 2 

H350 

H341 

GHS08 

Dgr 

H350 

H341 

 Carc. 1B; H350:  

C ≥ 0,001 %» 

 

«603-237-00-3 ipkonazol (ISO); 

(1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,

5SR)-2-(4-klorbenzyl)-

5-isopropyl-1-(1H-

1,2,4-triazol-1-

ylmetyl)syklopentanol 

- 125225-28-7 

115850-69-6 

115937-89-8 

Repr. 1B Acute 

Tox. 

 4 

STOT RE 2 

Aquatic Chronic 1 

H360D 

H302 

H373 (øyne, 

hud, lever) 

H410 

GHS08 

GHS07 

GHS09 

Dgr 

H360D 

H302 

H373 (øyne, 

hud, lever) 

H410 

 oralt: ATE = 500 mg/kg kv 

M = 100» 

 

«603-238-00-9 bis(2-(2-

metoksyetoksy)etyl)eter

; tetraglym 

205-594-7 143-24-8 Repr. 1B H306FD GHS08 

Dgr 

H306FD»    

«603-239-00-4 paklobutrazol (ISO); 

(2RS,3RS)-1-(4-

klorfenyl)-4,4-dimetyl-

2-(1H-1,2,4-triazol-1-

yl)pentan-3-ol 

- 76738-62-0 Repr. 2 

Acute Tox. 4 

Acute Tox. 4 

Eye Irrit. 2 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H361d 

H332 

H302 

H319 

H400 

H410 

GHS08 

GHS07 

GHS09 

Wng 

H361d 

H332 

H302 

H319 

H410 

 innånding: ATE = 3 mg/l 

(støv eller tåke) 

oralt: ATE = 490 mg/kg kv 

M = 10 

M = 10» 
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Indeksnr. Kjemisk betegnelse EF-nr. CAS-nr. 

Klassifisering Merking Særlige 

konsentrasjonsgrenser, M-

faktorer og anslåtte verdier 

for akutt giftighet 

Merknader Kode(r) for 

fareklasse(r) og 

farekategori(er) 

Kode(r) for 

faresetning(er) 

Piktogram, 

varselordkode(r) 

Kode(r) for 

faresetning(er) 

Tilleggskode(r) 

for 

faresetning(er) 

«603-240-00-X 2,2-

bis(brommetyl)propan-

1,3-diol 

221-967-7 3296-90-0 Carc. 1B 

Muta. 1B 

H350 

H340 

GHS08 

Dgr 

H350 

H340» 

   

«603-241-00-5 geraniol; (2E)-3,7-

dimetylokta-2,6-dien-1-

ol 

203-377-1 106-24-1 Skin Sens. 1 H317 GHS07 

Wng 

H317»    

«605-041-00-3 2-(4-tert-butylben-

zyl)propionaldehyd 

201-289-8 80-54-6 Repr. 1B H306Fd GHS08 

Dgr 

H306Fd»    

«607-738-00-8 MCPA-tioetyl (ISO); S-

etyl-(4-klor-2-

metylfenoksy)etan; S-

etyl-4-klor-o-

tolyloksytioacetat 

246-831-4 25319-90-8 Acute Tox. 4 

STOT RE 2 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H302 

H373 (lever) 

H400 

H410 

GHS07 

GHS08 

GHS09 

Wng 

H302 

H373 (lever) 

H410 

 oralt: ATE = 450 mg/kg kv 

M = 10 

M = 10» 

 

«607-740-00-9 diisooktylftalat 248-523-5 27554-26-3 Repr. 1B H306FD GHS08 

Dgr 

H306FD»    

«607-741-00-4 4-{[(6-klorpyridin-3-

yl)metyl](2,2-

difluoretyl)amino}furan

-2(5H)-on; 

flupyradifuron 

- 951659-40-8 Acute Tox. 4 

STOT RE 2 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H302 

H373 (muskel) 

H400 

H410 

GHS07 

GHS08 

GHS09 

Wng 

H302 

H373 

(muskel) 

H410 

 oralt: ATE = 500 mg/kg kv 

M = 10 

M = 10» 

 

«607-742-00-X tienkarbazonmetyl 

(ISO); metyl-4-[(4,5-

dihydro-3-metoksy-4-

metyl-5-okso-1H-1,2,4-

triazol-1-

yl)karbonylsulfamoyl]-

5-metyltiofen-3-

karboksylat 

- 317815-83-1 Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H400 

H410 

GHS09 

Wng 

H410  M = 1000 

M = 1000» 

 

«607-743-00-5 L-(+)-melkesyre; (2S)-

2-hydroksypropansyre 
201-196-2 79-33-4 Skin Corr. 1C 

Eye Dam. 1 

H314 

H318 

GHS05 

Dgr 

H314 EUH071»   
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Indeksnr. Kjemisk betegnelse EF-nr. CAS-nr. 

Klassifisering Merking Særlige 

konsentrasjonsgrenser, M-

faktorer og anslåtte verdier 

for akutt giftighet 

Merknader Kode(r) for 

fareklasse(r) og 

farekategori(er) 

Kode(r) for 

faresetning(er) 

Piktogram, 

varselordkode(r) 

Kode(r) for 

faresetning(er) 

Tilleggskode(r) 

for 

faresetning(er) 

«607-744-00-0 2-metoksyetylakrylat 221-499-3 3121-61-7 Flam. Liq. 3 

Muta. 2 

Repr. 1B 

Acute Tox. 3 

Acute Tox. 4 

Skin Corr. 1C 

Eye Dam. 1 

Skin Sens. 1 

H226 

H341 

H306FD 

H331 

H302 

H314 

H318 

H317 

GHS02 

GHS05 

GHS06 

GHS08 

Dgr 

H226 

H341 

H306FD 

H331 

H302 

H314 

H317 

EUH071 innånding: ATE = 2,7 mg/l 

(damper) 

oralt: ATE = 404 mg/kg 

kv» 

 

«607-745-00-6 Glyoksylsyre ... % 206-058-5 298-12-4 Eye Dam. 1 

Skin Sens. 1B 

H318 

H317 

GHS05 

GHS07 

Dgr 

H318 

H317 

  B» 

«607-746-00-1 natrium-N-(hydroksy-

metyl)glysinat; 

[formaldehyd avgitt fra 

natrium-N-(hydroksy-

metyl)glysinat] 

274-357-8 70161-44-3 Carc. 1B 

Muta. 2 

Acute Tox. 4 

Acute Tox. 4 

STOT SE 3 

Skin Irrit. 2 

Eye Irrit. 2 

Skin Sens. 1 

H350 

H341 

H332 

H302 

H335 

H315 

H319 

H317 

GHS08 

GHS07 

Dgr 

H350 

H341 

H332 

H302 

H335 

H315 

H319 

H317 

 innånding: ATE = 3 mg/l 

(støv eller tåke) 

oralt: ATE = 1100 mg/kg 

kv 

8 

9» 

«611-181-00-6 kalium(oksido-NNN-

azoksy)sykloheksan; 

sykloheksylhydroksydia

zen-1-oksid, kaliumsalt; 

[K-HDO] 

- 66603-10-9 Flam. Sol. 1 

Acute Tox. 3 

STOT RE 2 

Skin Irrit. 2 

Eye Dam. 1 

Aquatic Chronic 2 

H228 

H301 

H373 (lever) 

H315 

H318 

H411 

GHS02 

GHS06 

GHS08 

GHS05 

GHS09 

Dgr 

H228 

H301 

H373 (lever) 

H315 

H318 

H411 

 oralt: ATE = 136 mg/kg 

kv» 

 

«612-294-00-3 mecetroniumetilsulfat; 

N-etyl-N,N-

dimetylheksadekan-1-

aminiumetylsulfat; 

mecetroniumetylsulfat; 

[MES] 

221-106-5 3006-10-8 Skin Corr. 1 

Eye Dam. 1 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H314 

H318 

H400 

H410 

GHS05 

GHS09 

Dgr 

H314 

H410 

EUH071 M = 100 

M = 1000» 

 

«613-331-00-6 (2RS)-2-[4-(4-

klorfenoksy)-2-

(trifluormetyl)fenyl]-1-

(1H-1,2,4-triazol-1-

yl)propan-2-ol; 

mefentriflukonazol 

- 1417782-03-6 Skin Sens. 1 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H317 

H400 

H410 

GHS07 

GHS09 

Wng 

H317 

H410 

 M = 1 

M = 1» 

 



   

 

 

5
.1

.2
0
2

3
 

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. 2

/4
5
3
 

 
Indeksnr. Kjemisk betegnelse EF-nr. CAS-nr. 

Klassifisering Merking Særlige 

konsentrasjonsgrenser, M-

faktorer og anslåtte verdier 

for akutt giftighet 

Merknader Kode(r) for 

fareklasse(r) og 

farekategori(er) 

Kode(r) for 

faresetning(er) 

Piktogram, 

varselordkode(r) 

Kode(r) for 

faresetning(er) 

Tilleggskode(r) 

for 

faresetning(er) 

«613-332-00-1 oksatiapiprolin (ISO); 

1-(4-{4-[5-(2,6-

difluorfenyl)-4,5-

dihydro-1,2-oksazol-3-

yl]-1,3-tiazol-2-yl}-1-

piperidin-1-yl)-2-[5-

metyl-3-(trifluormetyl)-

1H-pyrazol-1-yl]etanon 

- 1003318-67-9 Aquatic Chronic 1 H410 GHS09 

Wng 

H410  M = 1»  

«613-333-00-7 sinkpyrition; (T-4)-

bis[1-(hydroksy-

.kappa.O)pyridin-

2(1H)-tionato-

.kappa.S]sink 

236-671-3 13463-41-7 Repr. 1B 

Acute Tox. 2 

Acute Tox. 3 

STOT RE 1 

Eye Dam. 1 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H360D 

H330 

H301 

H372 

H318 

H400 

H410 

GHS08 

GHS06 

GHS05 

GHS09 

Dgr 

H360D 

H330 

H301 

H372 

H318 

H410 

 innånding: ATE =  

0,14 mg/l (støv eller tåke) 

oralt: ATE = 221 mg/kg kv 

M = 1000 

M = 10» 

 

«613-334-00-2 flurkloridon (ISO); 3-

klor-4-(klormetyl)-1-[3-

(trifluormetyl)fenyl]pyr

rolidin-2-on 

262-661-3 61213-25-0 Repr. 1B 

Acute Tox. 4 

Skin Sens. 1 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H306FD 

H302 

H317 

H400 

H410 

GHS08 

GHS07 

GHS09 

Dgr 

H306FD 

H302 

H317 

H410 

 oralt: ATE = 500 mg/kg kv 

M = 100 

M = 100» 

 

«613-335-00-8 4,5-diklor-2-oktyl-2H-

isotiazol-3-on; [DCOIT] 

264-843-8 64359-81-5 Acute Tox. 2 

Acute Tox. 4 

Skin Corr. 1 

Eye Dam. 1 

Skin Sens. 1A 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H330 

H302 

H314 

H318 

H317 

H400 

H410 

GHS06 

GHS05 

GHS09 

Dgr 

H330 

H302 

H314 

H317 

H410 

EUH071 innånding: ATE =  

0,16 mg/l (støv eller tåke) 

oralt: ATE = 567 mg/kg kv 

Skin Irrit. 2; H315: 0 025 

% ≤ C < 5 % 

Eye Irrit. 2; H319: 0 025 % 

≤ C < 3 % 

Skin Sens. 1A; H317:  

C ≥ 0,0015 % 

M = 100 

M = 100» 

 



   

 

 

N
r. 2

/4
5
4
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

5
.1

.2
0
2

3
 

 
Indeksnr. Kjemisk betegnelse EF-nr. CAS-nr. 

Klassifisering Merking Særlige 

konsentrasjonsgrenser, M-

faktorer og anslåtte verdier 

for akutt giftighet 

Merknader Kode(r) for 

fareklasse(r) og 

farekategori(er) 

Kode(r) for 

faresetning(er) 

Piktogram, 

varselordkode(r) 

Kode(r) for 

faresetning(er) 

Tilleggskode(r) 

for 

faresetning(er) 

«613-336-00-3 2-metyl-1,2-
benzotiazol-3(2H)-on; 
[MBIT] 

- 2527-66-4 Acute Tox. 4 
Acute Tox. 3 
Skin Corr. 1C 
Eye Dam. 1 
Skin Sens. 1A 
Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 2 

H312 
H301 
H314 
H318 
H317 
H400 
H411 

GHS06 
GHS05 
GHS09 
Dgr 

H312 
H301 
H314 
H317 
H410 

EUH071 hudkontakt: ATE =  
1 100 mg/kg kv 
oralt: ATE = 175 mg/kg kv 
Skin Sens. 1A; H317:  
C ≥ 0,0015 % 
M = 1» 

 

«616-228-00-4 3-(difluormetyl)-1-
metyl-N-(3′,4′,5′-
trifluorbifenyl-2-
yl)pyrazol-4-
karboksamid; 
fluksapyroksad 

- 907204-31-3 Lact. 
Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 

H362 
H400 
H410 

GHS09 
Wng 

H362 
H410 

 M = 1 
M = 1» 

 

«616-230-00-5 N-(hydroksy-
metyl)akrylamid; 
metylolakrylamid; 
[NMA] 

213-103-2 924-42-5 Carc. 1B 
Muta. 1B 
STOT RE 1 

H350 
H340 
H372 (perifert 
nervesystem) 

GHS08 
Dgr 

H350 
H340 
H372 (perifert 
nervesystem)
» 

   

«616-231-00-0 5-fluor-1,3-dimetyl-N-
[2-(4-metylpentan-2-
yl)fenyl]-1H-pyrazol-4-
karboksamid; 2'-[(RS)-
1,3-dimetylbutyl]-5-
fluor-1,3-
dimetylpyrazol-4-
karboksanilid; penflufen 

- 494793-67-8 Carc. 2 
Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 

H351 
H400 
H410 

GHS08 
GHS09 
Wng 

H351 
H410 

 M = 1 
M = 1» 

 

«616-232-00-6 iprovalikarb (ISO); 
isopropyl-[(2S)-3-
metyl-1-{[1-(4-
metylfenyl)etyl]amino}-
1-oksobutan-2-
yl]karbamat 

- 140923-17-7 Carc. 2 H351 GHS08 
Wng 

H351»    

«616-233-00-1 siltiofam (ISO); N-allyl-
4,5-dimetyl-2-
(trimetylsilyl)tiofen-3-
karboksamid 

- 175217-20-6 STOT RE 2 
Aquatic Chronic 2 

H373 
H411 

GHS08 
GHS09 
Wng 

H373 
H411» 
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Indeksnr. Kjemisk betegnelse EF-nr. CAS-nr. 

Klassifisering Merking Særlige 

konsentrasjonsgrenser, M-

faktorer og anslåtte verdier 

for akutt giftighet 

Merknader Kode(r) for 

fareklasse(r) og 

farekategori(er) 

Kode(r) for 

faresetning(er) 

Piktogram, 

varselordkode(r) 

Kode(r) for 

faresetning(er) 

Tilleggskode(r) 

for 

faresetning(er) 

«650-057-00-6 margosaekstrakt [kald-

presset olje av Azadi-

rachta indica-frø uten 

skall, utvunnet med 

superkritisk 

karbondioksid] 

283-644-7 84696-25-3 Aquatic Chronic 3 H412  H412»    

2) Postene med indeksnummer 007-004-00-1, 014-018-00-1, 015-134-00-5, 015-181-00-1, 050-021-00-4, 050-027-00-7, 082-013-00-1, 603-014-00-0, 603-065-00-9, 605-019-00-3, 607-177-00-9, 

607-256-00-8, 607-314-00-2, 609-041-00-4, 609-064-00-X, 613-112-00-5, 613-115-00-1, 613-125-00-6, 613-202-00-4, 613-259-00-5, 616-014-00-0 og 617-006-00-X skal lyde: 

Indeksnr. Kjemisk betegnelse EF-nr. CAS-nr. 

Klassifisering Merking Særlige 

konsentrasjonsgrenser,  

M-faktorer og anslåtte 

verdier for akutt giftighet 

Merknader Kode(r) for 

fareklasse(r) og 

farekategori(er) 

Kode(r) for 

faresetning(er) 

Piktogram, 

varselordkode(r) 

Kode(r) for 

faresetning(er) 

Tilleggskode(r) 

for 

faresetning(er) 

«007-004-00-1 salpetersyre …%  

[C > 70 %] 

231-714-2 7697-37-2 Ox. Liq. 2 

Acute Tox. 1 

Skin Corr. 1A 

H272 

H330 

H314 

GHS03 

GHS06 

GHS05 

Dgr 

H272 

H330 

H314 

EUH071 Ox. Liq. 2; H272:  

C ≥ 99 % 

Ox. Liq. 3; H272: 70 %  

≤ C < 99 % 

B» 

«014-018-00-1 oktametylsyklotetrasilo

ksan; [D4] 

209-136-7 556-67-2 Repr. 2 

Aquatic Chronic 1 

H361f *** 

H410 

GHS08 

GHS09 

Wng 

H361f *** 

H410 

 M = 10»  

«015-134-00-5 pirimifos-metyl (ISO); 

O-[2-(dietylamino)-6-

metylpyrimidin-4-yl]-

O,O-dimetylfosfortioat 

249-528-5 29232-93-7 Acute Tox. 4 

STOT RE 1 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H302 

H372 

(nervesystem) 

H400 

H410 

GHS07 

GHS08 

GHS09 

Dgr 

H302 

H372 

(nervesystem) 

H410 

 oralt: ATE = 1414 mg/kg 

kv 

M = 1000 

M = 1000» 

 

«015-181-00-1 fosfin 232-260-8 7803-51-2 Flam. Gas 1 

Press. Gas 

Acute Tox. 1 

Skin Corr. 1B 

Aquatic Acute 1 

H220 

H330 

H314 

H400 

GHS02 

GHS04 

GHS06 

GHS05 

GHS09 

Dgr 

H220 

H330 

H314 

H400 

 innånding: ATE =  

ppmV (gasser) 

U» 
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Indeksnr. Kjemisk betegnelse EF-nr. CAS-nr. 

Klassifisering Merking Særlige 

konsentrasjonsgrenser,  

M-faktorer og anslåtte 

verdier for akutt giftighet 

Merknader Kode(r) for 

fareklasse(r) og 

farekategori(er) 

Kode(r) for 

faresetning(er) 

Piktogram, 

varselordkode(r) 

Kode(r) for 

faresetning(er) 

Tilleggskode(r) 

for 

faresetning(er) 

«050-021-00-4 diklordioktylstannan 222-583-2 3542-36-7 Repr. 1B 

Acute Tox. 2 

STOT RE 1 

Aquatic Chronic 3 

H360D 

H330 

H372 ** 

H412 

GHS08 

GHS06 

Dgr 

H360D 

H330 

H372 ** 

H412 

 Repr. 1B; H360 D:  

C ≥ 0,03 % 

innånding: ATE =  

0,098 mg/l (støv eller 

tåke)» 

 

«050-027-00-7 2-etylheksyl-10-etyl-

4,4-dioktyl-7-okso-8-

oksa-3,5-ditia-4-

stannatetradekanoat; 

[DOTE] 

239-622-4 15571-58-1 Repr. 1B 

STOT RE 1 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H360D 

H372 

(immunsystem) 

H400 

H410 

GHS08 

GHS09 

Dgr 

H360D 

H372 

(immunsys-

tem) 

H410» 

   

«082-013-00-1 bly i pulverform; 

[partikkeldiameter  

< 1 mm] 

231-100-4 7439-92-1 Repr. 1A 

Lact. 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H306FD 

H362 

H400 

H410 

GHS08 

GHS09 

Dgr 

H360FD 

H362 

H410 

 Repr. 1A; H360D:  

C ≥ 0,03 % 

M = 1 

M = 10» 

 

«603-014-00-0 2-butoksyetanol; 

etylengly-

kolmonobutyleter 

203-905-0 111-76-2 Acute Tox. 4* 

Acute Tox. 4 

Skin Irrit. 2 

Eye Irrit. 2 

H332 

H302 

H315 

H319 

GHS07 

Wng 

H332 

H302 

H315 

H319 

 oralt: ATE = 1200 mg/kg 

kv» 

 

«603-065-00-9 m-bis(2,3-

epoksypropoksy) 

benzen; 

resorcinoldiglysidyleter 

202-987-5 101-90-6 Carc. 1B 

Muta. 2 

Acute Tox. 3 

Acute Tox. 4 

Skin Irrit. 2 

Eye Irrit. 2 

Skin Sens. 1 

Aquatic Chronic 3 

H350 

H341 

H311 

H302 

H315 

H319 

H317 

H412 

GHS08 

GHS06 

Dgr 

H350 

H341 

H311 

H302 

H315 

H319 

H317 

H412 

 hudkontakt: ATE =  

300 mg/kg kv oralt: ATE = 

500 mg/kg kv» 

 

«607-177-00-9 tribenuron-metyl (ISO); 

metyl-2-[N-(4-metoksy-

6-metyl-1,3,5-triazin-2-

yl)-N-

metykarbamoylsulfa-

moyl]benzoat 

401-190-1 101200-48-

0 

STOT RE 2 

Skin Sens. 1 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H373 

H317 

H400 

H410 

GHS08 

GHS07 

GHS09 

Wng 

H373 

H317 

H410 

 M = 100 

M = 100» 
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Indeksnr. Kjemisk betegnelse EF-nr. CAS-nr. 

Klassifisering Merking Særlige 

konsentrasjonsgrenser,  

M-faktorer og anslåtte 

verdier for akutt giftighet 

Merknader Kode(r) for 

fareklasse(r) og 

farekategori(er) 

Kode(r) for 

faresetning(er) 

Piktogram, 

varselordkode(r) 

Kode(r) for 

faresetning(er) 

Tilleggskode(r) 

for 

faresetning(er) 

«607-256-00-8 azoksystrobin (ISO); 

metyl-(E)-2-{2[6-(2-

cyanofenoksy)pyrimidi

n-4-yloksy]fenyl}-3-

metoksyakrylat 

- 131860-33-

8 

Acute Tox. 3 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H331 

H400 

H410 

GHS06 

GHS09 

Dgr 

H331 

H410 

 innånding: 

ATE = 0,7 mg/l (støv eller 

tåke) 

M = 10 

M = 10» 

 

«607-314-00-2 etofumesat (ISO); (RS)-

2-etoksy-2,3-dihydro-

3,3-dimetylbenzofuran-

5-yl-metansulfonat 

247-525-3 26225-79-6 Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H400 

H410 

GHS09 

Wng 

H410  M = 1 

M = 1» 

 

«609-041-00-4 2,4-dinitrofenol 200-087-7 51-28-5 Acute Tox. 3* 

Acute Tox. 3 

Acute Tox. 2 

STOT RE 1 

Aquatic Acute 1 

H331 

H311 

H300 

H372 

H400 

GHS06 

GHS08 

GHS09 

Dgr 

H331 

H311 

H300 

H372 

H400 

 hudkontakt: ATE =  

300 mg/kg kv oralt: ATE = 

30 mg/kg kv» 

 

«609-064-00-X mesotrion (ISO); 2-[4-

(metylsulfonyl)-2-

nitrobenzoyl]-1,3-

sykloheksandion 

- 104206-82-

8 

Repr. 2 

STOT RE 2 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H361d 

H373 (øyne, 

nervesystem) 

H400 

H410 

GHS08 

GHS09 

Wng 

H361d 

H373 (øyne, 

nervesystem) 

H410 

 M = 10 

M = 10» 

 

«613-112-00-5 oktilinon (ISO); 2-

oktyl-2H-isotiazol-3-on; 

[OIT] 

247-761-7 26530-20-1 Acute Tox. 2 

Acute Tox. 3 

Acute Tox. 3 

Skin Corr. 1 

Eye Dam. 1 

Skin Sens. 1A 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H330 

H311 

H301 

H314 

H318 

H317 

H400 

H410 

GHS06 

GHS05 

GHS09 

Dgr 

H330 

H311 

H301 

H314 

H317 

H410 

EUH071 innånding: ATE =  

0,27 mg/l (støv eller tåke) 

hudkontakt: ATE = 311 

mg/kg kv Skin Sens. 1A; 

H317: C ≥ 0,0015 % 

M = 100 

M = 100» 

 

«613-115-00-1 hymeksazol (ISO); 3-

hydroksy-5-

metylisoksazol 

233-000-6 10004-44-1 Repr. 2 

Acute Tox. 4 

Eye Dam. 1 

Skin Sens. 1 

Aquatic Chronic 2 

H361d 

H302 

H318 

H317 

H411 

GHS08 

GHS07 

GHS05 

GHS09 

Dgr 

H361d 

H302 

H318 

H317 

H411 

 oralt: ATE = 1600 mg/kg 

kv» 
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Indeksnr. Kjemisk betegnelse EF-nr. CAS-nr. 

Klassifisering Merking Særlige 

konsentrasjonsgrenser,  

M-faktorer og anslåtte 

verdier for akutt giftighet 

Merknader Kode(r) for 

fareklasse(r) og 

farekategori(er) 

Kode(r) for 

faresetning(er) 

Piktogram, 

varselordkode(r) 

Kode(r) for 

faresetning(er) 

Tilleggskode(r) 

for 

faresetning(er) 

«613-125-00-6 heksytiazoks (ISO); 
trans-5-(4-klorfenyl)-N-
sykloheksyl-4-metyl-2-
okso-3-tiazolidin-3-
karboksamid 

- 78587-05-0 Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 

H400 
H410 

GHS09 
Wng 

H410  M = 1 
M = 1» 

 

«613-202-00-4 pymetrozin (ISO); (E)-
4,5-dihydro-6-metyl-4-
(3-pyr-
idylmetylenamino)-
1,2,4-triazin-3(2H)-on 

- 123312-89-
0 

Carc. 2 
Repr. 2 
Aquatic Chronic 1 

H351 
H361fd 
H410 

GHS08 
GHS09 
Wng 

H351 
H361fd 
H410 

 M = 1»  

«613-259-00-5 imiprotrin (ISO); 
reaksjonsmasse av [2,4-
diokso-(2-propyn-1-
yl)imidazolidin-3-
yl]metyl(1R)-cis-
krysantemat; [2,4-
diokso-(2-propyn-1-
yl)imidazolidin-3-
yl]metyl(1R)-trans-
krysantemat 

428-790-6 72963-72-5 Carc. 2 
Acute Tox. 4 
Acute Tox. 4 
STOT SE 2 
Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 

H351 
H332 
H302 
H371 
(nervesystem; 
oralt, innånding) 
H400 
H410 

GHS08 
GHS07 
GHS09 
Wng 

H351 
H332 
H302 
H371 
(nervesystem; 
oralt, 
innånding) 
H410 

 innånding: ATE = 1,4 mg/l 
(støv eller tåke) 
oralt: ATE = 550 mg/kg kv 
M = 10 
M = 10» 

 

«616-014-00-0 butanonoksim; 
etylmetylketoksim; 
etylmetylketonoksim 

202-496-6 96-29-7 Carc. 1B 
Acute Tox. 4 
Acute Tox. 3 
STOT SE 3 
STOT SE 1 
STOT RE 2 
Skin Irrit. 2 
Eye Dam. 1 
Skin Sens. 1 

H350 
H312 
H301 
H336 
H372 (øvre 
luftveier) 
H373 
(blodsystem) 
H315 
H318 
H317 

GHS08 
GHS06 
GHS05 
Dgr 

H350 
H312 
H301 
H336 
H372 (øvre 
luftveier) 
H373 
(blodsystem) 
H315 
H318 
H317 

 hudkontakt: ATE =  
1100 mg/kg kv oralt: ATE 
= 100 mg/kg kv» 

 

«617-006-00-X bis(α,α-dimetylben-
zyl)peroksid 

201-279-3 80-43-3 Org. Perox. F 
Repr. 1B 
Skin Irrit. 2 
Eye Irrit. 2 
Aquatic Chronic 2 

H242 
H360D 
H315 
H319 
H411 

GHS02 
GHS08 
GHS07 
GHS09 
Dgr 

H242 
H360D 
H315 
H319 
H411» 

   

3) Postene for indeksnummer 601-064-00-8 og 607-693-00-4 utgår. 

 __________  
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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 

[meddelt under nummer C(2019) 4632](*) 

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 i direktiv 98/79/EF skal medlemsstatene anse at utstyr oppfyller de grunnleggende 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 

kommisjonsvedtak 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 gjennomgås på nytt. 

3) Det bør tas hensyn til det aktuelle tekniske nivået som er i stadig utvikling, endrede kliniske behov, voksende 

vitenskapelig kunnskap og de nye typene utstyr på markedet, og i lys av dette bør de felles tekniske spesifikasjonene 

endres med hensyn til kravene til kombinerte antigen- og antistofftester for HIV og hepatitt C-virus (HCV) og kravene 

til nukleinsyreamplifikasjonsteknikker når det gjelder referansemateriale og kvalitative HIV-tester. 

4) Produsentene bør gis tid til å tilpasse seg de nye felles tekniske spesifikasjonene. Anvendelsesdatoen for kravene fastsatt 

i denne beslutningen bør derfor utsettes. Av hensyn til folkehelsen og pasientsikkerheten bør produsenter imidlertid ha 

rett til frivillig å følge de nye felles tekniske spesifikasjonene 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 uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 193 av 19.7.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 201/2020 av  

11. desember 2020 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 

Denne beslutningen får anvendelse fra 2. juli 2020. 

Fram til denne datoen skal medlemsstatene 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 en av følgende spesifikasjoner: 

a) De felles tekniske spesifikasjonene fastsatt i vedlegget til vedtak 2002/364/EF, endret ved kommisjonsbeslutning 

2011/869/EU(4).EF. 

b) De felles tekniske spesifikasjonene fastsatt i vedlegget til vedtak 2002/364/EF, endret ved denne beslutningen. 

Artikkel 3 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 1. juli 2019. 

 For Kommisjonen 

Elżbieta BIEŃKOWSKA 

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). 
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VEDLEGG 

I vedlegget til vedtak nr. 2002/364/EF gjøres følgende endringer: 

1) Nr. 3.1.1 skal lyde: 

«3.1.1 Utstyr som påviser virusinfeksjoner, skal oppfylle kravene til sensitivitet og spesifisitet fastsatt i tabell 1 og 5 i 

henhold til påvist virustype og enhet (antigen og/eller antistoff). Se også nr. 3.1.11 for screeningtester.» 

2) Nr. 3.2 skal lyde: 

«3.2. Tilleggskrav for kombinerte antigen- og antistofftester for HIV og HCV. 

3.2.1. Kombinerte antigen- og antistofftester for HIV til påvisning av HIV-1 p24-antigen og HIV-1/2-antistoff skal 

oppfylle kravene til sensitivitet og spesifisitet i tabell 1 og 5. 

3.2.2. Kombinerte antigen- og antistofftester for hepatitt C-virus (HCV) til påvisning av HCV-antigen og HCV-antistoff 

skal oppfylle kravene til sensitivitet og spesifisitet i tabell 1 og 5. HCV-serokonverteringspaneler til vurdering av 

kombinerte antigen- og antistofftester for HCV skal starte med en eller flere negative blodprøver og omfatte 

panelprøver fra tidlig HCV-infeksjon (HCV-kjerneantigen- og/eller HCV-RNA-positive, men anti-HCV-negative). 

Kombinerte antigen- og antistofftester for HCV skal vise økt sensitivitet ved tidlig HCV-infeksjon sammenlignet 

med tester for bare HCV-antistoff.» 

3) Nr. 3.3.2 skal lyde: 

«3.3.2. Den analytiske sensitiviteten eller påvisningsgrensen for NAT-tester uttrykkes ved 95 % positiv cut-off-verdi. 

Dette er analyttkonsentrasjonen der 95 % av testene gir positive resultater etter seriefortynninger av et 

internasjonalt referansemateriale, dersom det er tilgjengelig, for eksempel en internasjonal standard fra Verdens 

helseorganisasjon (WHO) eller referansemateriale kalibrert mot en internasjonal WHO-standard.» 

4) Nye nr. 3.3.2a og 3.3.2b skal lyde: 

«3.3.2a. Kvalitative NAT-tester for HIV til påvisning av HIV i blod, blodkomponenter, celler, vev eller organer, eller i 

avledede produkter av dette, for å vurdere om dette er egnet for transfusjon, transplantasjon eller administrering av 

celler, skal være utformet slik at de påviser både HIV-1 og HIV-2. 

3.3.2b. Kvalitative NAT-tester for HIV, unntatt tester til virustypebestemmelse, skal være utformet slik at de kompenserer 

for et potensielt utfall av en HIV-1-NAT-målregion, for eksempel ved bruk av to uavhengige målregioner.» 



   

 

 

N
r. 2

/4
6
2
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e 
5

.1
.2

0
2

3
 

 

5) Tabell 1 skal lyde: 

«Tabell 1 

Screeningtester: 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 

sensitivitet 

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 

produsent) 

Defineres når til-

gjengelig 

20 paneler 

10 tilleggspaneler (hos meldt organ eller 

produsent) 

20 paneler 

10 tilleggspaneler (hos 

meldt organ eller 

produsent) 

Defineres når 

tilgjengelig 

Analytisk 

sensitivitet 

Standarder    0,130 IE/ml (WHO 

International Standard: 

Third International 

Standard for HBsAg, 

subtypes ayw1/adw2, 

HBV genotype B4, 

NIBSC-kode: 12/226) 

 

Spesifisitet Uspesifiserte givere 

(herunder 

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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6) Tabell 5 skal lyde: 

«Tabell 5 

HIV 1-antigen, HIV Ag/Ab, HCV-antigen, HCV Ag/Ab 

 HIV-1-antigen- og HIV Ag/Ab-tester HCV-antigen- og HCV Ag/Ab-tester Akseptkriterier 

Diagnostisk sensitivitet Positive prøver 50 HIV-1-antigenpositive 

50 cellekultursupernatanter, herunder 

forskjellige HIV 1-undertyper og HIV 2 

25 HCV-kjerneantigen- og/eller HCV-

RNA-positive, men anti-HCV-negative 

prøver som omfatter HCV-genotype 1–6 

(dersom en genotype ikke er tilgjengelig, 

begrunnes dette) 

Se det generelle prinsippet i nr. 3.1.8 

Serokonverteringspa-

neler(1) 

20 serokonverteringspaneler/lavtiterpaneler 20 serokonverteringspaneler/lavtiterpaneler  

Analytisk sensitivitet Standarder HIV-1 p24 Antigen, First International 

Reference Reagent, NIBSC-kode: 90/636 

Påvisningsgrensen for HCV-kjerneantigen 

skal undersøkes ved bruk av fortynninger 

av WHOs internasjonale standard for HCV-

kjerneantigen (HCV core Ag, produktkode: 

PEI 129096/12) 

For HIV-1 p24-antigen: ≤ 2 IE/ml 

Diagnostisk spesifisitet  200 blodgivinger 

200 kliniske prøver 

50 potensielt interfererende prøver 

200 blodgivinger, 200 kliniske prøver, 50 

potensielt interfererende prøver 

≥ 99,5 % etter nøytralisering eller, dersom 

ingen nøytraliseringstest er tilgjengelig, 

etter at prøvestatusen er bestemt i henhold 

til de generelle prinsippene i nr. 3.1.5 

(1) Det samlede antallet serokonverteringspaneler for kombinerte Ag/Ab-tester (fra tabell 1 og 5) trenger ikke å være høyere enn 30.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/939 

av 6. juni 2019 

om utpeking av utstedende enheter til å drifte et system for tildeling av entydig utstyrsidentifikasjon 

(UDI) 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 27 nr. 2 første ledd, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/746 av 5. april 2017 om medisinsk utstyr til in vitro-

diagnostikk og om oppheving av direktiv 98/79/EF og kommisjonsbeslutning 2010/227/EU(2), særlig artikkel 24 nr. 2 første 

ledd), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 27 nr. 1 i forordning (EU) 2017/745 og i artikkel 24 nr. 1 i forordning (EU) 2017/746 fastsettes et system for 

entydig utstyrsidentifikasjon (UDI-system) for en viss type medisinsk utstyr som omfattes av disse forordningenes 

virkeområde. 

2) Før utstyr som omfattes av UDI-systemet, bringes i omsetning, skal produsenten tildele utstyret og, dersom det er 

relevant, alle høyere emballasjenivåer en entydig utstyrsidentifikasjon (UDI). Denne UDI-en skal være opprettet i 

samsvar med reglene til en utstedende enhet som Kommisjonen har utpekt til å drifte et system for tildeling av UDI-

er. Produsentene kan bare bruke standarder for koding fastsatt av utstedende enheter som er utpekt av Kommisjonen. 

3) I artikkel 27 nr. 2 i forordning (EU) 2017/745 og i artikkel 24 nr. 2 i forordning (EU) 2017/746 fastsettes kriterier som 

utstedende enheter må oppfylle før de kan utpekes til å drifte et system for tildeling av UDI-er i henhold til nevnte 

forordninger. 

4) En søknadsinnbydelse for utstedende enheter som ønsker å bli utpekt til å drifte et system for tildeling av UDI-er i 

henhold til forordning (EU) 2017/745 og et system for tildeling av UDI-er i henhold til forordning (EU) 2017/746, ble 

offentliggjort på Kommisjonens nettsted 21. desember 2018(3) med frist 25. januar 2019. Det kom inn fire søknader. 

Kommisjonen har vurdert hver av disse søknadene og fastslått at de aktuelle enhetene oppfyller de relevante kriteriene 

for utpeking i henhold til begge forordningene. Koordineringsgruppen for medisinsk utstyr (MDCG) ble også rådspurt 

og hadde ingen innvendinger. 

5) Enhetene oppført i vedlegget til denne beslutningen bør derfor utpekes til å drifte et system for tildeling av UDI-er i 

henhold til forordning (EU) 2017/745 og et system for tildeling av UDI-er i henhold til forordning (EU) 2017/746. 

6) Bestemmelsene i denne beslutningen henger nøye sammen, ettersom både forordning (EU) 2017/745 og forordning 

(EU) 2017/746 omhandler medisinsk utstyr, og ettersom UDI-systemene i begge forordningene har en rekke likheter og 

er underlagt identiske krav. Ettersom de samme utstedende enhetene skal utpekes til å drifte et system for tildeling av 

UDI-er i henhold til forordning (EU) 2017/745 og et system for tildeling av UDI-er i henhold til forordning (EU) 

2017/746, bør utpekingene for begge disse forordningene inngå i én beslutning. 

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 149 av 7.6.2019, s. 73, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 202/2020 av  

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

(1) EUT L 117 av 5.5.2017, s. 1. 

(2) EUT L 117 av 5.5.2017, s. 176 

(3) Innbydelsen ble offentliggjort på https://ec.europa.eu/growth/content/call-applications-view-designation-udi-issuing-entities-accordance-

article-272-regulation-eu_en 

2023/EØS/2/50 
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TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Utpeking av utstedende enheter 

De utstedende enhetene oppført i vedlegget til denne beslutningen utpekes til å drifte et system for tildeling av UDI-er i henhold 

til forordning (EU) 2017/745 og til å drifte et system for tildeling av UDI-er i henhold til forordning (EU) 2017/746. 

Artikkel 2 

Vilkår for utpeking 

1. Utpekingene foretatt i henhold til artikkel 1 skal være gyldige i en periode på fem år fra 27. juni 2019. Ved utgangen av 

denne perioden kan hver av disse utpekingene fornyes med ytterligere fem år dersom den utpekende enheten fortsatt oppfyller 

kriteriene og vilkårene for utpeking. 

2. Dersom Kommisjonen anser at enheten ikke lenger oppfyller kriteriene for utpeking fastsatt i artikkel 27 nr. 2 første ledd i 

forordning (EU) 2017/745 eller i artikkel 24 nr. 2 første ledd i forordning (EU) 2017/746, kan den til enhver tid midlertidig 

oppheve eller tilbakekalle utpekingen av en utstedende enhet i henhold til artikkel 1. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

Utferdiget i Brussel torsdag 6. juni 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Liste over utstedende enheter utpekt til å drifte et system for tildeling av UDI-er i henhold til forordning  

(EU) 2017/745 og et system for tildeling av UDI-er i henhold til forordning (EU) 2017/746 

a) GS1 AISBL 

b) Health Industry Business Communications Council (HIBCC) 

c) ICCBBA 

d) Informationsstelle für Arzneispezialitäten — IFA GmbH 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1222 

av 24. juli 2015 

om fastsettelse av retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 714/2009 av 13. juli 2009 om vilkår for tilgang til nett for 

utveksling av elektrisk kraft over landegrensene og om oppheving av forordning (EF) nr. 1228/2003(1), særlig artikkel 18 nr. 3 

bokstav b) og nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) En rask gjennomføring av et velfungerende og sammenkoplet indre energimarked er avgjørende for målet om å 

opprettholde sikkerheten i energiforsyningen, øke konkurranseevnen og sikre at alle forbrukere kan kjøpe energi til 

overkommelige priser. Et velfungerende indre marked for elektrisk kraft bør gi produsentene insentiver til å investere i 

ny kraftproduksjon, herunder elektrisk kraft fra fornybare energikilder, og bør legge særlig vekt på de mest isolerte 

medlemsstatene og regionene i Unionens energimarked. Et velfungerende marked bør også gjennom hensiktsmessige 

tiltak fremme en mer effektiv energibruk hos forbrukerne, og en sikker energiforsyning er en forutsetning for dette. 

2) Sikker energiforsyning er et vesentlig element for offentlig sikkerhet og henger derfor tett sammen med et indre marked 

for elektrisk kraft som fungerer tilfredsstillende, og integrasjonen av de isolerte markedene for elektrisk kraft i 

medlemsstatene. Elektrisk kraft kan bare framføres til unionsborgerne gjennom nettet. Velfungerende markeder for 

elektrisk kraft og særlig nettene og andre eiendeler knyttet til forsyningen av elektrisk kraft, spiller en avgjørende rolle 

for offentlig sikkerhet, en konkurransedyktig økonomi og unionsborgernes velferd. 

3) Forordning (EF) nr. 714/2009 fastsetter ikke-diskriminerende regler for vilkårene for tilgang til nett for utveksling av 

elektrisk kraft over landegrensene, særlig regler for kapasitetstildeling og håndtering av flaskehalser i overførings-

forbindelser og transmisjonsnett som påvirker grensekryssende flyt av elektrisk kraft. For å arbeide mot et virkelig 

integrert marked for elektrisk kraft bør de nåværende reglene for kapasitetstildeling, flaskehalshåndtering og handel med 

elektrisk kraft harmoniseres ytterligere. Denne forordning fastsetter derfor harmoniserte minstekrav til den endelige 

felles dagen-før- og intradagmarkedskoplingen (day-ahead and intraday coupling) for å skape en klar juridisk ramme for 

en effektiv og moderne ordning for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering, som fremmer handelen med elektrisk 

kraft i Unionen og en mer effektiv utnyttelse av nettet, og øker konkurransen til fordel for forbrukerne. 

4) For å kunne innføre felles dagen-før- og intradagmarkedskopling må den tilgjengelige kapasiteten over landegrensene 

beregnes på en samordnet måte av operatørene av transmisjonsnett («Transmission System Operators», heretter kalt 

TSO-er). For dette formål bør de utvikle en felles nettmodell som omfatter produksjon, last og nettstatus per time. Den 

tilgjengelige kapasiteten bør normalt beregnes i samsvar med den såkalte flytbaserte beregningsmetoden, som er en 

metode som tar hensyn til at elektrisk kraft kan flyte via ulike veier, og som optimaliserer den tilgjengelige kapasiteten i 

nett som innbyrdes er sterkt avhengig av hverandre. Den tilgjengelige kapasiteten over landegrensene bør være et viktig 

bidrag til den videre beregningsprosessen, der alle kjøps- og salgsbud i Unionen som kraftbørsene tar imot, matches, 

idet det tas hensyn til tilgjengelig kapasitet over landegrensene på en økonomisk optimal måte. Felles dagen-før- og 

intradagmarkedskopling sikrer at kraften normalt overføres fra områder med lav pris til områder med høy pris. 

5) Markedskoplingsoperatøren («market coupling operator», heretter kalt «MCO») bruker en bestemt algoritme for å 

matche kjøps- og salgsbud på en optimal måte. Resultatene av beregningen bør gjøres tilgjengelige for alle kraftbørser 

uten noen form for forskjellsbehandling. På grunnlag av resultatene av MCO-ens beregning bør kraftbørsene underrette 

sine kunder om hvilke kjøps- og salgsbud som er antatt. Energien bør deretter overføres gjennom nettet i samsvar med 

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 197 av 25.7.2015, s. 24, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 204/2020 av  

11. desember 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 211 av 14.8.2009, s. 15. 

2023/EØS/2/51 
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resultatene av MCO-ens beregning. Prosessen for felles dagen-før- og intradagmarkedskopling er tilsvarende, bortsett 

fra at det ved intradagmarkedskopling bør benyttes en kontinuerlig prosess hele dagen gjennom i stedet for en enkelt 

beregning som ved dagen-før-markedskopling. 

6) Kapasitetsberegningen for tidsrammene for dagen-før- og intradagmarkedet bør samordnes minst på regionalt plan for å 

sikre at kapasitetsberegningen er pålitelig, og at optimal kapasitet gjøres tilgjengelig for markedet. Felles metoder for 

beregning av regional kapasitet bør utvikles for å definere inndata, beregningsmetode og valideringskrav. Opplysninger 

om tilgjengelig kapasitet bør oppdateres til rett tid på grunnlag av den nyeste informasjonen ved hjelp av en effektiv 

kapasitetsberegningsprosess. 

7) To metoder er tillatt for å beregne utvekslingskapasitet mellom budområder: den flytbaserte metoden eller metoden for 

samordnet netto overføringskapasitet. Den flytbaserte metoden bør anvendes som hovedmetode for kapasitetsberegning 

i dagen-før- og intradagmarkedet dersom budområdene er sterkt avhengige av hverandre med hensyn til utveks-

lingskapasitet. Den flytbaserte metoden bør først innføres etter at markedsdeltakerne er blitt rådspurt og har hatt 

tilstrekkelig tid til å forberede en smidig overgang. Metoden for samordnet netto overføringskapasitet bør bare anvendes 

i regioner der budområdene er mindre avhengige av hverandre med hensyn til utvekslingskapasitet, og det kan påvises at 

den flytbaserte metoden ikke ville gi noen merverdi. 

8) Med sikte på å beregne utvekslingskapasiteten mellom budområder på en samordnet måte bør det utvikles en felles 

nettmodell for felles dagen-før- og intradagmarkedskopling som representerer det sammenkoplede europeiske nettet. 

Den felles nettmodellen bør omfatte en modell av transmisjonsnettet som viser plasseringen av produksjons- og 

lastenheter som er relevante for beregningen av utvekslingskapasitet mellom budområder. Det er avgjørende for 

utviklingen av den felles nettmodellen at hver enkelt TSO leverer korrekt informasjon til rett tid. 

9) Hver enkelt TSO bør utvikle en individuell nettmodell av sitt system og sende den til de TSO-ene som har ansvaret for å 

slå dem sammen til en felles nettmodell. De individuelle nettmodellene bør inneholde opplysninger om produksjons- og 

lastenheter. 

10) TSO-ene bør anvende et felles sett av korrigerende tiltak som mothandel eller spesialregulering for å håndtere både 

interne flaskehalser og flaskehalser mellom budområder. For å fremme en mer effektiv kapasitetstildeling og unngå 

unødige innskrenkninger i utvekslingskapasitet over landegrensene, bør TSO-ene samordne bruken av korrigerende 

tiltak i forbindelse med kapasitetsberegningen. 

11) Budområder som gjenspeiler fordelingen av tilbud og etterspørsel, er en hjørnestein i den markedsbaserte handelen med 

elektrisk kraft og er en forutsetning for å få full utnyttelse av metodene for kapasitetstildeling, herunder den flytbaserte 

metoden. Budområdene bør derfor fastsettes på en måte som sikrer effektiv flaskehalshåndtering og et samlet effektivt 

marked. Budområdene kan senere endres ved at de deles opp eller slås sammen eller ved at grensene justeres. 

Budområdene bør være de samme for alle tidsrammer for markedet. Gjennomgåelsen av budområdenes konfigurasjonen 

i henhold til denne forordning vil spille en viktig rolle når strukturelle flaskehalser skal identifiseres, og gjøre det mulig 

å avgrense budområdene på en mer effektiv måte. 

12) TSO-ene bør samordne spesialregulering eller mothandel som har betydning over landegrensene, på regionalt eller 

høyere plan. Spesialregulering eller mothandel som har betydning over landegrensene, bør samordnes med spesial-

regulering og mothandel internt i kontrollområdet. 

13) Kapasitet bør tildeles innenfor tidsrammene for dagen-før- og intradagmarkedet ved bruk av implisitte til-

delingsmetoder, særlig metoder som innebærer samtidig tildeling av elektrisk kraft og kapasitet. For felles dagen-før-

markedskopling bør metoden være implisitt auksjon, og for felles intradagmarkedskopling bør den være løpende 

implisitt tildeling. Metoden med implisitt auksjon bør baseres på effektiv informasjonsoverføring til rett tid mellom 

TSO-ene, kraftbørser og en rekke andre parter for å sikre at kapasitet tildeles og flaskehalser håndteres på en effektiv 

måte. 

14) Av effektivitetshensyn og for å gjennomføre felles dagen-før- og intradagmarkedskopling så raskt som mulig, bør den 

felles dagen-før- og intradagmarkedskoplingen benytte eksisterende markedsoperatører og allerede innførte løsninger 

når det er relevant, uten dermed å utelukke konkurranse fra nye operatører.  
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15) Kommisjonen kan i samarbeid med Byrået for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter (heretter kalt «Byrået») 

opprette eller utpeke et felles regulert foretak som skal utøve felles MCO-funksjoner i forbindelse med driften av den 

felles dagen-før- og intradagmarkedskoplingen. 

16) Utviklingen av mer likvide intradagmarkeder som gir partene mulighet til å balansere sine posisjoner nærmere sanntid, 

bør bidra til å integrere fornybare energikilder på Unionens markeder for elektrisk kraft og dermed fremme de politiske 

målene når det gjelder fornybar energi. 

17) Utvekslingskapasiteten mellom budområder på dagen-før- og intradagmarkedet bør gjøres bindende for å muliggjøre 

effektiv tildeling over landegrensene. 

18) For at implisitte auksjoner skal kunne holdes i hele Unionen, er det nødvendig å sikre en priskoplingsprosess som 

omfatter hele Unionen. Denne prosessen bør ta hensyn til overføringskapasitet og tildelingsbegrensninger og bør 

utformes slik at den kan anvendes i eller utvides til hele Unionen, og slik at det er mulig å utvikle nye produkttyper i 

framtiden. 

19) Kraftbørser tar imot kjøps- og salgsbud innenfor ulike tidsrammer, og disse utgjør de inndata som er nødvendige for å 

gjennomføre kapasitetsberegningen i forbindelse med felles dagen-før- og intradagmarkedskopling. Ifølge reglene for 

handel med elektrisk kraft i denne forordning er det derfor nødvendig å fastsette en institusjonell ramme for kraftbørser. 

Felles krav til utnevnelsen av utpekte operatører på markedet for elektrisk kraft («nominated electricity market 

operators», heretter kalt «NEMO-er») og til deres oppgaver bør gjøre det lettere å nå målene i forordning (EF)  

nr. 714/2009 og tillate at den felles dagen-før- og intradagmarkedskoplingen tar behørig hensyn til det indre marked. 

20) Opprettelsen av en felles dagen-før- og intradagmarkedskopling krever at potensielt konkurrerende kraftbørser 

samarbeider om å etablere felles markedskoplingsfunksjoner. Derfor er tilsynet med og overholdelsen av konkurranse-

reglene av største betydning for disse felles funksjonene. 

21) Til tross for utviklingen av en pålitelig algoritme til bruk ved matching av kjøps- og salgsbud og hensiktsmessige 

sikkerhetsprosesser, kan det oppstå situasjoner der priskoplingsprosessen ikke gir resultater. Det er derfor nødvendig å 

fastsette alternative løsninger på nasjonalt og regionalt plan for å sikre at kapasitet fortsatt kan tildeles. 

22) Det bør innføres en pålitelig prising av overføringskapasitet for tidsrammen for intradagmarkedet, som gjenspeiler 

flaskehalsen dersom kapasiteten er begrenset. 

23) Faktiske kostnader som påløper for å garantere bindende kapasitet og for å innføre prosesser for å oppfylle denne 

forordning, bør innen rimelig tid dekkes gjennom nettariffer eller andre egnede ordninger. NEMO-er bør, også når de 

utøver MCO-funksjoner, ha rett til å få dekket kostnader de har pådratt seg, forutsatt at kostnadene er faktiske, rimelige 

og forholdsmessige. 

24) For å unngå forsinkelser og tvister som følge av kostnadsfordelingen bør partene bli enige om regler for å fordele 

felleskostnadene for felles dagen-før-markedskopling og felles intradagmarkedskopling mellom NEMO-er og TSO-er 

fra ulike medlemsstater før gjennomføringsprosessen begynner. 

25) Samarbeidet mellom TSO-er, NEMO-er og reguleringsmyndigheter er nødvendig for å fremme gjennomføringen av et 

velfungerende indre marked for elektrisk kraft og for å sikre optimal forvaltning, samordnet drift og en solid teknisk 

utvikling av transmisjonsnettet for elektrisk kraft i Unionen. TSO-er, NEMO-er og reguleringsmyndigheter bør utnytte 

synergieffektene som oppstår fra prosjekter for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering, som bidrar til utviklingen av 

det indre marked for elektrisk kraft. De bør bygge på de erfaringene som høstes, respektere beslutningene som treffes, 

og bruke løsningene som utarbeides i forbindelse med disse prosjektene. 

26) For å sikre et nært samarbeid mellom TSO-er, NEMO-er og reguleringsmyndigheter bør det fastsettes en robust og ikke-

diskriminerende styringsramme på unionsplan for felles dagen-før- og intradagmarkedskopling. 
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27) Formålet med denne forordning, nemlig å opprette en felles dagen-før- og intradagmarkedskopling, kan ikke nås uten 

visse harmoniserte regler for kapasitetsberegning, flaskehalshåndtering og handel med elektrisk kraft. 

28) En felles dagen-før- og intradagmarkedskopling bør imidlertid bare innføres trinnvis ettersom regelverket for handel 

med elektrisk kraft og transmisjonsnettets fysiske struktur kjennetegnes av betydelige forskjeller mellom medlemsstater 

og regioner. Innføringen av en felles dagen-før- og intradagmarkedskopling krever derfor en fortløpende tilpasning av 

eksisterende metoder for beregning og tildeling av kapasitet og flaskehalshåndtering. Felles dagen-før- og intra-

dagmarkedskopling kan derfor om nødvendig innføres på regionalt plan i første omgang. 

29) En felles dagen-før- og intradagmarkedskopling forutsetter innføring av harmoniserte maksimums- og minimumsli-

kevektspriser som bidrar til å styrke vilkårene for å investere i sikker kapasitet og forsyningssikkerhet på lang sikt, både 

innenfor den enkelte medlemsstat og mellom medlemsstater. 

30) Ettersom vilkårene eller metodene som kreves for fullt ut å kunne utnytte den felles dagen-før- og intradag-

markedskoplingen, er svært komplekse og detaljerte, bør visse detaljerte vilkår eller metoder utvikles av TSO-ene og 

NEMO-ene og godkjennes av reguleringsmyndighetene. Imidlertid må ikke utviklingen av visse vilkår eller metoder hos 

TSO-er og kraftbørser, og reguleringsmyndighetenes påfølgende godkjenning av dem, forsinke gjennomføringen av det 

indre marked for elektrisk kraft. Det er derfor nødvendig å fastsette særlige bestemmelser om samarbeidet mellom TSO-

er, NEMO-er og reguleringsmyndighetene. 

31) I samsvar med artikkel 8 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 713/2009(1) bør Byrået treffe en beslutning 

dersom vedkommende nasjonale reguleringsmyndigheter ikke har kunnet komme til enighet om felles vilkår eller 

metoder. 

32) Denne forordning er utarbeidet i nært samarbeid med Byrået, det europeiske nettverket av operatører av transmisjonsnett 

for elektrisk kraft («ENTSO for elektrisk kraft») og berørte parter med henblikk på å vedta effektive, balanserte og 

forholdsmessige regler basert på gjennomsiktighet og delaktighet. I samsvar med artikkel 18 nr. 3 i forordning (EF)  

nr. 714/2009 skal Kommisjonen samrå seg med Byrået, ENTSO for elektriske kraft og andre relevante berørte parter, 

særlig NEMO-er, før det fremmes eventuelle forslag til endring av denne forordning. 

33) Denne forordning supplerer vedlegg I i forordning (EF) nr. 714/2009, i samsvar med prinsippene fastsatt i artikkel 16 i 

nevnte forordning. 

34) Ettersom det er en meget stor oppgave å innføre en felles dagen-før- og intradagmarkedskopling på det eksisterende 

markedet i Irland og Nord-Irland, pågår det for tiden en større omstrukturering av dette markedet. Det trengs derfor mer 

tid for å gjennomføre deler av denne forordning og for å innføre en rekke overgangsordninger. 

35) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 23 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 714/2009. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

AVDELING I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1.  Denne forordning fastsetter detaljerte retningslinjer for tildeling av utvekslingskapasitet mellom budområder og 

flaskehalshåndtering i dagen-før- og intradagmarkedene, herunder kravene til fastsettelse av felles metoder for å bestemme 

kapasitet som er tilgjengelig samtidig mellom budområder, kriterier for vurdering av effektivitet og en gjennomgåelse av 

budområdenes konfigurasjon. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 713/2009 av 13. juli 2009 om opprettelse av et byrå for samarbeid mellom energi-

reguleringsmyndigheter (EUT L 211 av 14.8.2009, s. 1). 
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2.  Denne forordning får anvendelse på alle transmisjonsnett og overføringsforbindelser i Unionen unntatt transmisjonsnett på 

øyer som ikke er knyttet sammen med andre transmisjonsnett via overføringsforbindelser. 

3.  I medlemsstater der det finnes mer enn én TSO, gjelder denne forordning for alle TSO-er i medlemsstaten. Dersom en 

TSO ikke har en funksjon som er relevant for en eller flere forpliktelser i henhold til denne forordning, kan medlemsstatene 

legge til rette for at ansvaret for å oppfylle disse forpliktelsene pålegges en eller flere andre bestemte TSO-er. 

4.  Unionens felles dagen-før- og intradagmarkedskopling kan åpnes for markedsoperatører og TSO-er som driver virksomhet 

i Sveits, forutsatt at nasjonal rett i landet gjennomfører de viktigste bestemmelsene i Unionens regelverk om markedet for 

elektrisk kraft, og at det finnes en mellomstatlig avtale om samarbeid om elektrisk kraft mellom Unionen og Sveits. 

5.  Forutsatt at vilkårene i nr. 4 over blir oppfylt, skal Kommisjonen på grunnlag av en uttalelse fra Byrået treffe beslutning 

om hvorvidt Sveits skal få delta i den felles dagen-før- og intradagmarkedskoplingen. De rettighetene og forpliktelsene som 

gjelder for Sveits’ NEMO-er og TSO-er som slutter seg til den felles dagen-før-markedskoplingen, skal være i samsvar med 

rettighetene og pliktene til NEMO-er og TSO-er som driver virksomhet i Unionen, for å sikre velfungerende systemer for felles 

dagen-før- og intradagmarkedskopling på unionsplan og like vilkår for alle berørte parter. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning får definisjonene i artikkel 2 i forordning (EU) nr. 714/2009, artikkel 2 i kommisjonsforordning (EU)  

nr. 543/2013(1) og artikkel 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/72/EF(2) anvendelse. 

Videre menes med: 

1. «individuell nettmodell» et datasett som beskriver kraftsystemets egenskaper (produksjon, last og nettopologi) og 

tilhørende regler for å endre disse egenskapene under kapasitetsberegningen, som er utviklet av de ansvarlige TSO-ene, og 

som skal slås sammen med komponenter fra andre individuelle nettmodeller for å utarbeide den felles nettmodellen, 

2. «felles nettmodell » et datasett som dekker hele Unionen, som er avtalt mellom ulike TSO-er, og som beskriver de viktigste 

egenskapene ved kraftsystemet (produksjon, last og nettopologi) og reglene for å endre disse egenskapene under 

kapasitetsberegningsprosessen, 

3. «kapasitetsberegningsregion» det geografiske området der samordnet kapasitetsberegning anvendes, 

4. «scenario» prognose for kraftsystemets status for en gitt tidsramme, 

5. «nettoposisjon» nettosummen av eksporten og importen av elektrisk kraft for hver markedstidsenhet i et budområde, 

6. «tildelingsbegrensninger» begrensninger som skal respekteres i forbindelse med kapasitetstildelingen for å holde 

transmisjonsnettet innenfor grensene for driftssikkerhet, og som ikke er blitt omregnet til utvekslingskapasitet mellom 

budområder, eller som er nødvendig for å gjøre kapasitetstildelingen mer effektiv, 

7. «grenser for driftssikkerhet» akseptable driftsgrenser for sikker nettdrift, for eksempel termiske grenseverdier, 

spenningsgrenser, kortslutningsstrøm, frekvens og dynamisk stabilitet, 

8. «metode for samordnet netto overføringskapasitet» en metode for kapasitetsberegning som er basert på prinsippet om 

forhåndsvurdering og -fastsettelse av maksimal energiutveksling mellom tilstøtende budområder,  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 543/2013 av 14. juni 2013 om innsending og offentliggjøring av opplysninger på markedene for elektrisk 

kraft og om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 714/2009 (EUT L 163 av 15.6.2013, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/72/EF av 13. juli 2009 om felles regler for det indre marked for elektrisk kraft og om oppheving 

av direktiv 2003/54/EF (EUT L 211 av 14.8.2009, s. 55). 
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9. «flytbasert metode» en metode for kapasitetsberegning der energiutvekslingen mellom budområder begrenses av 

distribusjonsfaktorer for kraftoverføring og tilgjengelige marginer på kritiske nettkomponenter, 

10. «uforutsett hendelse» mulig feil som er identifisert, eller feil som allerede har inntruffet på en komponent, som ikke bare 

gjelder komponenter i transmisjonsnettet, men også viktige komponenter hos nettbrukere og i distribusjonsnettet, dersom 

de er relevante for transmisjonsnettets driftssikkerhet, 

11. «ansvarlig for samordnet kapasitetsberegning» den eller de enhetene som har i oppgave å beregne overføringskapasitet på 

regionalt plan eller høyere, 

12. «produksjonsfordelingsnøkkel» en metode for omregning av en endring i nettoposisjon for et gitt budområde til estimerte 

spesifikke verdier for produksjonsøkning eller -reduksjon i den felles nettmodellen, 

13. «korrigerende tiltak» ethvert tiltak som anvendes manuelt eller automatisk av en eller flere TSO-er for å opprettholde 

driftssikkerheten, 

14. «pålitelighetsmargin» reduksjonen av utvekslingskapasitet mellom budområder for å dekke usikkerheten ved kapa-

sitetsberegning, 

15. «markedstid» mellomeuropeisk sommertid eller mellomeuropeisk tid, alt etter hva som gjelder, 

16. «flaskehalsinntekt» inntekter som mottas som følge av kapasitetstildeling, 

17. «markedsrelatert flaskehals» en situasjon der det økonomiske overskuddet for den felles dagen-før- eller intradag-

markedskoplingen er begrenset av utvekslingskapasiteten mellom budområder eller av tildelingsbegrensninger, 

18. «fysisk flaskehals» enhver nettsituasjon der forventet eller faktisk kraftflyt bryter med de enkelte nettkomponenters 

termiske grenseverdier og kraftsystemets spenningsstabilitet eller vinkelstabilitet, 

19. «strukturell flaskehals» flaskehals i transmisjonsnettet som kan defineres entydig, som er forutsigbar, geografisk stabil over 

tid og forekommer jevnlig under normale forhold i kraftsystemet, 

20. «matching» den handelsprosessen der salgsordrer matches med kjøpsordrer for å sikre høyest mulig økonomisk overskudd 

for den felles dagen-før- eller intradagmarkedskoplingen, 

21. «ordre» en intensjon om å kjøpe eller selge energi eller kapasitet, uttrykt av en markedsdeltaker på bestemte vilkår for 

gjennomføring, 

22. «matchede ordrer» alle kjøps- og salgsordrer som er matchet av priskoplingsalgoritmen eller algoritmen for kontinuerlig 

matching av transaksjoner, 

23. «utpekt operatør på markedet for elektrisk kraft (NEMO)» en enhet utpekt av vedkommende myndighet til å utføre 

oppgaver knyttet til felles dagen-før- eller intradagmarkedskopling, 

24. «delt ordrebok» en modul i systemet for den kontinuerlige intradagmarkedskoplingen som samler inn alle matchbare ordrer 

fra NEMO-er som deltar i felles intradagmarkedskopling, og som kontinuerlig matcher disse ordrene, 

25. «handel» en eller flere matchede ordrer, 

26. «felles dagen-før-markedskopling» auksjonsprosessen der innsamlede ordrer matches og utvekslingskapasiteten mellom 

budområder tildeles samtidig for ulike budområder på dagen-før-markedet, 

27. «felles intradagmarkedskopling» den kontinuerlige prosessen der innsamlede ordrer matches og utvekslingskapasiteten 

mellom budområder tildeles samtidig for ulike budområder på intradagmarkedet, 

28. «priskoplingsalgoritme» algoritmen som brukes ved felles dagen-før-markedskopling for samtidig matching av ordrer og 

tildeling av utvekslingskapasitet mellom budområder, 

29. «matchingsalgoritme for kontinuerlig handel» algoritmen som brukes i felles intradagmarkedskopling for kontinuerlig 

matching av ordrer og tildeling av utvekslingskapasitet mellom budområder,  
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30. «funksjon som markedskoplingsoperatør (MCO-funksjon)» oppgaven med å matche ordrer fra dagen-før- og 

intradagmarkedene for ulike budområder og samtidig tildele utvekslingskapasitet mellom budområdene, 

31. «likevektspris» prisen som fastsettes ved å matche den høyeste aksepterte salgsordren og den laveste aksepterte 

kjøpsordren i markedet for elektrisk kraft, 

32. «planlagt utveksling» en overføring av elektrisk kraft som er planlagt mellom geografiske områder, for hver mar-

kedstidsenhet og for en gitt retning, 

33. «ansvarlig for beregning av planlagt utveksling» den eller de enhetene som har ansvaret for å beregne planlagte 

utvekslinger, 

34. «tidsramme for dagen-før-markedet» tidsrammen for markedet for elektrisk kraft fram til stengetid for dagen-før-markedet, 

der produkter handles dagen før levering av hver markedstidsenhet, 

35. «frist for bindende fastsettelse av kapasitet i dagen-før-markedet» tidspunktet for når utvekslingskapasitet mellom 

budområdene blir bindende fastsatt, 

36. «stengetid for dagen-før-markedet» tidspunktet for når ordrer ikke lenger aksepteres på dagen-før-markedet, 

37. «tidsramme for intradagmarkedet» tidsrammen for markedet for elektrisk kraft fra åpningstid til stengetid for det 

områdekryssende intradagmarkedet, der produkter handles for hver markedstidsenhet før de leveres, 

38. «åpningstid for det områdekryssende intradagmarkedet» tidspunktet for når utvekslingskapasiteten mellom budområder 

frigis for en gitt markedstidsenhet og en gitt budområdegrense, 

39. «stengetid for det områdekryssende intradagmarkedet» tidspunktet for når tildeling av utvekslingskapasitet mellom 

budområder ikke lenger er tillatt for en gitt markedstidsenhet, 

40. «kapasitetshåndteringsmodul» et system som inneholder ajourførte opplysninger om tilgjengelig utvekslingskapasitet 

mellom budområder, med henblikk på tildeling av utvekslingskapasitet mellom budområder på intradagmarkedet, 

41. «ikke-standardisert intradagprodukt» et produkt for kontinuerlig intradagmarkedskopling som ikke gjelder konstant 

levering av energi, eller som gjelder et tidsrom som overstiger en markedstidsenhet, med særlige egenskaper som er ment å 

gjenspeile praksis for systemdrift eller markedsbehov, for eksempel ordrer som dekker flere forskjellige markeds-

tidsenheter eller produkter som gjenspeiler oppstartskostnader for produksjonsenheter, 

42. «sentral motpart» den eller de enhetene som har som oppgave å inngå kontrakter med markedsdeltakere gjennom novasjon 

av kontraktene fra matchingsprosessen og organisere overføring av nettoposisjoner fra kapasitetstildelingen med andre 

sentrale motparter eller overføringsagenter, 

43. «overføringsagent» den eller de enhetene som har som oppgave å overføre nettoposisjoner mellom forskjellige sentrale 

motparter, 

44. «bindende fastsatt kapasitet» en garanti om at rettigheter til utvekslingskapasitet mellom budområder vil forbli uendret, og 

at en godtgjøring skal betales dersom de likevel skulle bli endret, 

45. «force majeure» alle uforutsette eller uvanlige hendelser eller situasjoner som ikke forårsakes av en feil hos TSO-en, og 

som ligger utenfor dennes rimelige kontroll, og som ikke kan unngås eller avhjelpes med rimelig forutseenhet og 

aktsomhet, som ikke kan løses ved tiltak som er rimelige og mulige for TSO-en sett fra et teknisk eller økonomisk 

synspunkt, som faktisk har oppstått og objektivt sett kan kontrolleres, og som midlertidig eller permanent gjør det umulig 

for TSO-en å oppfylle sine forpliktelser i samsvar med denne forordning, 

46. «økonomisk overskudd for den felles dagen-før- eller intradagmarkedskoplingen» summen av i) leverandøroverskuddet for 

den felles dagen-før- eller intradagmarkedskoplingen for det relevante tidsrommet, ii) forbrukeroverskuddet for den felles 

dagen-før- eller intradagmarkedskoplingen, iii) flaskehalsinntektene og iv) andre tilknyttede kostnader og nytte når disse 

øker den økonomiske effektiviteten for det aktuelle tidsrommet, idet leverandør- og forbrukeroverskuddet er forskjellen 

mellom de ordrene som aksepteres og likevektsprisen per energienhet, multiplisert med energimengden i de ordrene som 

aksepteres.  
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Artikkel 3 

Mål for samarbeidet om kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering 

Formålet med denne forordning er som følger: 

a)  å fremme effektiv konkurranse i produksjonen av, handelen med og forsyningen av elektrisk kraft, 

b)  å sikre optimal bruk av transmisjonsinfrastrukturen, 

c)  å sikre driftssikkerheten, 

d)  å optimalisere beregningen og tildelingen av utvekslingskapasitet mellom budområder, 

e)  å sikre rettferdig og ikke-diskriminerende behandling av TSO-er, NEMO-er, Byrået, reguleringsmyndigheter og markeds-

deltakere, 

f)  å sikre og forbedre gjennomsiktighet og pålitelighet med hensyn til opplysninger, 

g)  å bidra til effektiv og langsiktig drift og utvikling av transmisjonsnettet for elektrisk kraft og elektrisitetssektoren i Unionen, 

h)  å ta hensyn til behovet for et rettferdig og velordnet marked og en rettferdig og velordnet prisdannelse, 

i)  å sikre like vilkår for NEMO-er og 

j)  sørge for tilgang til utvekslingskapasitet mellom budområder som ikke innebærer forskjellsbehandling. 

Artikkel 4 

Utpeking av NEMO-er og tilbakekalling av utpekingen 

1.  Hver medlemsstat som er tilknyttet et budområde i en annen medlemsstat gjennom nettet for elektrisk kraft, skal sørge for 

at en eller flere NEMO-er utpekes innen fire måneder etter denne forordnings ikrafttredelse for å utføre felles dagen-før- 

og/eller intradagmarkedskopling. For dette formål kan både innenlandske og utenlandske markedsoperatører søke om å bli 

utpekt som NEMO. 

2.  Hver berørt medlemsstat skal sørge for at minst én NEMO utpekes i hvert budområde på sitt territorium. NEMO-ene skal i 

første omgang utpekes for et tidsrom på fire år. Med mindre artikkel 5 nr. 1 får anvendelse, skal medlemsstatene tillate 

søknader om utpeking minst én gang i året. 

3.  Med mindre medlemsstatene vedtar noe annet, skal reguleringsmyndighetene være utpekende myndighet og ha ansvaret 

for å utpeke NEMO-er, overvåke at utpekingskriteriene overholdes og, dersom det er snakk om nasjonale, lovbeskyttede 

monopoler, godkjenne gebyrene NEMO-ene innkrever, eller metoden som brukes til å beregne gebyrene som NEMO-ene 

innkrever. Medlemsstatene kan bestemme at andre myndigheter enn reguleringsmyndighetene kan være utpekende myndighet. 

Under slike omstendigheter skal medlemsstatene sørge for at utpekende myndighet har de samme rettighetene og forpliktelsene 

som reguleringsmyndighetene for å kunne utføre sine oppgaver på en effektiv måte. 

4.  Den utpekende myndigheten skal vurdere om kandidatene som søker om å bli NEMO, oppfyller kriteriene i artikkel 6. 

Disse kriteriene får anvendelse uansett om en eller flere NEMO-er utpekes. Ved beslutning om utpeking av NEMO-er skal 

enhver forskjellsbehandling mellom søkerne unngås, særlig mellom utenlandske og innenlandske søkere. Dersom utpekende 

myndighet ikke er reguleringsmyndigheten, skal reguleringsmyndigheten avgi en uttalelse om hvorvidt en søker oppfyller 

utpekingskriteriene i artikkel 6. Utpeking av en NEMO kan bare avslås dersom utpekingskriteriene i artikkel 6 ikke er oppfylt, 

eller i samsvar med artikkel 5 nr. 1. 

5.  En NEMO som er utpekt i én medlemsstat, skal ha rett til å tilby tjenester på dagen-før- og intradagmarkedet med levering 

i en annen medlemsstat. Handelsreglene i sistnevnte medlemsstat får anvendelse uten at den aktuelle markedsoperatøren må 

være utpekt som NEMO i nevnte medlemsstat. De utpekende myndighetene skal overvåke alle NEMO-er som utfører felles 
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dagen-før- og intradagmarkedskopling i sin medlemsstat. I samsvar med artikkel 19 i forordning (EF) nr. 714/2009 skal 

utpekende myndigheter sørge for at alle NEMO-er som utfører felles dagen-før- og/eller intradagmarkedskopling i sin 

medlemsstat, overholder denne forordning uansett hvor NEMO-ene er utpekt. Myndighetene som har ansvaret for utpeking, 

overvåking og håndheving når det gjelder NEMO-er, skal utveksle alle opplysninger som er nødvendige for å kunne føre et 

effektivt tilsyn med NEMO-enes virksomhet. 

En utpekt NEMO må underrette utpekende myndigheter i en annen medlemsstat dersom den planlegger å utføre felles dagen-

før- eller intradagmarkedskopling i denne medlemsstaten to måneder før virksomheten påbegynnes. 

6.  Som unntak fra nr. 5 i denne artikkel kan en medlemsstat nekte handelstjenester fra en NEMO som er utpekt i en annen 

medlemsstat dersom 

a)  det finnes et nasjonalt, lovbeskyttet monopol på tjenester på dagen-før- og intradagmarkedet i medlemsstaten eller i 

medlemsstatens budområde der leveringen finner sted i samsvar med artikkel 5 nr. 1, eller 

b)  medlemsstaten der leveringen skal finne sted, kan godtgjøre at det finnes tekniske hindringer for levering til denne 

medlemsstaten av elektrisk kraft som er kjøpt inn på dagen-før- og intradagmarkedene gjennom NEMO-er som er utpekt i 

en annen medlemsstat, og som skyldes behovet for å sikre at målene i denne forordning oppfylles samtidig som 

driftssikkerheten opprettholdes, eller 

c)  handelsreglene i medlemsstaten der leveringen skal finne sted, ikke er forenlige med levering i nevnte medlemsstat av 

elektrisk kraft, kjøpt på grunnlag av tjenester på dagen-før- og intradagmarkedet som er levert av en NEMO utpekt i en 

annen medlemsstat, eller 

d)  NEMO-en er et nasjonalt, lovbeskyttet monopol i samsvar med artikkel 5 i den medlemsstaten der den er utpekt. 

7.  Dersom det treffes beslutning om å nekte tjenester på dagen-før- og/eller intradagmarkedet med levering i en annen 

medlemsstat, skal den medlemsstaten der leveringen skulle ha funnet sted, underrette den aktuelle NEMO-en, den utpekende 

myndigheten i medlemsstaten der NEMO-en er utpekt, samt Byrået og Kommisjonen om sin beslutning. Avslaget skal være 

behørig begrunnet. I tilfellene nevnt i nr. 6 bokstav b) og c) skal det i beslutningen om å nekte handelstjenester som skal leveres 

i en annen medlemsstat, også angis hvordan og innenfor hvilken tidsfrist de tekniske handelshindringene kan fjernes eller de 

innenlandske handelsreglene kan endres slik at de kan bli forenlige med handelstjenester som skal leveres i en annen 

medlemsstat. Den utpekende myndigheten i medlemsstaten som nekter handelstjenestene, skal granske beslutningen og 

offentliggjøre en uttalelse om hvordan handelshindringene kan fjernes eller hvordan handelstjenestene og handelsreglene kan 

endres slik at de blir forenlige med hverandre. 

8.  Medlemsstaten der NEMO-en er utpekt, skal sikre at utpekingen tilbakekalles dersom NEMO-en ikke lenger overholder 

kriteriene i artikkel 6 og ikke klarer å oppfylle vilkårene innen seks måneder etter at den utpekende myndigheten har gitt 

underretning om manglene. Dersom reguleringsmyndigheten ikke har ansvaret for utpeking og overvåking, skal den rådspørres 

om tilbakekallingen. Den utpekende myndighet skal, samtidig som den underretter NEMO-en, også underrette utpekende 

myndigheten i de andre medlemsstatene der NEMO-en driver virksomhet, om at NEMO-en ikke oppfyller vilkårene. 

9.  Dersom en utpekende myndighet i en medlemsstat fastslår at en NEMO som driver virksomhet uten å være utpekt i den 

aktuelle medlemsstaten, ikke lenger overholder kriteriene i artikkel 6 med hensyn til den virksomheten den utøver i denne 

medlemsstaten, må den underrette NEMO-en om den manglende overholdelsen. Dersom NEMO-en ikke senest tre måneder 

etter å ha blitt underrettet, treffer tiltak slik at kriteriene igjen overholdes, kan utpekende myndighet tilbakekalle retten til å tilby 

tjenester på dagen-før- og intradagmarkedet inntil NEMO-en igjen overholder kriteriene. Den utpekende myndigheten skal 

underrette utpekende myndighet i medlemsstaten der NEMO-en er utpekt, samt Byrået og Kommisjonen. 

10.  Den utpekende myndigheten skal underrette Byrået om utpekingen og om tilbakekallinger av slike utpekinger. Byrået skal 

på sitt nettsted ajourføre en liste over NEMO-er, deres status og hvor de driver virksomhet. 

Artikkel 5 

Utpeking av NEMO-er når det finnes et nasjonalt, lovbeskyttet monopol for handelstjenester 

1.  Dersom det i en medlemsstat eller en medlemsstats budområde, når denne forordning trer i kraft, allerede finnes et 

nasjonalt, lovbeskyttet monopol for tjenester på dagen-før- og intradagmarkedet, noe som utelukker at det kan utpekes mer enn 

én NEMO, skal den berørte medlemsstat underrette Kommisjonen innen to måneder etter at denne forordning er trådt i kraft, og 

den kan nekte å utpeke mer enn én NEMO per budområde.  
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Dersom det er flere som søker om å bli utpekt som den ene NEMO-en, skal den berørte medlemsstat utpeke den søkeren som 

best oppfyller kriteriene i artikkel 6. Dersom en medlemsstat nekter å utpeke mer enn én NEMO per budområde, skal 

vedkommende nasjonale myndighet fastsette eller godkjenne avgiftene som NEMO-en innkrever for handel på dagen-før- og 

intradagmarkedene før de trer i kraft, eller angi metodene som brukes til å beregne dem. 

I samsvar med artikkel 4 nr. 6 kan den berørte medlemsstat også nekte handelstjenester over landegrensene som tilbys av en 

NEMO utpekt i en annen medlemsstat; imidlertid er ønsket om å beskytte eksisterende kraftbørser i nevnte medlemsstat mot 

økonomiske ulemper som følge av konkurranse ikke en gyldig grunn for avslag. 

2.  I henhold til denne forordning anses et nasjonalt, lovbeskyttet monopol å eksistere dersom nasjonal rett uttrykkelig 

fastsetter at bare én enhet i en medlemsstat eller en medlemsstats budområde kan utføre tjenester på dagen-før- og 

intradagmarkedet. 

3.  To år etter denne forordnings ikrafttredelse skal Kommisjonen i samsvar med artikkel 24 i forordning (EF) nr. 714/2009 

oversende en rapport til Europaparlamentet og Rådet om utviklingen av den felles dagen-før- og intradagmarkedskoplingen i 

medlemsstatene, med særlig vekt på utviklingen av konkurransen mellom NEMO-er. På grunnlag av denne rapporten, og 

dersom Kommisjonen anser at det ikke er grunn til å opprettholde nasjonale, lovbeskyttede monopoler, eller dersom en 

medlemsstat fortsatt nekter å tillate en NEMO utpekt i en annen medlemsstat handel over landegrensene, kan Kommisjonen 

vurdere hensiktsmessige lovgivningsmessige tiltak eller andre hensiktsmessige tiltak for ytterligere å øke konkurransen og 

handelen mellom og i medlemsstatene. Kommisjonen skal i sin rapport også ta med en vurdering av styringen av den felles 

dagen-før- og intradagmarkedskoplingen som opprettes ved denne forordning, med særlig vekt på gjennomsiktighet når det 

gjelder de MCO-funksjonene som NEMO-ene utøver i fellesskap. På grunnlag av denne rapporten, og dersom Kommisjonen 

finner at det er uheldig at NEMO-ene både utøver de monopolistiske MCO-funksjonene og utfører sine øvrige oppgaver, kan 

Kommisjonen vurdere hensiktsmessige lovgivningsmessige eller andre hensiktsmessige tiltak for ytterligere å øke 

gjennomsiktigheten og effektiviteten på den felles dagen-før- og intradagmarkedskoplingen. 

Artikkel 6 

Kriterier for utpeking av NEMO-er 

1.  En søker skal bare utpekes som NEMO dersom samtlige av følgende krav oppfylles: 

a)  søkeren har inngått eller inngår avtale om tilstrekkelige ressurser til en felles, samordnet drift av den felles dagen-før- 

og/eller intradagmarkedskoplingen som oppfyller alle krav, herunder kravene til de ressursene som er nødvendige for å 

utføre NEMO-enes oppgaver, økonomiske midler, nødvendig informasjonsteknologi, teknisk infrastruktur og drifts-

prosedyrer, eller søkeren kan godtgjøre at disse ressursene kan stilles til rådighet innen en rimelig forberedelsesperiode før 

søkeren påbegynner oppgavene i samsvar med artikkel 7, 

b)  søkeren er i stand til å sikre at markedsdeltakerne har åpen tilgang til opplysningene om NEMO-enes oppgaver i samsvar 

med artikkel 7, 

c)  søkeren er kostnadseffektiv med hensyn til felles dagen-før- og intradagmarkedskopling og skal i sine internregnskaper føre 

separat regnskap over MCO-funksjonene og annen virksomhet med henblikk på å forhindre kryssubsidiering, 

d)  søkerens forretningsvirksomhet skal i tilstrekkelig grad være adskilt fra andre markedsdeltakeres forretningsvirksomhet, 

e)  dersom søkeren tildeles et nasjonalt, lovbeskyttet monopol på tjenester på dagen-før- og intradagmarkedet, skal søkeren 

ikke bruke gebyrene i artikkel 5 nr. 1 til å finansiere sin dagen-før- eller intradagvirksomhet i andre medlemsstater enn den 

medlemsstaten der gebyrene innkreves. 

f)  søkeren skal kunne behandle alle markedsdeltakere på en gjennomsiktig måte som ikke innebærer forskjellsbehandling, 

g)  søkeren skal ha innført forsvarlige ordninger for markedsovervåking, 

h)  søkeren skal ha inngått hensiktsmessige avtaler om gjennomsiktighet og fortrolighet med markedsdeltakerne og TSO-ene,  
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i)  søkeren skal kunne bidra med nødvendige clearing- og oppgjørstjenester og 

j)  søkeren skal kunne innføre de kommunikasjonssystemene og rutinene som er nødvendige for å kunne samordne med 

medlemsstatens TSO-er. 

2.  Utpekingskriteriene fastsatt i nr. 1 skal anvendes på en slik måte at konkurransen mellom NEMO-er organiseres på en 

rettferdig måte som ikke innebærer forskjellsbehandling.  

Artikkel 7 

NEMO-enes oppgaver 

1.  NEMO-ene skal fungere som markedsoperatører på nasjonale eller regionale markeder og utføre felles dagen-før- og 

intradagmarkedskopling i samarbeid med TSO-ene. Deres oppgaver skal omfatte mottak av ordrer fra markedsdeltakere, 

overordnet ansvar for matching og tildeling av ordrer i samsvar med resultatene fra felles dagen-før- og intradag-

markedskopling, offentliggjøring av priser samt oppgjør og clearing av kontraktene fra handelen i henhold til relevante avtaler 

med deltakerne og reglene. 

Når det gjelder felles dagen-før- og intradagmarkedskopling, skal NEMO-ene særlig ha ansvaret for følgende oppgaver: 

a)  utøve de MCO-funksjonene som er fastsatt i nr. 2 i samarbeid med andre NEMO-er, 

b)  sammen fastsette kravene til den felles dagen-før- og intradagmarkedskoplingen samt kravene til MCO-funksjonene og 

priskoplingsalgoritmen når det gjelder alle spørsmål om driften av et marked for elektrisk kraft i samsvar med nr. 2 i denne 

artikkel og artikkel 36 og 37, 

c)  fastsette maksimums- og minimumspriser i samsvar med artikkel 41 og 54, 

d)  anonymisere og dele de opplysningene om mottatte ordrer som er nødvendige for å utøve MCO-funksjonene som fastsatt i 

nr. 2 i denne artikkel og artikkel 40 og 53,  

e)  vurdere resultatene som er beregnet av MCO-funksjonene fastsatt i nr. 2 i denne artikkel, tildele ordrer basert på disse 

resultatene, validere resultatene som endelige dersom de vurderes som korrekte, og ta ansvar for dem i samsvar med 

artikkel 48 og 60, 

f)  underrette markedsdeltakerne om resultatene av deres ordrer i samsvar med artikkel 48 og 60, 

g)  fungere som sentrale motparter for clearing og oppgjør av den energiutvekslingen som er resultatet av felles dagen-før- og 

intradagmarkedskopling i samsvar med artikkel 68 nr. 3, 

h)  i samarbeid med berørte NEMO-er og TSO-er fastsette reserveprosedyrer for drift av det nasjonale eller regionale markedet 

i samsvar med artikkel 36 nr. 3, dersom ingen av resultatene nevnt i artikkel 39 nr. 2 fra MCO-funksjonene i samsvar med 

artikkel 39 nr. 2 er tilgjengelige, idet det tas hensyn til de alternative framgangsmåtene fastsatt i artikkel 44, 

i)  i fellesskap legge fram kostnadsprognoser og kostnadsopplysninger for felles dagen-før- og intradagmarkedskopling til 

vedkommende reguleringsmyndigheter og TSO-er for de områdene der NEMO-enes kostnader ved opprettelse, endring og 

drift av den felles dagen-før- og intradagmarkedskoplingen skal dekkes av de berørte TSO-ene i samsvar med artikkel  

75–77 og artikkel 80, og 

j)  dersom det er aktuelt og i samsvar med artikkel 45 og 57, samarbeide med TSO-ene om å fastsette ordninger for tilfeller der 

det er mer enn én NEMO i et budområde, og utføre felles dagen-før- og/eller intradagmarkedskopling i samsvar med 

godkjente ordninger. 

2.  NEMO-ene skal utøve MCO-funksjonene i fellesskap med andre NEMO-er. Disse funksjonene skal omfatte følgende: 

a)  utvikling og vedlikehold av algoritmene, systemene og prosedyrene for felles dagen-før- og intradagmarkedskopling i 

samsvar med artikkel 36 og 51, 

b)  behandling av inndata om utvekslingskapasitet mellom budområder og tildelingsbegrensninger fra ansvarlige for samordnet 

kapasitetsberegning i samsvar med artikkel 46 og 58,  
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c)  drift av priskoplingsalgoritmen og matchingsalgoritmen for kontinuerlig handel i samsvar med artikkel 48 og 60, og 

d)  validering og innsending av resultatene fra felles dagen-før- og intradagmarkedskopling til NEMO-ene i samsvar med 

artikkel 48 og 60. 

3.  Innen åtte måneder etter denne forordnings ikrafttredelse skal alle NEMO-er legge fram en plan for alle regule-

ringsmyndigheter og Byrået som angir hvordan de i fellesskap skal opprette og utøve MCO-funksjonene i henhold til  

nr. 2, herunder de nødvendige utkastene til avtaler mellom NEMO-er og med tredjeparter. Planen skal inneholde en detaljert 

beskrivelse og foreslått frist for gjennomføring, som ikke skal overstige tolv måneder, og en beskrivelse av vilkårenes og 

metodenes forventede innvirkning på opprettelsen og utøvelsen av MCO-funksjonene angitt i nr. 2. 

4.  Samarbeidet mellom NEMO-er skal være strengt begrenset til det som er nødvendig for å kunne utforme, gjennomføre og 

drive felles dagen-før- og intradagmarkedskopling på en effektiv og sikker måte. Den felles utøvelsen av MCO-funksjonene 

skal være basert på prinsippet om likebehandling og sikre at ingen NEMO-er uberettiget kan oppnå økonomiske fordeler ved å 

utøve MCO-funksjonene. 

5.  Byrået skal overvåke NEMO-enes framskritt når det gjelder opprettelsen og utøvelsen av MCO-funksjonene, særlig når 

det gjelder kontraktsmessige og lovgivningsmessige rammer, og om de er teknisk beredt til å utøve MCO-funksjonene. Innen 

tolv måneder etter at denne forordning er trådt i kraft, skal Byrået rapportere til Kommisjonen om hvorvidt framdriften med 

opprettelsen av og utførelsen av felles dagen-før- og intradagmarkedskopling er tilfredsstillende. 

Byrået kan til enhver tid vurdere om opprettelsen og utøvelsen av MCO-funksjonene er effektiv og formålstjenlig. Dersom 

denne vurderingen viser at kravene ikke er oppfylt, kan Byrået anbefale for Kommisjonen ethvert ytterligere tiltak som er 

nødvendig for at felles dagen-før- og intradagmarkedskopling skal fungere på en effektiv og formålstjenlig måte. 

6.  Dersom NEMO-ene ikke legger fram en plan i samsvar med artikkel 7 nr. 3 for opprettelse av MCO-funksjonene nevnt i 

nr. 2 i denne artikkel for tidsrammene for enten intradag- eller dagen-før-markedet, kan Kommisjonen i samsvar med artikkel 9 

nr. 4 foreslå en endring av denne forordning, særlig for å overveie om ENTSO for elektrisk kraft eller en annen enhet skal 

utpekes til å utøve MCO-funksjonene for felles dagen-før-markedskopling eller intradagmarkedskopling i stedet for NEMO-

ene. 

Artikkel 8 

TSO-enes oppgaver i forbindelse med felles dagen-før- og intradagmarkedskopling 

1.  I medlemsstater som er tilknyttet en annen medlemsstat gjennom nettet for elektrisk kraft, skal alle TSO-er delta i den 

felles dagen-før- og intradagmarkedskoplingen. 

2.  TSO-ene skal gjøre følgende: 

a)  i fellesskap fastsette krav til TSO-ene med hensyn til priskoplingsalgoritmen og matchingsalgoritmen for kontinuerlig 

handel når det gjelder alle aspekter ved kapasitetstildeling i samsvar med artikkel 37 nr. 1 bokstav a), 

b)  i fellesskap validere matchingsalgoritmene mot kravene nevnt i bokstav a) i dette nummer i samsvar med artikkel 37 nr. 4, 

c)  fastsette og utføre kapasitetsberegning i samsvar med artikkel 14–30, 

d)  dersom det er nødvendig, fastsette tildeling av utvekslingskapasitet mellom budområder og andre ordninger i samsvar med 

artikkel 45 og 57, 

e)  beregne og sende inn utvekslingskapasitet mellom budområder og tildelingsbegrensninger i samsvar med artikkel 46 og 58, 

f)  kontrollere resultatene fra den felles dagen-før-markedskoplingen når det gjelder validert utvekslingskapasitet mellom 

budområder og tildelingsbegrensninger i samsvar med artikkel 48 nr. 2 og artikkel 52, 

g)  om nødvendig opprette ansvarlige for beregning av planlagt utveksling, som skal beregne og offentliggjøre planlagte 

utvekslinger av overføringskapasitet på grensene mellom budområder i samsvar med artikkel 49 og 56,  



5.1.2023 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 2/479 

 

 

h)  ta hensyn til resultatene fra den felles dagen-før- og intradagmarkedskoplingen beregnet i samsvar med artikkel 39 og 57, 

i)  fastsette og kjøre alternative framgangsmåter som er hensiktsmessige for kapasitetstildeling i samsvar med artikkel 44, 

j)  foreslå åpnings- og stengetider for det områdekryssende intradagmarkedet i samsvar med artikkel 59, 

k)  dele flaskehalsinntekter i samsvar med metoden utviklet i fellesskap i samsvar med artikkel 73, 

l)  etter avtale fungere som overføringsagenter som overfører nettoposisjoner i samsvar med artikkel 68 nr. 6. 

Artikkel 9 

Vedtakelse av vilkår eller metoder 

1.  TSO-er og NEMO-er skal utarbeide vilkårene eller metodene som kreves i henhold til denne forordning, og legge dem 

fram for vedkommende reguleringsmyndigheter for godkjenning innen de fristene som er fastsatt i denne forordning. Dersom et 

forslag til vilkår eller metoder i henhold til denne forordning må utarbeides og godkjennes av flere TSO-er eller NEMO-er, skal 

de deltakende TSO-ene og NEMO-ene samarbeide tett om dette. TSO-ene, med bistand fra ENTSO for elektrisk kraft, og alle 

NEMO-er skal regelmessig underrette vedkommende myndigheter og Byrået om framdriften med utarbeidingen av disse 

vilkårene eller metodene. 

2.  TSO-ene eller NEMO-ene som treffer beslutning om forslagene til vilkår eller metoder i samsvar med artikkel 9 nr. 6, skal 

treffe sin beslutning med kvalifisert flertall dersom de ikke kan komme til enighet. Kvalifisert flertall skal oppnås i hver 

stemmegruppe for henholdsvis TSO-er og NEMO-er. Et kvalifisert flertall for forslag i samsvar med artikkel 9 nr. 6 skal kreve 

et flertall av 

a)  TSO-er eller NEMO-er som representerer minst 55 % av medlemsstatene, og 

b)  TSO-er eller NEMO-er som representerer medlemsstatene med til sammen minst 65 % av befolkningen i Unionen. 

Når det gjelder beslutninger i samsvar med artikkel 9 nr. 6, må et blokkerende mindretall bestå av TSO-er eller NEMO-er som 

representerer minst fire medlemsstater, i motsatt fall skal kvalifisert flertall anses for oppnådd. 

I beslutninger som gjelder TSO-er i samsvar med artikkel 9 nr. 6, skal medlemsstatene tildeles én stemme hver. Dersom det er 

flere TSO-er i en medlemsstat, skal medlemsstaten fordele stemmerettene mellom TSO-ene. 

I beslutninger som gjelder NEMO-er i samsvar med artikkel 9 nr. 6, skal medlemsstatene tildeles én stemme hver. Hver NEMO 

skal ha et antall stemmer som tilsvarer antallet medlemsstater som denne er utpekt i. Dersom det er utpekt mer enn én NEMO 

på en medlemsstats territorium, skal medlemsstaten fordele stemmerettene mellom NEMO-ene, idet det tas hensyn til deres 

respektive volumer av handlet elektrisk kraft i den berørte medlemsstaten i det foregående regnskapsåret. 

3.  Med unntak av artikkel 43 nr. 1, artikkel 44, artikkel 56 nr. 1, artikkel 63 og artikkel 74 nr. 1 skal TSO-er som skal treffe 

beslutninger om forslag til vilkår eller metoder i samsvar med artikkel 9 nr. 7, treffe sin beslutning med kvalifisert flertall 

dersom de ikke kan komme til enighet, og de berørte regionene består av mer enn fem medlemsstater. Kvalifisert flertall skal 

oppnås i hver stemmegruppe for henholdsvis TSO-er og NEMO-er. Et kvalifisert flertall for forslag i samsvar med artikkel 9 

nr. 7 skal kreve et flertall av 

a)  TSO-er som representerer minst 72 % av medlemsstatene, og 

b)  TSO-er som representerer medlemsstatene med til sammen minst 65 % av befolkningen i den berørte regionen. 

Når det gjelder beslutninger i samsvar med artikkel 9 nr. 7, må et blokkerende mindretall bestå av minst det minste antallet av 

TSO-er som representerer mer enn 35 % av befolkningen i de deltakende medlemsstatene, pluss TSO-er som representerer 

minst én ytterligere berørt medlemsstat, i motsatt fall skal kvalifisert flertall anses for oppnådd. 

TSO-er som treffer beslutning om vilkår eller metoder i samsvar med artikkel 9 nr. 7, som gjelder regioner som består av fem 

medlemsstater eller færre, skal treffe beslutning ved enstemmighet.  
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I beslutninger som gjelder TSO-er i samsvar med artikkel 9 nr. 7, skal medlemsstatene tildeles én stemme hver. Dersom det er 

flere TSO-er i en medlemsstat, skal medlemsstaten fordele stemmerettene mellom TSO-ene. 

NEMO-er som treffer beslutning om forslag til vilkår eller metoder i samsvar med artikkel 9 nr. 7, skal treffe beslutning ved 

enstemmighet. 

4.  Dersom TSO-ene eller NEMO-ene ikke legger fram et forslag til vilkår eller metoder for nasjonale regule-

ringsmyndigheter innen fristene fastsatt i denne forordning, skal de i stedet legge fram de relevante utkastene til vilkår eller 

metoder for vedkommende reguleringsmyndigheter og Byrået og redegjøre for hvorfor det ikke er oppnådd enighet. Byrået skal 

underrette Kommisjonen og skal i samarbeid med vedkommende reguleringsmyndigheter på anmodning fra Kommisjonen 

granske årsakene til hvorfor det ikke er oppnådd enighet, og underrette Kommisjonen om dette. Kommisjonen skal treffe 

hensiktsmessige tiltak for at de nødvendige vilkårene eller metodene kan vedtas innen fire måneder etter mottak av Byråets 

underretning. 

5.  Hver reguleringsmyndighet skal godkjenne vilkårene eller metodene utviklet av TSO-ene og NEMO-ene med sikte på å 

beregne eller fastsette felles dagen-før- og intradagmarkedskopling. De skal ha ansvaret for å godkjenne vilkårene eller 

metodene nevnt i nr. 6, 7 og 8. 

6.  Forslagene til følgende vilkår eller metoder skal godkjennes av alle reguleringsmyndigheter: 

a)  planen om felles utøvelse av MCO-funksjonene i samsvar med artikkel 7 nr. 3, 

b)  kapasitetsberegningsregionene i samsvar med artikkel 15 nr. 1, 

c)  metoden for framlegging av produksjons- og lastdata i samsvar med artikkel 16 nr. 1,  

d)  metoden for den felles nettmodellen i samsvar med artikkel 17 nr. 1, 

e)  forslaget til en harmonisert metode for kapasitetsberegning i samsvar med artikkel 21 nr. 4, 

f)  reservemetoden i samsvar med artikkel 36 nr. 3, 

g)  algoritmen framlagt av NEMO-ene i samsvar med artikkel 37 nr. 5, herunder kravene fra TSO-ene og NEMO-ene når det 

gjelder utvikling av algoritmen i samsvar med artikkel 37 nr. 1, 

h)  produktene NEMO-ene kan ta hensyn til i prosessen for den felles dagen-før- og intradagmarkedskoplingen i samsvar med 

artikkel 40 og 53, 

i)  maksimums- og minimumspriser i samsvar med artikkel 41 nr. 1 og artikkel 54 nr. 2, 

j)  metoden for prising av kapasitet på intradagmarkedet som skal utvikles i samsvar med artikkel 55 nr. 1, 

k)  åpnings- og stengetider for det områdekryssende intradagmarkedet i samsvar med artikkel 59 nr. 1, 

l)  fristen for bindende fastsettelse av kapasitet i dagen-før-markedet i samsvar med artikkel 69, 

m)  metoden for fordeling av flaskehalsinntekter i samsvar med artikkel 73 nr. 1. 

7.  Forslagene til følgende vilkår eller metoder skal godkjennes av alle reguleringsmyndigheter i den berørte regionen: 

a)  den felles metoden for kapasitetsberegning i samsvar med artikkel 20 nr. 2, 

b)  beslutninger om innføring og utsettelse av flytbasert beregning i samsvar med artikkel 20 nr. 2–6 og om unntak i samsvar 

med artikkel 20 nr. 7, 

c)  metoden for samordnet spesialregulering og mothandel i samsvar med artikkel 35 nr. 1, 

d)  felles metoder for beregning av planlagte utvekslinger i samsvar med artikkel 43 nr. 1 og artikkel 56 nr. 1,  
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e)  de alternative prosedyrene i samsvar med artikkel 44, 

f)  supplerende regionale auksjoner i samsvar med artikkel 63 nr. 1, 

g)  vilkårene for eksplisitt tildeling i samsvar med artikkel 64 nr. 2, 

h)  metoden for deling av kostnader ved spesialregulering eller mothandel i samsvar med artikkel 74 nr. 1. 

8.  Følgende vilkår eller metoder skal godkjennes hver for seg av den enkelte reguleringsmyndighet eller en annen 

vedkommende myndighet i den berørte medlemsstaten: 

a)  dersom det er relevant, utpeking av NEMO og tilbakekalling eller midlertidig oppheving av utpekingen i samsvar med 

artikkel 4 nr. 2, 8 og 9, 

b)  dersom det er relevant, gebyrene eller metodene som brukes til å beregne NEMO-enes gebyrer i forbindelse med handel på 

dagen-før- og intradagmarkedene i samsvar med artikkel 5 nr. 1, 

c)  forslag fra individuelle TSO-er om å gjennomgå budområdenes konfigurasjon i samsvar med artikkel 32 nr. 1 bokstav d), 

d)  dersom det er relevant, forslaget til tildeling av utvekslingskapasitet mellom budområder og andre ordninger i samsvar med 

artikkel 45 og 57, 

e)  kostnadene i forbindelse med kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering i samsvar med artikkel 75–79, 

f)  dersom det er aktuelt, fordelingen av regionale kostnader i forbindelse med den felles dagen-før- og intradagmar-

kedskoplingen i samsvar med artikkel 80 nr. 4. 

9.  Forslaget til vilkår eller metoder skal inneholde forslag til frist for gjennomføring av disse og en beskrivelse av deres 

forventede betydning for målene i denne forordning. Forslag til vilkår eller metoder som skal godkjennes av flere av eller alle 

reguleringsmyndighetene, skal legges fram for Byrået samtidig som de legges fram for reguleringsmyndighetene. På 

anmodning fra vedkommende reguleringsmyndigheter skal Byrået utstede en uttalelse innen tre måneder om forslagene til 

vilkår eller metoder. 

10.  Dersom godkjenningen av vilkårene eller metodene krever at mer enn én reguleringsmyndighet treffer en beslutning, skal 

vedkommende reguleringsmyndigheter samrå seg med hverandre, samordne sin opptreden og samarbeide tett for å komme til 

enighet. Dersom det er relevant, skal vedkommende reguleringsmyndigheter også ta hensyn til uttalelsen fra Byrået. 

Reguleringsmyndighetene skal treffe beslutninger om de framlagte vilkårene eller metodene i samsvar med nr. 6, 7 og 8 senest 

seks måneder etter at reguleringsmyndigheten, eller eventuelt den siste berørte reguleringsmyndigheten, har mottatt vilkårene 

eller metodene. 

11.  Dersom reguleringsmyndighetene ikke har klart å komme til enighet innen utløpet av tidsrommet nevnt i nr. 10, eller de i 

fellesskap anmoder om dette, skal Byrået innen seks måneder treffe beslutning om de framlagte forslagene til vilkår eller 

metoder i samsvar med artikkel 8 nr. 1 i forordning (EF) nr. 713/2009. 

12.  Dersom en eller flere reguleringsmyndigheter anmoder om en endring for å kunne godkjenne vilkårene eller metodene 

som er lagt fram i samsvar med nr. 6, 7 og 8, skal de berørte TSO-ene eller NEMO-ene senest to måneder etter 

reguleringsmyndighetenes anmodning, legge fram et forslag til endrede vilkår eller metoder for godkjenning. Vedkommende 

reguleringsmyndigheter skal treffe beslutning om de endrede vilkårene eller metodene innen to måneder etter at de er framlagt. 

Dersom vedkommende reguleringsmyndigheter innen tomånedersfristen ikke har kunnet komme til enighet om vilkårene eller 

metodene i henhold til nr. 6 og 7, eller de i fellesskap anmoder om dette, skal Byrået innen seks måneder treffe beslutning om 

de endrede vilkårene eller metodene i samsvar med artikkel 8 nr. 1 i forordning (EF) nr. 713/2009. Dersom de berørte TSO-ene 

eller NEMO-ene ikke legger fram et forslag til endrede vilkår eller metoder, får framgangsmåten fastsatt i nr. 4 anvendelse. 

13.  TSO-er eller NEMO-er som har ansvaret for å utarbeide et forslag til vilkår eller metoder, eller reguleringsmyndigheter 

som har ansvaret for å vedta disse i samsvar med nr. 6, 7 og 8, kan anmode om en endring av disse vilkårene eller metodene.  
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Forslagene om endring av vilkårene eller metodene skal legges fram for samråd i samsvar med framgangsmåten angitt i artikkel 

12 og godkjennes i samsvar med framgangsmåten angitt i denne artikkel. 

14.  TSO-er og NEMO-er som har ansvaret for å utarbeide vilkårene eller metodene i samsvar med denne forordning, skal 

offentliggjøre dem på internett etter at de er godkjent av vedkommende myndigheter, eller, dersom en slik godkjenning ikke 

kreves, etter at de er fastsatt, med mindre opplysningene anses å være fortrolige i samsvar med artikkel 13. 

Artikkel 10 

Daglig drift av den felles dagen-før- og intradagmarkedskoplingen 

TSO-ene og NEMO-ene skal i fellesskap organisere den daglige driften av den felles dagen-før- og intradagmarkedskoplingen. 

De skal møtes regelmessig for å drøfte og treffe beslutninger i saker som gjelder den daglige driften. TSO-ene og NEMO-ene 

skal invitere Byrået og Kommisjonen til å delta som observatører på disse møtene, og de skal offentliggjøre sammendrag av 

protokollen fra disse møtene. 

Artikkel 11 

Deltakelse fra berørte parter 

Byrået skal i nært samarbeid med ENTSO for elektrisk kraft legge til rette for at berørte parter deltar med hensyn til den felles 

dagen-før- og intradagmarkedskoplingen og andre aspekter ved gjennomføringen av denne forordning. Dette skal omfatte 

regelmessige møter med berørte parter for å kartlegge problemer og foreslå forbedringer, særlig knyttet til den felles dagen-før- 

og intradagmarkedskoplingen. Dette skal ikke erstatte samrådene med berørte parter i samsvar med artikkel 12. 

Artikkel 12 

Samråd 

1.  TSO-er og NEMO-er som har ansvaret for å legge fram forslag til vilkår eller metoder eller til endring av disse i samsvar 

med denne forordning, skal samrå seg med berørte parter, herunder relevante myndigheter i hver medlemsstat, om utkastene til 

forslag til vilkår eller metoder når dette er uttrykkelig fastsatt i denne forordning. Samrådet skal vare i minst én måned. 

2.  Forslagene til vilkår eller metoder som legges fram av TSO-ene og NEMO-ene på unionsplan, skal offentliggjøres og 

legges fram for samråd på unionsplan. Forslag som legges fram av TSO-er og NEMO-er på regionalt plan, skal legges fram for 

samråd minst på regionalt plan. Parter som legger fram forslag på bilateralt eller multilateralt plan, skal i det minste samrå seg 

med de berørte medlemsstatene. 

3.  Enhetene som har ansvaret for forslaget til vilkår eller metoder, skal ta behørig hensyn til de berørte partenes synspunkter 

som følge av samrådet som er gjennomført i samsvar med nr. 1, før forslaget legges fram for godkjenning av 

reguleringsmyndighetene dersom dette kreves i samsvar med artikkel 9, eller før forslaget offentliggjøres i alle andre tilfeller.  

I alle tilfeller skal det utarbeides en klar og godt underbygget begrunnelse for at synspunktene som er framkommet i samrådet 

er innarbeidet i forslaget eller ikke, som skal offentliggjøres samtidig eller i god tid før forslaget til vilkår eller metoder 

offentliggjøres. 

Artikkel 13 

Taushetsplikt 

1.  Alle fortrolige opplysninger som mottas, utveksles eller overføres i henhold til denne forordning, skal være underlagt 

vilkårene for taushetsplikt som er fastsatt i nr. 2, 3 og 4. 

2.  Taushetsplikten skal gjelde for alle personer som er omfattet av bestemmelsene i denne forordning.  
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3.  Fortrolige opplysninger som personene nevnt i nr. 2 mottar i embets medfør, kan ikke gis videre til noen annen person 

eller myndighet, med forbehold for saker som hører inn under nasjonal rett, denne forordnings øvrige bestemmelser og annet 

relevant unionsregelverk. 

4.  Med forbehold for saker som hører inn under nasjonal rett, kan reguleringsmyndigheter, organer eller personer som mottar 

fortrolige opplysninger i henhold til denne forordning, bruke dem bare når de utøver sine funksjoner i henhold til denne 

forordning. 

AVDELING II 

KRAV TIL VILKÅR OG METODER SOM GJELDER KAPASITETSTILDELING OG FLASKEHALSHÅNDTERING 

KAPITTEL 1 

Kapasitetsberegning 

Avsni t t  1  

Al l menne krav  

Artikkel 14 

Tidsrammer for kapasitetsberegning 

1.  Alle TSO-er skal beregne utvekslingskapasiteten mellom budområdene for minst følgende tidsrammer: 

a)  tidsrammen for dagen-før-markedet, 

b)  tidsrammen for intradagmarkedet. 

2.  For tidsrammen for dagen-før-markedet skal individuelle verdier for utvekslingskapasiteten mellom budområder beregnes 

for hver tidsenhet for dagen-før-markedet. For tidsrammen for intradagmarkedet skal individuelle verdier for utvekslings-

kapasiteten mellom budområder beregnes for hver gjenværende tidsenhet for intradagmarkedet. 

3.  For tidsrammen for dagen-før-markedet skal kapasitetsberegningen være basert på siste tilgjengelige opplysninger. 

Oppdateringen av opplysningene for tidsrammen for dagen-før-markedet skal ikke begynne før kl. 15.00 markedstid to dager 

før leveringsdagen. 

4.  Alle TSO-er i hver kapasitetsberegningsregion skal sikre at utvekslingskapasiteten mellom budområder beregnes på nytt 

innenfor tidsrammen for intradagmarkedet på grunnlag av siste tilgjengelige opplysninger. Hyppigheten av nye beregninger 

skal ta hensyn til effektivitet og driftssikkerhet. 

Artikkel 15 

Kapasitetsberegningsregioner 

1.  Innen tre måneder etter denne forordnings ikrafttredelse skal alle TSO-er i fellesskap utarbeide et felles forslag om 

fastsettelse av kapasitetsberegningsregioner. Forslaget skal være gjenstand for samråd i samsvar med artikkel 12. 

2.  Forslaget nevnt i nr. 1 skal definere de grensene mellom budområder som er tilknyttet TSO-er som tilhører den enkelte 

kapasitetsberegningsregionen. Følgende krav skal være oppfylt: 

a)  det skal tas hensyn til regionene angitt i nr. 3.2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 714/2009, 

b)  hver budområdegrense eller eventuelt to atskilte budområdegrenser der det finnes en overføringsforbindelse mellom to 

budområder, skal plasseres i én kapasitetsberegningsregion,  



Nr. 2/484 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.1.2023 

 

 

c)  minst disse TSO-ene skal anvises til alle kapasitetsberegningsregioner som de har budområdegrenser til. 

3.  Kapasitetsberegningsregioner som anvender en flytbasert metode, skal slås sammen til én kapasitetsberegningsregion 

dersom følgende kumulative vilkår er oppfylt: 

a)  deres transmisjonsnett er direkte forbundet med hverandre, 

b)  de deltar i samme område for den felles dagen-før- eller intradagmarkedskoplingen, 

c)  det er mer effektivt å slå dem sammen enn å holde dem atskilt. Vedkommende reguleringsmyndigheter kan anmode de 

berørte TSO-ene om en felles nytte- og kostnadsanalyse for å vurdere effektiviteten ved sammenslåingen. 

Avsni t t  2  

Den fe l le s  nett model len  

Artikkel 16 

Metode for framlegging av produksjons- og lastdata 

1.  Innen ti måneder etter denne forordnings ikrafttredelse skal alle TSO-er i fellesskap utarbeide et forslag til en felles 

metode for å levere de produksjons- og lastdata som kreves for å fastsette den felles nettmodellen, som skal være gjenstand for 

samråd i samsvar med artikkel 12. Forslaget skal inneholde en begrunnelse basert på målene for denne forordning for at 

opplysningene skal legges fram. 

2.  Forslaget til metode for framlegging av produksjons- og lastdata skal angi hvilke produksjons- og lastenheter som skal 

legge fram opplysninger for sine respektive TSO-er med henblikk på kapasitetsberegningen. 

3.  Forslaget til metode for framlegging av produksjons- og lastdata skal angi hvilke opplysninger produksjons- og 

lastenhetene skal legge fram for TSO-ene. Opplysningene skal minst inneholde følgende: 

a)  opplysninger om enhetenes tekniske egenskaper, 

b)  opplysninger om produksjons- og lastenhetenes tilgjengelighet, 

c)  opplysninger om produksjonsenhetenes produksjonsplaner, 

d)  relevante tilgjengelige opplysninger om hvordan produksjonsenhetene vil bli koplet inn. 

4.  Metoden skal angi de fristene produksjons- og lastenhetene har for å legge fram opplysningene nevnt i nr. 3. 

5.  Hver TSO skal bruke og dele med andre TSO-er opplysningene nevnt i nr. 3. Opplysningene nevnt i nr. 3 bokstav d) skal 

bare brukes til kapasitetsberegning. 

6.  Senest to måneder etter at alle reguleringsmyndigheter har godkjent metoden for framlegging av produksjons- og lastdata, 

skal ENTSO for elektrisk kraft offentliggjøre følgende: 

a)  en liste over de enhetene som skal legge fram opplysninger for TSO-ene, 

b)  en liste over opplysningene nevnt i nr. 3 som skal legges fram, 

c)  fristene for framlegging av opplysninger.  
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Artikkel 17 

Metode for den felles nettmodellen 

1.  Innen ti måneder etter denne forordnings ikrafttredelse skal alle TSO-er i fellesskap utarbeide et forslag til metode for den 

felles nettmodellen. Forslaget skal være gjenstand for samråd i samsvar med artikkel 12. 

2.  Metoden for den felles nettmodellen skal gjøre det mulig å utvikle en felles nettmodell. Den skal minst inneholde følgende 

punkter: 

a)  en definisjon av scenarioene i samsvar med artikkel 18, 

b)  en definisjon av individuelle nettmodeller i samsvar med artikkel 19, 

c)  en beskrivelse av prosessen for sammenslåing av individuelle nettmodeller slik at de danner en felles nettmodell. 

Artikkel 18 

Scenarioer 

1.  Alle TSO-er skal i fellesskap utvikle felles scenarioer for hver tidsramme for kapasitetsberegning som nevnt i artikkel 14 

nr. 1 bokstav a) og b). De felles scenarioene skal brukes til å beskrive en bestemt prognose for situasjonen med hensyn til 

produksjon, last og nettopologi i transmisjonsnettet i den felles nettmodellen.  

2.  Det skal utarbeides ett scenario for hver markedstidsenhet for tidsrammene for kapasitetsberegning, både for dagen-før- 

og intradagmarkedet. 

3.  For hvert scenario skal alle TSO-er i fellesskap utarbeide felles regler for å bestemme nettoposisjonen for hvert 

budområde og flyten i hver likestrømsledning. Disse felles reglene skal for hvert scenario være basert på den beste prognosen 

for nettoposisjonen for hvert budområde og på den beste prognosen for flyten i hver likestrømsledning, og de skal omfatte den 

samlede balansen mellom last og produksjon for transmisjonsnettet i Unionen. I samsvar med nr. 1.7 i vedlegg I til forordning 

(EF) nr. 714/2009 skal det ved fastsettelsen av scenarioer ikke forekomme noen utilbørlig forskjellsbehandling mellom intern 

utveksling og utveksling mellom budområder.  

Artikkel 19 

Individuell nettmodell 

1.  For hvert budområde og hvert scenario 

a)  skal alle TSO-er i budområdet i fellesskap legge fram en felles individuell nettmodell som er i samsvar med artikkel 18  

nr. 3, eller 

b)  skal hver TSO i budområdet legge fram en individuell nettmodell for sitt kontrollområde, herunder overføringsforbindelser, 

forutsatt at summen av nettoposisjonene i kontrollområdene, herunder overføringsforbindelser, som dekker budområdet, er 

i samsvar med artikkel 18 nr. 3. 

2.  Hver individuell nettmodell skal gjenspeile den best mulige prognosen for forholdene i transmisjonsnettet for hvert 

scenario som er angitt av TSO-en(e) på det tidspunktet den individuelle nettmodellen ble utarbeidet. 

3.  De individuelle nettmodellene skal omfatte alle nettkomponenter i transmisjonsnettet som anvendes i den regionale 

driftssikkerhetsanalysen for den aktuelle tidsrammen. 

4.  Alle TSO-er skal i størst mulig grad harmonisere måten de individuelle nettmodellene bygges opp på. 

5.  Hver TSO skal i den individuelle nettmodellen legge fram alle opplysninger som er nødvendige for analyser i stasjonær 

tilstand av aktiv og reaktiv kraftflyt, samt av spenning,  
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6.  Når det er relevant, og alle TSO-er i en kapasitetsberegningsregion er enige om det, skal alle TSO-er i den aktuelle 

kapasitetsberegningsregionen utveksle data seg imellom for å muliggjøre spenningsanalyser og dynamiske stabilitetsanalyser. 

Avsni t t  3  

Metoder for kapas i t etsbereg ning  

Artikkel 20 

Innføring av flytbasert metode for kapasitetsberegning 

1.  For tidsrammene for dagen-før-markedet og intradagmarkedet skal metoden for felles kapasitetsberegning være basert på 

en flytbasert metode, med mindre kravet i nr. 7 er oppfylt. 

2.  Senest ti måneder etter godkjenningen av forslaget til en kapasitetsberegningsregion i samsvar med artikkel 15 nr. 1 skal 

alle TSO-er i hver kapasitetsberegningsregion legge fram et forslag til en felles metode for samordnet kapasitetsberegning for 

sin region. Forslaget skal være gjenstand for samråd i samsvar med artikkel 12. Forslaget til metode for kapasitetsberegning for 

regioner i henhold til dette nummer i de kapasitetsberegningsregionene som er basert på «Nordvest-Europa» og «Det sentrale 

Øst-Europa» i samsvar med definisjonen i nr. 3.2 bokstav b) og d) i vedlegg I til forordning (EF) nr. 714/2009, og i de 

regionene som er nevnt i nr. 3 og 4, skal suppleres med en felles ramme for samordning og kompatibilitet mellom regioner når 

det gjelder de flytbaserte metodene som skal utarbeides i samsvar med nr. 5. 

3.  Med forbehold for forpliktelsen i nr. 1 kan TSO-ene fra den kapasitetsberegningsregionen som omfatter Italia, som angitt i 

nr. 3.2 bokstav c) i vedlegg I til forordning (EF) nr. 714/2009, få fristen for framlegging av forslaget til en felles metode for 

samordnet kapasitetsberegning som er basert på den flytbaserte metoden for sin region i henhold til nr. 2, forlenget med inntil 

seks måneder etter at Sveits har sluttet seg til den felles dagen-før-markedskoplingen. Forslaget trenger ikke omfatte 

budområdegrenser i Italia og mellom Italia og Hellas. 

4.  Senest seks måneder etter at minst alle avtalepartene i det sørøsteuropeiske energifellesskapet har sluttet seg til den felles 

dagen-før-markedskoplingen, skal TSO-ene fra minst Kroatia, Romania, Bulgaria og Hellas i fellesskap legge fram et forslag 

om innføring av en felles metode for kapasitetsberegning basert på den flytbaserte metoden for tidsrammen for dagen-før- og 

intradagmarkedet. Forslaget skal inneholde en dato for gjennomføring av den felles metoden for kapasitetsberegning basert på 

den flytbaserte metoden, som ikke skal være senere enn to år etter at alle avtalepartene i det sørøsteuropeiske energifellesskapet 

har sluttet seg til den felles dagen-før-markedskoplingen. TSO-er fra medlemsstater som grenser til andre regioner, oppmuntres 

til å slutte seg til initiativer for å gjennomføre en felles flytbasert metode for kapasitetsberegning i disse regionene. 

5.  Så snart to eller flere tilstøtende kapasitetsberegningsregioner i samme synkronområde innfører en metode for 

kapasitetsberegning basert på den flytbaserte metoden for tidsrammen for dagen-før- eller intradagmarkedet, skal disse 

regionene i denne sammenheng anses som én region, og TSO-ene fra denne regionen skal innen seks måneder legge fram et 

forslag til en felles metode for kapasitetsberegning basert på den flytbaserte metoden for tidsrammen for dagen-før- eller 

intradagmarkedet. Forslaget skal angi en dato for gjennomføring av den felles tverregionale metoden for kapasitetsberegning, 

som ikke skal være senere enn tolv måneder etter gjennomføringen av den flytbaserte metoden i disse regionene når det gjelder 

tidsrammen for dagen-før-markedet, og 18 måneder når det gjelder intradagmarkedet. Fristene angitt i dette nummer kan 

justeres i samsvar med nr. 6. 

Metoden i de to kapasitetsberegningsregionene som har begynt å utvikle en felles metode for kapasitetsberegning, kan innføres 

først, før det utvikles en felles metode for kapasitetsberegning med eventuelle andre kapasitetsberegningsregioner. 

6.  Dersom de berørte TSO-ene kan påvise at anvendelsen av felles flytbaserte metoder i samsvar med nr. 4 og 5 ennå ikke vil 

være mer effektiv, gitt at samme driftssikkerhetsnivå skal legges til grunn, kan de i fellesskap anmode vedkommende 

reguleringsmyndigheter om å forlenge fristene.  
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7.  TSO-ene kan i fellesskap anmode vedkommende reguleringsmyndigheter om å anvende metoden for samordnet netto 

overføringskapasitet i andre regioner og budområdegrenser enn de som er nevnt i nr. 2–4, dersom de berørte TSO-ene kan 

påvise at anvendelsen av metoden for kapasitetsberegning basert på den flytbaserte metoden ennå ikke vil være mer effektiv 

enn metoden for samordnet netto overføringskapasitet, gitt at samme driftssikkerhetsnivå legges til grunn, i den berørte 

regionen. 

8.  For at markedsdeltakerne skal kunne tilpasse seg eventuelle endringer i metoden for kapasitetsberegning, skal de berørte 

TSO-ene prøve ut den nye metoden parallelt med den eksisterende metoden og involvere markedsdeltakerne i minst seks 

måneder før et forslag til endret metode for kapasitetsberegning gjennomføres. 

9.  TSO-ene i hver kapasitetsberegningsregion som anvender den flytbaserte metoden, skal utvikle og gjøre tilgjengelig et 

verktøy som gjør det mulig for markedsdeltakerne å vurdere vekselvirkningen mellom utvekslingskapasiteten mellom 

budområder og utvekslingen mellom budområder. 

Artikkel 21 

Metode for kapasitetsberegning 

1.  Forslaget til felles metode for kapasitetsberegning for en kapasitetsberegningsregion som er fastsatt i samsvar med artikkel 

20 nr. 2, skal inneholde minst følgende punkter for hver tidsramme for kapasitetsberegning: 

a)  metodene for beregningen av inndata for kapasitetsberegning, som omfatter følgende parametrer: 

i)  en metode for fastsettelse av pålitelighetsmarginen i samsvar med artikkel 22, 

ii)  metodene for fastsettelse av grensene for driftssikkerhet, uforutsette hendelser som er relevante for kapasitets-

beregningen, og tildelingsbegrensninger som kan anvendes i samsvar med artikkel 23, 

iii)  metoden for fastsettelse av produksjonsfordelingsnøkler i samsvar med artikkel 24, 

iv)  metoden for fastsettelse av korrigerende tiltak som skal vurderes i kapasitetsberegningen i samsvar med artikkel 25. 

b)  en nærmere beskrivelse av metoden for kapasitetsberegning, som skal omfatte følgende: 

i)  en matematisk beskrivelse av den anvendte metoden for kapasitetsberegning med ulike inndata for kapasitets-

beregningen, 

ii)  regler for å unngå utilbørlig forskjellsbehandling mellom intern utveksling og utveksling mellom budområder for å 

sikre overholdelse av nr. 1.7 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 714/2009, 

iii)  regler som, når det er relevant, tar hensyn til tidligere tildelt utvekslingskapasitet mellom budområder, 

iv)  regler om justering av kraftflyten på kritiske nettkomponenter eller av utvekslingskapasitet mellom budområder som 

følge av korrigerende tiltak i samsvar med artikkel 25, 

v)  når det gjelder den flytbaserte metoden, en matematisk beskrivelse av beregningen av distribusjonsfaktorene for 

kraftoverføring og av tilgjengelige marginer på kritiske nettkomponenter, 

vi)  når det gjelder metoden for samordnet netto overføringskapasitet, regler for beregning av utvekslingskapasitet mellom 

budområder, herunder regler for effektiv deling av kraftflytkapasitet på kritiske nettkomponenter mellom ulike 

budområdegrenser, 

vii)  dersom kraftflyten på kritiske nettkomponenter påvirkes av kraftutvekslingen mellom budområder i forskjellige 

kapasitetsberegningsregioner, regler for deling av kraftflytkapasitet i kritiske nettelementer mellom forskjellige 

kapasitetsberegningsregioner for å legge til rette for denne flyten, 

c)  en metode for validering av utvekslingskapasitet mellom budområder i samsvar med artikkel 26.  
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2.  For kapasitetsberegning for tidsrammen for intradagmarkedet skal metoden for kapasitetsberegning også angi hvor hyppig 

kapasiteten skal beregnes på nytt i samsvar med artikkel 14 nr. 4, og begrunne den hyppigheten som velges. 

3.  Metoden for kapasitetsberegning skal inneholde en alternativ framgangsmåte i tilfelle den første kapasitetsberegningen 

ikke gir resultater. 

4.  Alle TSO-er i hver kapasitetsberegningsregion skal i størst mulig grad anvende harmoniserte inndata til kapa-

sitetsberegningen. Innen 31. desember 2020 skal alle regioner anvende en harmonisert metode for kapasitetsberegning som 

særlig skal omfatte en harmonisert metode for kapasitetsberegning for den flytbaserte metoden og for metoden for samordnet 

netto overføringskapasitet. Harmoniseringen av metoden for kapasitetsberegning skal være underlagt en effektivitetsvurdering 

som gjelder harmoniseringen av de flytbaserte metodene og metodene for samordnet netto overføringskapasitet, og som sikrer 

samme nivå av driftssikkerhet. Alle TSO-er skal legge fram denne vurderingen sammen med et forslag til overgang til en 

harmonisert metode for kapasitetsberegning, for alle reguleringsmyndigheter senest tolv måneder etter at minst to 

kapasitetsberegningsregioner har innført en felles metode for kapasitetsberegning i samsvar med artikkel 20 nr. 5. 

Artikkel 22 

Metode for fastsettelse av pålitelighetsmargin 

1.  Forslaget til en felles metode for kapasitetsberegning skal omfatte en metode for fastsettelse av pålitelighetsmarginen. 

Metoden for fastsettelse av pålitelighetsmarginen skal bestå av to faser. Først skal de berørte TSO-ene anslå sannsynlighets-

fordelingen av avvik mellom forventet kraftflyt på tidspunktet for kapasitetsberegningen og faktisk kraftflyt i sanntid. Deretter 

beregnes pålitelighetsmarginen ved å utlede en verdi av sannsynlighetsfordelingen. 

2.  Metoden for fastsettelse av pålitelighetsmarginen skal angi prinsippene for beregning av sannsynlighetsfordelingen av 

avvikene mellom forventet kraftflyt på tidspunktet for kapasitetsberegning og faktisk kraftflyt i sanntid, og angi hvilken 

usikkerhet det skal tas hensyn til i beregningen. For å bestemme denne usikkerheten skal metoden særlig ta hensyn til følgende: 

a)  utilsiktede avvik i den fysiske flyten av elektrisk kraft innenfor en markedstidsenhet som skyldes justering av flyten av 

elektrisk kraft innenfor og mellom kontrollområder med henblikk på å opprettholde en konstant frekvens, 

b)  usikkerhet som kan ha innvirkning på kapasitetsberegningen, og som kan oppstå mellom tidsrammen for kapasitets-

beregning og sanntid for den aktuelle markedstidsenheten. 

3.  I metoden for fastsettelse av pålitelighetsmarginen skal TSO-ene også fastsette felles harmoniserte prinsipper for utledning 

av pålitelighetsmarginen fra sannsynlighetsfordelingen. 

4.  På grunnlag av metoden vedtatt i samsvar med nr. 1 skal TSO-ene fastsette pålitelighetsmarginen slik at grensene for 

driftssikkerhet respekteres, og det tas hensyn til usikkerheten mellom tidsrammen for kapasitetsberegning og sanntid, og 

korrigerende tiltak som er tilgjengelige etter kapasitetsberegningen. 

5.  For hver tidsramme for kapasitetsberegning skal de berørte TSO-ene fastsette pålitelighetsmarginen for kritiske nett-

komponenter, der den flytbaserte metoden anvendes, og for utvekslingskapasiteten mellom budområder, der metoden for 

samordnet netto overføringskapasitet anvendes. 

Artikkel 23 

Metoder for grenser for driftssikkerhet, uforutsette hendelser og tildelingsbegrensninger 

1.  Hver TSO skal respektere grensene for driftssikkerhet og uforutsette hendelser som brukes i driftssikkerhetsanalyser.  
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2.  Dersom grensene for driftssikkerhet og uforutsette hendelser som brukes i kapasitetsberegningen, ikke er de samme som 

de som brukes i driftssikkerhetsanalyser, skal TSO-ene i forslaget til en felles metode for kapasitetsberegning beskrive den 

særlige metoden og de kriteriene de har brukt for å fastsette grensene for driftssikkerhet og uforutsette hendelser, og som er 

brukt i kapasitetsberegningen. 

3.  Dersom TSO-ene bruker tildelingsbegrensninger, kan disse bare bestemmes ved bruk av følgende: 

a)  begrensninger som er nødvendige for å holde transmisjonsnettet innenfor grensene for driftssikkerhet, og som ikke kan 

omdannes til maksimal flyt på kritiske nettkomponenter på en effektiv måte, eller  

b)  begrensninger som er beregnet på å øke det økonomiske overskuddet for den felles dagen-før- eller intradagmarkeds-

koplingen. 

Artikkel 24 

Metode for produksjonsfordelingsnøkler 

1.  Forslaget til en felles metode for kapasitetsberegning skal omfatte et forslag til metode for fastsettelse av en felles 

produksjonsfordelingsnøkkel for hvert budområde og scenario som er utarbeidet i samsvar med artikkel 18. 

2.  Produksjonsfordelingsnøklene skal gjenspeile den beste prognosen for forholdet mellom en endring i nettoposisjonen til et 

budområde og en bestemt endring av produksjonen eller lasten i den felles nettmodellen. Denne prognosen skal særlig ta 

hensyn til opplysningene fra metoden for framlegging av produksjons- og lastdata. 

Artikkel 25 

Metode for korrigerende tiltak som skal tas med i kapasitetsberegningen 

1.  Hver TSO i hver kapasitetsberegningsregion skal hver for seg fastsette de tilgjengelige korrigerende tiltakene som det skal 

tas hensyn til i kapasitetsberegningen, for å nå målene i denne forordning. 

2.  Hver TSO i hver kapasitetsberegningsregion skal samordne bruken av korrigerende tiltak som det skal tas hensyn til i 

kapasitetsberegningen, samt deres faktiske anvendelse i sanntidsdrift, med de andre TSO-ene i regionen. 

3.  For at det skal kunne tas hensyn til korrigerende tiltak i kapasitetsberegningen, skal alle TSO-er i hver kapasitets-

beregningsregion bli enige om bruk av korrigerende tiltak som krever handling fra mer enn én TSO. 

4.  Hver TSO skal sikre at det tas hensyn til korrigerende tiltak i kapasitetsberegningen, under forutsetning av at tilgjengelige 

korrigerende tiltak som gjenstår etter beregningen, sammen med pålitelighetsmarginen nevnt i artikkel 22, er tilstrekkelig til å 

sikre driftssikkerheten. 

5.  Hver TSO skal i kapasitetsberegningen ta hensyn til korrigerende tiltak som ikke medfører kostnader. 

6.  Hver TSO skal sikre at de korrigerende tiltakene som det skal tas hensyn til i kapasitetsberegningen, er de samme for alle 

tidsrammer for kapasitetsberegning, idet det tas hensyn til deres tekniske tilgjengelighet for hver tidsramme for kapa-

sitetsberegning. 

Artikkel 26 

Metode for validering av utvekslingskapasitet mellom budområder 

1.  Hver TSO skal validere og ha rett til å korrigere utvekslingskapasitet mellom budområder som er relevant for 

vedkommendes budområdegrenser eller for kritiske nettkomponenter, og som er tildelt av de ansvarlige for samordnet 

kapasitetsberegning i samsvar med artikkel 27–31. 

2.  Dersom metoden for samordnet netto overføringskapasitet anvendes, skal alle TSO-er i kapasitetsberegningsregionen ta 

med en regel i metoden for kapasitetsberegning som er nevnt i artikkel 21, om hvordan korrigeringen av utvekslingskapasitet 

skal fordeles mellom de ulike budområdenes grenser.  
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3.  Ved validering av utvekslingskapasitet mellom budområder som nevnt i nr. 1 kan hver TSO redusere utveks-

lingskapasiteten mellom budområder med henvisning til driftssikkerheten. 

4.  Hver ansvarlig for samordnet kapasitetsberegning skal ved beregning og validering av kapasitet samordne sitt arbeid med 

ansvarlige for samordnet kapasitetsberegning i naboområdene. 

5.  Hver ansvarlig for samordnet kapasitetsberegning skal hver tredje måned rapportere om alle reduksjoner som er gjort 

under valideringen av kapasitet mellom budområder i samsvar med nr. 3, til alle reguleringsmyndigheter i kapasitets-

beregningsregionen. I denne rapporten skal sted og omfang av hver reduksjon av utvekslingskapasitet mellom budområder 

angis, samt årsaken til reduksjonene. 

6.  Alle reguleringsmyndigheter i kapasitetsberegningsregionen skal treffe beslutning om hvorvidt hele eller deler av 

rapporten nevnt i nr. 5 skal offentliggjøres. 

Avsni t t  4  

Kapasi t et sbereg ningsprosessen  

Artikkel 27 

Alminnelige bestemmelser 

1.  Senest seks måneder etter beslutningen om metoden for framlegging av produksjons- og lastdata nevnt i artikkel 16 og 

metoden for den felles nettmodellen nevnt i artikkel 17, skal alle TSO-er organisere prosessen for sammenslåing av de 

individuelle nettmodellene. 

2.  Senest fire måneder etter beslutningene om metodene for kapasitetsberegning nevnt i artikkel 20 og 21 skal alle TSO-er i 

hver kapasitetsberegningsregion i fellesskap opprette de enhetene som er ansvarlige for samordnet kapasitetsberegning, og 

utarbeide regler for deres virksomhet. 

3.  Alle TSO-er i hver kapasitetsberegningsregion skal hvert annet år gjennomgå kvaliteten på opplysningene som anvendes i 

kapasitetsberegningen, som en del av rapporten om beregning og tildeling av kapasitet som utarbeides hvert annet år i samsvar 

med artikkel 31. 

4.  Ved bruk av de siste tilgjengelige opplysningene skal alle TSO-er regelmessig og minst én gang i året gjennomgå og 

oppdatere følgende: 

a)  grensene for driftssikkerhet, uforutsette hendelser og tildelingsbegrensninger som brukes i kapasitetsberegningen, 

b)  sannsynlighetsfordelingen av avvikene mellom forventet kraftflyt på tidspunktet for kapasitetsberegning og realisert 

kraftflyt i sanntid som brukes for beregning av pålitelighetsmarginer, 

c)  korrigerende tiltak som det er tatt hensyn til i kapasitetsberegningen, 

d)  anvendelsen av metodene for fastsettelse av produksjonsfordelingsnøkler, kritiske nettkomponenter og uforutsette hendelser 

som nevnt i artikkel 22–24. 

Artikkel 28 

Utarbeiding av en felles nettmodell 

1.  Hver produksjons- eller lastenhet som omfattes av artikkel 16, skal for hver tidsramme for kapasitetsberegning nevnt i 

artikkel 14 nr. 1, innen de angitte fristene legge fram opplysningene som er angitt i metoden for framlegging av produksjons- og 

lastdata, for den TSO-en som er ansvarlig for det respektive kontrollområdet. 

2.  Hver produksjons- eller lastenhet som legger fram opplysninger i henhold til artikkel 16 nr. 3, skal legge fram så pålitelige 

overslag som mulig. 

3.  For hver tidsramme for kapasitetsberegning skal hver TSO utvikle en individuell nettmodell for hvert scenario i samsvar 

med artikkel 19, for at de individuelle nettmodellene skal kunne slås sammen til en felles nettmodell.  
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4.  Hver TSO skal legge fram så pålitelige beregninger som mulig for hver individuell nettmodell, for de TSO-ene som har 

ansvaret for å slå de individuelle nettmodellene sammen til en felles nettmodell. 

5.  For hver tidsramme for kapasitetsberegning skal det utarbeides en felles nettmodell for hvert scenario som fastsatt i 

artikkel 18, og som dekker hele Unionen, gjennom sammenslåing av inndataene fra alle TSO-er som anvender den 

kapasitetsberegningsprosessen som er angitt i nr. 3. 

Artikkel 29 

Regional beregning av utvekslingskapasitet mellom budområder 

1.  Hver TSO skal for hver tidsramme for kapasitetsberegning legge fram følgende opplysninger for de ansvarlige for 

samordnet kapasitetsberegning og alle andre TSO-er i kapasitetsberegningsregionen: grenser for driftssikkerhet, produk-

sjonsfordelingsnøkler, korrigerende tiltak, pålitelighetsmarginer, tildelingsbegrensninger og tidligere tildelt utvekslingskapasitet 

mellom budområder. 

2.  Hver ansvarlig for samordnet kapasitetsberegning skal utføre en driftssikkerhetsanalyse på grunnlag av grensene for 

driftssikkerhet ved bruk av den felles nettmodellen som er utarbeidet for hvert scenario i samsvar med artikkel 28 nr. 5. 

3.  Ved beregning av utvekslingskapasitet mellom budområder skal hver ansvarlig for samordnet kapasitetsberegning 

a)  bruke produksjonsfordelingsnøkler for å beregne hvordan endringer i nettoposisjonene i budområdene og flyten påvirker 

likestrømsledningene, 

b)  ignorere kritiske nettkomponenter som ikke påvirkes vesentlig av endringene i budområdets nettoposisjon i samsvar med 

metoden fastsatt i artikkel 21, og  

c)  sikre at alle nettoposisjoner i budområdet og flyten i likestrømsledningene som ikke overskrider overføringskapasiteten 

mellom budområder, oppfyller pålitelighetsmarginene og grensene for driftssikkerhet i samsvar med artikkel 21 nr. 1 

bokstav a) i) og ii), og ta hensyn til tidligere tildelt utvekslingskapasitet mellom budområder i samsvar med artikkel 21 nr. 1 

bokstav b) iii). 

4.  Hver ansvarlig for samordnet kapasitetsberegning skal optimalisere utvekslingskapasiteten mellom budområder ved å ta i 

bruk tilgjengelige korrigerende tiltak som det er tatt hensyn til i kapasitetsberegningen i samsvar med artikkel 21 nr. 1 bokstav 

a) iv). 

5.  Hver ansvarlig for samordnet kapasitetsberegning skal anvende delingsreglene utarbeidet i samsvar med artikkel 21 nr. 1 

bokstav b) vi). 

6.  Hver ansvarlig for samordnet kapasitetsberegning skal ta hensyn til den matematiske beskrivelsen av den anvendte 

kapasitetsberegningsmetoden fastsatt i samsvar med artikkel 21 nr. 1 bokstav b) i). 

7.  Hver ansvarlig for samordnet kapasitetsberegning som anvender den flytbaserte metoden, skal 

a)  bruke data om grensene for driftssikkerhet for å beregne maksimal flyt på kritiske nettkomponenter, 

b)  bruke den felles nettmodellen, produksjonsfordelingsnøkler og uforutsette hendelser til å beregne distribusjonsfaktorene for 

kraftoverføring, 

c)  bruke distribusjonsfaktorene for kraftoverføring til å beregne flyten som oppstår som følge av tidligere tildelt 

utvekslingskapasitet mellom budområder i kapasitetsberegningsregionen, 

d)  beregne flyten på kritiske nettkomponenter for hvert scenario (samtidig som det tas hensyn til uforutsette hendelser) og 

justere dem ved å anta at det ikke finner sted noen kraftutveksling mellom budområder i kapasitetsberegningsregionen, og 

anvende reglene for å unngå utilbørlig forskjellsbehandling mellom intern utvekslingskapasitet og utvekslingskapasitet 

mellom budområder som fastsatt i samsvar med artikkel 21 nr. 1 bokstav b) ii), 

e)  beregne tilgjengelige marginer for kritiske nettkomponenter, idet det tas hensyn til uforutsette hendelser, som skal tilsvare 

maksimal flyt redusert med justert flyt som nevnt i bokstav d), pålitelighetsmarginer og flyt fra tidligere tildelt utveks-

lingskapasitet mellom budområder, 

f)  justere tilgjengelige marginer på kritiske nettkomponenter eller distribusjonsfaktorer for kraftoverføring ved bruk av 

tilgjengelige korrigerende tiltak som det skal tas hensyn til i kapasitetsberegningen i samsvar med artikkel 25.   
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8.  Hver ansvarlig for samordnet kapasitetsberegning som anvender metoden for samordnet netto overføringskapasitet, skal 

a)  bruke den felles nettmodellen, produksjonsfordelingsnøkler og uforutsette hendelser til å beregne maksimal kraftutveksling 

på grensene mellom budområder, som skal tilsvare maksimalt beregnet utveksling mellom to budområder på hver side av 

budområdegrensen, idet det tas hensyn til grensene for driftssikkerhet, 

b)  justere maksimal kraftutveksling ved bruk av korrigerende tiltak som det er tatt hensyn til i kapasitetsberegningen i samsvar 

med artikkel 25, 

c)  justere maksimal kraftutveksling, samtidig som reglene for å unngå utilbørlig forskjellsbehandling mellom intern utveksling 

og utveksling mellom budområder anvendes i samsvar med artikkel 21 nr. 1 bokstav b) ii), 

d)  anvende reglene fastsatt i samsvar med artikkel 21 nr. 1 bokstav b) vi) for effektiv deling av kraftflytkapasitet i kritiske 

nettkomponenter mellom ulike budområdegrenser, 

e)  beregne utvekslingskapasitet mellom budområdene, som skal tilsvare maksimal kraftutveksling justert for pålitelighetsmar-

gin og tidligere tildelt utvekslingskapasitet mellom budområder. 

9.  Hver ansvarlig for samordnet kapasitetsberegning skal samarbeide med ansvarlige for samordnet kapasitetsberegning i 

naboområdene. TSO-er i naboområdene skal sikre samarbeidet ved å utveksle og bekrefte opplysninger om gjensidig 

avhengighet med de berørte regionalt ansvarlige for samordnet kapasitetsberegning med henblikk på kapasitetsberegning og 

validering. TSO-er i naboområdene skal legge fram opplysninger om gjensidig avhengighet for de ansvarlige for samordnet 

kapasitetsberegning før kapasitetsberegningen. En vurdering av opplysningenes nøyaktighet og korrigerende tiltak skal 

eventuelt tas med i rapporten som skal utarbeides hvert annet år i samsvar med artikkel 31.  

10.  Hver ansvarlig for samordnet kapasitetsberegning skal fastsette 

a)  flytbaserte parametrer for hvert budområde i kapasitetsberegningsregionen, dersom den flytbaserte metoden anvendes, 

b)  verdiene for utvekslingskapasitet mellom budområder for hver budområdegrense i kapasitetsberegningsregionen, dersom 

metoden for samordnet netto overføringskapasitet anvendes. 

11.  Hver ansvarlig for samordnet kapasitetsberegning skal legge utvekslingskapasiteten mellom budområder fram for hver 

TSO i sin kapasitetsberegningsregion for validering i samsvar med artikkel 21 nr. 1 bokstav c). 

Artikkel 30 

Validering og levering av utvekslingskapasitet mellom budområder 

1.  Hver TSO skal validere resultatene av den regionale kapasitetsberegningen for sine budområdegrenser eller kritiske 

nettkomponenter i samsvar med artikkel 26. 

2.  Hver TSO skal sende sin validering av kapasitet og tildelingsbegrensninger til de berørte ansvarlige for samordnet 

kapasitetsberegning og til de andre TSO-ene i de berørte kapasitetsberegningsregionene. 

3.  Hver ansvarlig for samordnet kapasitetsberegning skal legge fram opplysninger om validert utvekslingskapasitet mellom 

budområder og tildelingsbegrensninger med henblikk på tildelingen av kapasitet i samsvar med artikkel 46 og 58. 

Avsni t t  5  

Rapport  hvert  annet  år  om bereg ning  og  t i ldel ing  av kapasi tet  

Artikkel 31 

Rapport hvert annet år om beregning og tildeling av kapasitet 

1.  Innen to år etter denne forordnings ikrafttredelse skal ENTSO for elektrisk kraft utarbeide en rapport om beregning og 

tildeling av kapasitet og legge den fram for Byrået.  
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2.  Dersom Byrået anmoder om det, skal ENTSO for elektrisk kraft hvert annet år utarbeide en rapport om beregning og 

tildeling av kapasitet og legge den fram for Byrået. 

3.  Rapporten om beregning og tildeling av kapasitet skal for hvert budområde, hver budområdegrense og hver 

kapasitetsberegningsregion minst inneholde følgende: 

a)  hvilken metode for kapasitetsberegning som er brukt, 

b)  statistiske indikatorer for pålitelighetsmarginer, 

c)  statistiske indikatorer for utvekslingskapasitet mellom budområder, herunder tildelingsbegrensninger når det er relevant, for 

hver tidsramme for kapasitetsberegning, 

d)  kvalitetsindikatorer for opplysningene som brukes i kapasitetsberegningen, 

e)  når det er relevant, foreslåtte tiltak for å forbedre kapasitetsberegningen, 

f)  for regioner der metoden for samordnet netto overføringskapasitet anvendes, en analyse av om vilkårene angitt i artikkel 20 

nr. 7 fortsatt er oppfylt, 

g)  indikatorer for vurdering og overvåking på lengre sikt av effektiviteten for den felles dagen-før- og intradagmarkeds-

koplingen, herunder eventuell sammenslåing av kapasitetsberegningsregioner i samsvar med artikkel 15 nr. 3, 

h)  anbefalinger om videre utvikling av den felles dagen-før- og intradagmarkedskoplingen, herunder ytterligere harmonisering 

av metoder, prosesser og styringsordninger. 

4.  Etter samråd med Byrået skal alle TSO-er bli enige om felles statistiske indikatorer og kvalitetsindikatorer i rapporten. 

Byrået kan kreve at disse indikatorene endres, enten før avtalen mellom TSO-ene inngås, eller etter at indikatorene er tatt i 

bruk. 

5.  Byrået skal bestemme om hele eller deler av den toårige rapporten skal offentliggjøres. 

KAPITTEL 2 

Budområdenes konfigurasjon 

Artikkel 32 

Gjennomgåelse av gjeldende konfigurasjon for budområdene 

1.  En gjennomgåelse av gjeldende konfigurasjon for budområdene kan innledes av følgende: 

a)  Byrået, i samsvar med artikkel 34 nr. 7, 

b)  flere reguleringsmyndigheter, i henhold til en anbefaling fra Byrået i samsvar med artikkel 34, 

c)  TSO-er i en kapasitetsberegningsregion sammen med alle berørte TSO-er hvis kontrollområder, herunder overførings-

forbindelser, befinner seg innenfor det geografiske området der budområdenes konfigurasjon skal vurderes i samsvar med 

nr. 2 bokstav a), 

d)  en enkelt reguleringsmyndighet eller TSO med godkjenning fra sin vedkommende reguleringsmyndighet, for budområder 

innenfor operatørens kontrollområde, dersom budområdenes konfigurasjon har uvesentlig innvirkning på operatørers 

kontrollområder, herunder overføringsforbindelser, som grenser til budområdet, og det er nødvendig å gjennomgå budom-

rådets konfigurasjon for å bedre effektiviteten eller opprettholde driftssikkerheten, og 

e)  medlemsstater i en kapasitetsberegningsregion. 

2.  Dersom gjennomgåelsen innledes i samsvar med nr. 1 bokstav a), b), c) eller e), skal enheten som tar initiativet til 

gjennomgåelsen, angi følgende: 

a)  det geografiske området der budområdenes konfigurasjon skal vurderes, og tilstøtende geografiske områder som det skal tas 

hensyn til når virkningene skal vurderes, 

b)  deltakende TSO-er, 

c)  deltakende reguleringsmyndigheter.  
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3.  Dersom gjennomgåelsen innledes i samsvar med nr. 1 bokstav d), får følgende vilkår anvendelse: 

a)  det geografiske området der budområdenes konfigurasjon vurderes, skal begrenses til kontrollområdet, herunder over-

føringsforbindelser, til den berørte TSO-en, 

b)  TSO-en i det relevante kontrollområdet skal være den eneste TSO-en som deltar i gjennomgåelsen, 

c)  vedkommende reguleringsmyndighet skal være den eneste reguleringsmyndigheten som deltar i gjennomgåelsen, 

d)  den berørte TSO-en og reguleringsmyndigheten skal gi henholdsvis TSO-er i naboområdene og reguleringsmyndigheter et 

gjensidig avtalt forhåndsvarsel om at gjennomgåelsen innledes, og begrunnelsen for dette, og 

e)  vilkårene for gjennomgåelsen skal være angitt, og resultatene av gjennomgåelsen og forslaget til de berørte regule-

ringsmyndighetene skal offentliggjøres. 

4.  Gjennomgåelsen skal bestå av to faser. 

a)  I den første fasen skal TSO-ene som deltar i gjennomgåelsen av budområdenes konfigurasjon, utarbeide den metoden og de 

hypotesene som skal brukes i gjennomgåelsen, og foreslå alternative konfigurasjoner som skal gjennomgås for 

budområdene. 

 Forslaget til metode og hypoteser og alternative konfigurasjoner for budområdene skal legges fram for deltakende 

reguleringsmyndigheter, som skal kunne kreve samordnede endringer innen tre måneder. 

b)  I den andre fasen skal TSO-ene som deltar i gjennomgåelsen av budområdenes konfigurasjon gjøre følgende: 

i)  gjennomgå og sammenligne gjeldende konfigurasjon for budområdene og hver alternativ konfigurasjon for 

budområdene ved bruk av kriteriene angitt i artikkel 33, 

ii)  holde samråd i samsvar med artikkel 12 og et arbeidsseminar om forslag til alternative konfigurasjoner for 

budområdene sammenlignet med gjeldende konfigurasjon for budområdet, herunder tidsrammer for gjennomføring, 

med mindre budområdets konfigurasjon har en uvesentlig innvirkning på de kontrollområdene som hører inn under 

operatører i naboområdene, 

iii)  legge fram et felles forslag om å beholde eller endre budområdenes konfigurasjon for de deltakende medlemsstatene og 

reguleringsmyndighetene senest 15 måneder etter beslutningen om å innlede en gjennomgåelse. 

c)  Etter å ha mottatt det felles forslaget om å beholde eller endre budområdets konfigurasjon i samsvar med nr. iii) over, skal 

de deltakende medlemstatene eller reguleringsmyndighetene, dersom medlemsstatene har bestemt det, innen seks måneder 

komme til enighet om forslaget om å beholde eller endre budområdets konfigurasjon. 

5.  NEMO-ene eller markedsdeltakerne skal på anmodning fra de TSO-ene som deltar i gjennomgåelsen av et budområde, 

legge fram for sistnevnte opplysninger som gjør det mulig for dem å gjennomgå budområders konfigurasjon. Disse 

opplysningene skal deles utelukkende med de deltakende TSO-ene bare med henblikk på å vurdere budområders konfigurasjon. 

6.  Initiativet til en gjennomgåelse av budområdenes konfigurasjon og resultatene av denne skal offentliggjøres av ENTSO 

for elektrisk kraft, eller dersom gjennomgåelsen ble innledet i samsvar med nr. 1 bokstav d), av den deltakende TSO-en. 

Artikkel 33 

Kriterier for gjennomgåelse av budområdenes konfigurasjon 

1.  Dersom budområdenes konfigurasjon gjennomgås i samsvar med artikkel 32, skal minst følgende kriterier tas i 

betraktning: 

a)  når det gjelder nettsikkerhet: 

i)  konfigurasjonens egnethet til å sikre driftssikkerhet og forsyningssikkerhet, 

ii)  graden av usikkerhet i beregningen av utvekslingskapasitet mellom budområder,  
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b)  når det gjelder samlet markedseffektivitet: 

i)  enhver økning eller reduksjon av økonomisk effektivitet som følge av endringen, 

ii)  markedseffektiviteten, herunder minst kostnaden ved å kunne sikre bindende fastsatt kapasitet, markedslikviditet, 

markedskonsentrasjon og markedskraft, fremming av effektiv konkurranse, prissignaler for å bygge infrastruktur, samt 

hvorvidt prissignalene er nøyaktige og velfunderte, 

iii)  transaksjons- og overgangskostnader, herunder kostnaden ved å endre eksisterende avtaleforpliktelser som markeds-

deltakere, NEMO-er og TSO-er har påtatt seg, 

iv)  kostnaden ved å bygge ny infrastruktur som kan redusere eksisterende flaskehalser, 

v)  behovet for å sikre at markedsresultatet er oppnåelig uten behov for omfattende bruk av økonomisk ineffektive 

korrigerende tiltak, 

vi)  enhver skadevirkning av interne transaksjoner på andre budområder for å sikre overholdelse av nr. 1.7 i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 714/2009, 

vii)  innvirkningen på driften og hvor effektive balansemekanismene og avregningsprosessene er. 

c)  når det gjelder budområdenes stabilitet og robusthet: 

i)  behovet for at budområdene skal være tilstrekkelig stabile og robuste over tid, 

ii)  behovet for ensartede budområder for alle tidsrammene for kapasitetsberegning, 

iii)  behovet for at hver produksjons- og lastenhet skal tilhøre bare ett budområde for hver markedstidsenhet, 

iv)  hvor og hvor ofte flaskehals finner sted, dersom strukturell flaskehals påvirker avgrensningen av budområder, idet det 

tas hensyn til eventuelle framtidige investeringer som kan redusere eksisterende flaskehalser. 

2.  En gjennomgåelse av budområder i samsvar med artikkel 32 skal omfatte scenarioer som tar hensyn til en rekke 

sannsynlige aspekter ved infrastrukturutviklingen i løpet av et tidsrom på ti år, regnet fra året etter at beslutningen om å innlede 

gjennomgåelsen ble truffet. 

Artikkel 34 

Regelmessig rapportering om gjeldende konfigurasjon for budområdene fra ENTSO for elektrisk kraft og Byrået 

1.  Hvert tredje år skal Byrået vurdere hvor effektiv budområdenes gjeldende konfigurasjon er. 

Det skal gjøre følgende: 

a)  anmode ENTSO for elektrisk kraft om å utarbeide en teknisk rapport om budområdenes gjeldende konfigurasjon, og 

b)  utarbeide en markedsrapport som evaluerer virkningen av budområdenes gjeldende konfigurasjon på markedseffektiviteten. 

2.  Den tekniske rapporten nevnt i nr. 1 annet ledd bokstav a) skal minst omfatte følgende: 

a)  en liste over strukturelle flaskehalser og andre større fysiske flaskehalser, herunder hvor og hvor ofte flaskehalser oppstår, 

b)  en analyse av den forventede utviklingen for eller fjerningen av fysiske flaskehalser som følge av investeringer i nett eller 

som følge av betydelige endringer i produksjons- eller forbruksmønstre, 

c)  en analyse av andelen kraftflyt som ikke er et resultat av ordningen for kapasitetstildeling, for hver kapasitets-

beregningsregion, når det er relevant, 

d)  flaskehalsinntekter og kostnader i forbindelse med bindende fastsatt kapasitet, 

e)  et scenario som spenner over et tidsrom på ti år.  
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3.  Hver TSO skal legge fram data og analyser slik at den tekniske rapporten om budområdenes gjeldende konfigurasjon kan 

utarbeides i god tid. 

4.  ENTSO for elektrisk kraft skal legge fram den tekniske rapporten om budområdenes gjeldende konfigurasjon for Byrået 

senest ni måneder etter Byråets anmodning. 

5.  Den tekniske rapporten om budområdenes gjeldende konfigurasjon skal omfatte de tre siste hele kalenderårene før Byråets 

anmodning. 

6.  Med forbehold for taushetsplikten fastsatt i artikkel 13 skal ENTSO for elektrisk kraft offentliggjøre den tekniske 

rapporten. 

7.  Dersom den tekniske rapporten eller markedsrapporten avdekker svakheter i budområdets gjeldende konfigurasjon, kan 

Byrået anmode TSO-ene om å innlede en gjennomgåelse av budområdets gjeldende konfigurasjon i samsvar med artikkel 32  

nr. 1. 

KAPITTEL 3 

Spesialregulering og mothandel 

Artikkel 35 

Samordnet spesialregulering og mothandel 

1.  Senest 16 måneder etter at reguleringsmyndighetene har godkjent kapasitetsberegningsregionene nevnt i artikkel 15, skal 

alle TSO-er i hver kapasitetsberegningsregion utarbeide et forslag til en felles metode for samordnet spesialregulering og 

mothandel. Forslaget skal være gjenstand for samråd i samsvar med artikkel 12. 

2.  Metoden for samordnet spesialregulering og mothandel skal omfatte tiltak som har betydning over landegrensene, og skal 

gjøre det mulig for alle TSO-er i hver kapasitetsberegningsregion å redusere den fysiske flaskehalsen på en effektiv måte 

uansett om årsakene til den fysiske flaskehalsen faller utenfor deres respektive kontrollområde eller ikke. Metoden for 

samordnet spesialregulering og mothandel skal ta høyde for at den kan ha en vesentlig innvirkning på flyten utenfor 

kontrollområdet til TSO-ene. 

3.  Hver TSO kan omfordele alle tilgjengelige produksjons- og lastenheter i samsvar med hensiktsmessige ordninger og 

avtaler som gjelder for sitt kontrollområde, herunder overføringsforbindelser. 

Senest 26 måneder etter reguleringsmyndighetenes godkjenning av kapasitetsberegningsregionene skal alle TSO-er i hver 

kapasitetsberegningsregion utarbeide en rapport som skal være gjenstand for samråd i samsvar med artikkel 12, som vurderer 

den gradvise samordningen og harmoniseringen av disse ordningene og avtalene, og som inneholder forslag. Rapporten skal 

legges fram for deres respektive reguleringsmyndigheter for vurdering. Forslagene i rapporten skal forhindre at disse 

ordningene og avtalene virker markedsvridende. 

4.  Hver TSO skal avstå fra å iverksette ensidige eller ikke-samordnede tiltak for spesialregulering og mothandel som har 

betydning over landegrensene. Hver TSO skal samordne bruken av ressurser for spesialregulering og mothandel, idet det tas 

hensyn til deres innvirkning på driftssikkerheten og den økonomiske effektiviteten. 

5.  De relevante produksjons- og lastenhetene skal legge fram prisene for spesialregulering og mothandel for TSO-ene før 

disse ressursene tas i bruk til spesialregulering og mothandel. 

Prising av spesialregulering og mothandel skal være basert på følgende: 

a)  prisene på de relevante markedene for elektrisk kraft for den relevante tidsrammen, eller 

b)  kostnadene til spesialregulering og mothandel, som beregnes på en gjennomsiktig måte på grunnlag av påløpte kostnader. 

6.  Produksjons- og lastenhetene skal på forhånd legge fram alle opplysninger som er nødvendige for å beregne kostnadene til 

spesialregulering og mothandel, for de berørte TSO-ene. Disse opplysningene skal deles med de berørte TSO-ene utelukkende 

med hensyn til spesialregulering og mothandel.  
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KAPITTEL 4 

Utviklingen av algoritmer 

Artikkel 36 

Alminnelige bestemmelser 

1.  Alle NEMO-er skal utvikle, vedlikeholde og bruke følgende algoritmer: 

a)  en priskoplingsalgoritme, 

b)  en matchingsalgoritme for kontinuerlig handel. 

2.  NEMO-ene skal sikre at priskoplingsalgoritmen og matchingsalgoritmen for kontinuerlig handel oppfyller kravene fastsatt 

i henholdsvis artikkel 39 og 52. 

3.  Innen 18 måneder etter denne forordnings ikrafttredelse skal alle NEMO-er i samarbeid med TSO-ene utarbeide et forslag 

til en alternativ metode for å oppfylle forpliktelsene fastsatt i henholdsvis artikkel 39 og 52. Forslaget til metode skal være 

gjenstand for samråd i samsvar med artikkel 12. 

4.  NEMO-ene skal om mulig bruke allerede avtalte løsninger for å oppnå målene i denne forordning på en effektiv måte. 

Artikkel 37 

Utviklingen av algoritmer 

1.  Innen åtte måneder etter denne forordnings ikrafttredelse 

a)  skal alle TSO-er i fellesskap legge fram for alle NEMO-er et forslag til et felles sett med krav til effektiv kapasitetstildeling, 

som gjør det mulig å utvikle priskoplingsalgoritmen og matchingsalgoritmen for kontinuerlig handel. Disse kravene skal 

angi funksjoner og ytelser, herunder frister for levering av resultater fra den felles dagen-før- og intradagmarkedskoplingen 

og opplysninger om utvekslingskapasiteten mellom budområder og tildelingsbegrensninger som skal overholdes, 

b)  skal alle NEMO-er i fellesskap framlegg et felles sett med krav til effektiv matching, som gjør det mulig å utvikle 

priskoplingsalgoritmen og matchingsalgoritmen for kontinuerlig handel. 

2.  Senest tre måneder etter at TSO-ene og NEMO-ene har framlagt sine forslag til et felles sett med krav i samsvar med  

nr. 1, skal alle NEMO-er utarbeide et forslag til algoritmen, som oppfyller disse kravene. Dette forslaget skal angi innen hvilken 

frist NEMO-er som utøver MCO-funksjonene i samsvar med artikkel 7 nr. 1 bokstav b), må sende inn mottatte ordrer. 

3.  Forslaget nevnt i nr. 2 skal legges fram for alle TSO-er. Dersom det trengs mer tid til å utarbeide forslaget, skal alle 

NEMO-er samarbeide om dette med støtte fra alle TSO-er i et tidsrom på høyst to måneder for å sikre at forslaget oppfyller 

bestemmelsene i nr. 1 og 2. 

4.  Forslagene nevnt i nr. 1 og 2 skal være gjenstand for samråd i samsvar med artikkel 12. 

5.  Alle NEMO-er skal legge fram forslaget utarbeidet i samsvar med nr. 2 og 3 for reguleringsmyndighetene for godkjenning 

senest 18 måneder etter denne forordnings ikrafttredelse. 

6.  Senest to år etter at forslaget er godkjent i samsvar med nr. 5, skal alle TSO-er og alle NEMO-er gjennomgå hvordan 

priskoplingsalgoritmen og matchingsalgoritmen for kontinuerlig handel fungerer, og legge fram rapporten for Byrået. 

Gjennomgåelsen skal deretter gjentas annet hvert år dersom Byrået anmoder om det.  
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KAPITTEL 5 

Felles dagen-før-markedskopling 

Avsni t t  1  

Pris kopl ingsalg or i t men  

Artikkel 38 

Målene for priskoplingsalgoritmen 

1.  Priskoplingsalgoritmen skal gi de resultatene som er angitt i artikkel 39 nr. 2 på en måte som 

a)  tar sikte på å skape størst mulig økonomisk overskudd for den felles dagen-før-markedskoplingen i priskoplingsregionen 

for neste handelsdag, 

b)  anvender prinsippet om marginalprising, slik at alle aksepterte kjøpsbud skal ha samme pris per budområde og markeds-

tidsenhet, 

c)  fremmer effektiv prisdannelse, 

d)  tar hensyn til utvekslingskapasiteten mellom budområder og tildelingsbegrensninger, 

e)  gjør at den kan gjentas og er skalerbar. 

2.  Priskoplingsalgoritmen skal utvikles på en måte som gjør det mulig å anvende den på et større eller mindre antall 

budområder. 

Artikkel 39 

Priskoplingsalgoritmen – inndata og resultater 

1.  For å gi resultater skal priskoplingsalgoritmen anvende følgende: 

a)  tildelingsbegrensninger fastsatt i samsvar med artikkel 23 nr. 3, 

b)  resultater for utvekslingskapasitet mellom budområder, validert i samsvar med artikkel 30, 

c)  ordrer innsendt i samsvar med artikkel 40. 

2.  Priskoplingsalgoritmen skal gi minst følgende resultater samtidig for hver markedstidsenhet: 

a)  en enkelt likevektspris for hvert budområde og hver markedstidsenhet i euro/MWh, 

b)  en enkelt nettoposisjon for hvert budområde og hver markedstidsenhet, 

c)  opplysninger som gjør det mulig å fastsette status for ordrebehandlingen. 

3.  Alle NEMO-er skal sikre at resultatene fra den felles priskoplingsalgoritmen er nøyaktige og effektive. 

4.  Alle TSO-er skal kontrollere at resultatene av priskoplingsalgoritmen er i samsvar med utvekslingskapasiteten mellom 

budområder og tildelingsbegrensningene. 

Artikkel 40 

Egnede produkter 

1.  Senest 18 måneder etter denne forordnings ikrafttredelse skal NEMO-ene legge fram et felles forslag til hvilke produkter 

som kan omfattes av den felles dagen-før-markedskoplingen. NEMO-ene skal sikre at ordrer som er et resultat av disse 

produktene, og som priskoplingsalgoritmen anvendes på, er uttrykt i euro og viser til markedstid.  
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2.  Alle NEMO-er skal sikre at priskoplingsalgoritmen kan behandle ordrer som er et resultat av disse produktene, og som 

omfatter én markedstidsenhet og flere markedstidsenheter. 

3.  I samsvar med artikkel 12 skal alle NEMO-er innen to år etter denne forordnings ikrafttredelse og deretter hvert annet år 

samrå seg med følgende: 

a)  markedsdeltakerne, for å sikre at tilgjengelige produkter oppfyller deres behov, 

b)  alle TSO-er, for å sikre at produktene oppfyller kriteriene for driftssikkerhet, 

c)  alle reguleringsmyndigheter, for å sikre at tilgjengelige produkter er i samsvar med målene i denne forordning. 

4.  Alle NEMO-er skal ved behov endre produktene i samsvar med resultatene av samrådet nevnt i nr. 3. 

Artikkel 41 

Maksimums- og minimumspriser 

1.  Innen 18 måneder etter denne forordnings ikrafttredelse skal alle NEMO-er i samarbeid med de berørte TSO-ene 

utarbeide et forlag til harmoniserte maksimums- og minimumslikevektspriser, som skal anvendes i alle budområder som deltar i 

den felles dagen-før-markedskoplingen. Forslaget skal ta hensyn til en beregning av avsavnsverdien. 

Forslaget skal være gjenstand for samråd i samsvar med artikkel 12. 

2.  Alle NEMO-er skal legge forslaget fram for reguleringsmyndighetene for deres godkjenning. 

Dersom en medlemsstat har besluttet at en annen myndighet enn den nasjonale reguleringsmyndigheten har myndighet til å 

godkjenne maksimums- og minimumslikevektspriser på nasjonalt plan, skal reguleringsmyndigheten samrå seg med den berørte 

myndigheten om forslaget når det gjelder forslagets innvirkning på nasjonale markeder. 

Etter å ha mottatt en beslutning om godkjenning fra alle reguleringsmyndighetene skal alle NEMO-er uten unødig opphold 

underrette de berørte TSO-ene om denne beslutningen. 

Artikkel 42 

Prising av utvekslingskapasitet mellom budområder på dagen-før-markedet 

1.  Avgiften for utvekslingskapasitet mellom budområder på dagen-før-markedet skal gjenspeile markedsrelatert flaskehals 

og skal beløpe seg til forskjellen mellom de tilsvarende likevektsprisene på dagen-før-markedet i de relevante budområdene. 

2.  Ingen gebyrer, som gebyrer for ubalanse eller tilleggsgebyrer, får anvendelse på utvekslingskapasitet mellom budområder 

på dagen-før-markedet, unntatt når det gjelder prisingen i samsvar med nr. 1. 

Artikkel 43 

Metode for beregning av planlagte utvekslinger som følge av felles dagen-før-markedskopling 

1.  Innen 16 måneder etter denne forordnings ikrafttredelse skal TSO-er som har til hensikt å beregne planlagte utvekslinger 

som følge av felles dagen-før-markedskopling, utarbeide et forslag til en felles metode for denne beregningen. Forslaget skal 

være gjenstand for samråd i samsvar med artikkel 12. 

2.  Metoden skal beskrive beregningen og angi hvilke opplysninger som de berørte NEMO-ene skal legge fram for den 

ansvarlige for beregning av planlagt utveksling opprettet i samsvar med artikkel 8 nr. 2 bokstav g), og fristene for framlegging 

av disse opplysningene. Fristen for framlegging av opplysninger skal være senest kl. 15.30 markedstid dagen før.  
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3.  Beregningen skal være basert på nettoposisjoner for hver markedstidsenhet. 

4.  Senest to år etter at reguleringsmyndighetene i den berørte regionen har godkjent forslaget nevnt i nr. 1, skal TSO-er som 

søker om planlagte utvekslinger, gjennomgå metoden på nytt. Metoden skal deretter gjennomgås hvert annet år dersom 

vedkommende reguleringsmyndigheter anmoder om dette. 

Artikkel 44 

Fastsettelse av alternative framgangsmåter 

Innen 16 måneder etter denne forordnings ikrafttredelse skal hver TSO i samarbeid med alle de andre TSO-ene i kapasitets-

beregningsregionen utarbeide et forslag til robuste og rettidige alternative framgangsmåter som sikrer en effektiv, 

gjennomsiktig og ikke-diskriminerende kapasitetstildeling i tilfelle den felles dagen-før-markedskoplingsprosessen ikke gir 

resultater. 

Forslaget til fastsettelse av alternative framgangsmåter skal være gjenstand for samråd i samsvar med artikkel 12. 

Artikkel 45 

Ordninger for tilfeller der det er mer enn én NEMO i et budområde, og for overføringsforbindelser  

som ikke drives av sertifiserte TSO-er 

1.  TSO-er i budområder der mer enn én NEMO er utpekt og/eller tilbyr handelstjenester, eller der det finnes over-

føringsforbindelser som ikke drives av TSO-er som er sertifisert i samsvar med artikkel 3 i forordning (EF) nr. 714/2009, skal 

utarbeide et forslag til tildeling av utvekslingskapasitet mellom budområder og andre nødvendige ordninger for slike 

budområder i samarbeid med berørte TSO-er, NEMO-er og operatører av overføringsforbindelser som ikke er sertifisert som 

TSO-er, for å sikre at de berørte NEMO-ene og operatørene av overføringsforbindelser legger fram nødvendige opplysninger 

og den finansieringen som er nødvendig for slike ordninger. Ordningene skal være slik utformet at andre TSO-er og NEMO-er 

kan slutte seg til dem. 

2.  Forslaget skal legges fram for de relevante nasjonale reguleringsmyndighetene for godkjenning innen fire måneder etter at 

mer enn én NEMO er blitt utpekt og/eller har fått tillatelse til å tilby handelstjenester i et budområde, eller dersom en ny 

overføringsforbindelse ikke drives av en sertifisert TSO. Når det gjelder eksisterende overføringsforbindelse som ikke drives av 

sertifiserte TSO-er, skal forslaget legges fram innen fire måneder etter at denne forordning er trådt i kraft. 

Avsni t t  2  

Prosessen for fe l le s  dagen- før- mar kedskopl ing  

Artikkel 46 

Framlegging av inndata 

1.  Hver ansvarlig for samordnet kapasitetsberegning skal sikre at utvekslingskapasiteten mellom budområder og 

tildelingsbegrensninger legges fram for de berørte NEMO-ene i god tid for å sikre offentliggjøring av utvekslingskapasiteten 

mellom budområder og tildelingsbegrensninger for markedet senest kl. 11.00 markedstid dagen før. 

2.  Dersom en ansvarlig for samordnet kapasitetsberegning ikke kan legge fram opplysninger om utvekslingskapasitet 

mellom budområder og tildelingsbegrensninger én time før stengetiden for dagen-før-markedet, skal nevnte ansvarlig for 

samordnet kapasitetsberegning underrette de berørte NEMO-ene. Disse NEMO-ene skal umiddelbart offentliggjøre en 

kunngjøring til markedsdeltakerne. 

I slike tilfeller skal ansvarlig for samordnet kapasitetsberegning legge fram opplysninger om utvekslingskapasitet mellom 

budområder og tildelingsbegrensninger senest 30 minutter før stengetiden for dagen-før-markedet.  
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Artikkel 47 

Driften av den felles dagen-før-markedskoplingen 

1.  Åpningstiden for dagen-før-markedet skal være senest kl. 11 markedstid dagen før. 

2.  Stengetiden for dagen-før-markedet i hvert budområde skal være kl. 12 markedstid dagen før. TSO-ene eller NEMO-ene i 

regionen Det sentrale Øst-Europa eller dens nabostater, kan fastsette en annen stengetid inntil regionen har sluttet seg til den 

felles dagen-før-markedskoplingen. 

3.  Markedsdeltakerne skal sende inn alle ordrer til de berørte NEMO-ene før stengetiden for dagen-før-markedet i samsvar 

med artikkel 39 og 40. 

4.  Hver NEMO skal sende inn ordrene mottatt i samsvar med nr. 3 for å utøve MCO-funksjonene i samsvar med artikkel 7 

nr. 2, senest innen det tidspunktet som er angitt av alle NEMO-er i forslaget til en felles priskoplingsalgoritme som fastsatt i 

artikkel 37 nr. 5. 

5.  Ordrer som matches i det felles dagen-før-markedet, skal anses som bindende fastsatte. 

6.  MCO-funksjonene skal sikre at alle innsendte ordrer er anonyme. 

Artikkel 48 

Levering av resultater 

1.  Senest innen tidspunktet angitt av alle TSO-er i kravene angitt i artikkel 37 nr. 1 bokstav a), skal alle NEMO-er som 

utøver MCO-funksjoner, levere resultatene fra den felles dagen-før-markedskoplingen til følgende: 

a)  alle TSO-er, alle ansvarlige for samordnet kapasitetsberegning og alle NEMO-er, når det gjelder resultatene angitt i artikkel 

39 nr. 2 bokstav a) og b), 

b)  alle NEMO-er, når det gjelder resultatene angitt i artikkel 39 nr. 2 bokstav c). 

2.  Hver TSO skal kontrollere at resultatene fra priskoplingsalgoritmen for felles dagen-før-markedskopling nevnt i artikkel 

39 nr. 2 bokstav b) er beregnet i samsvar med tildelingsbegrensningene og validert utvekslingskapasitet mellom budområder. 

3.  Hver NEMO skal kontrollere at resultatene av priskoplingsalgoritmen for felles dagen-før-markedskopling nevnt i artikkel 

39 nr. 2 bokstav c) er beregnet i samsvar med ordrene. 

4.  Hver NEMO skal uten unødig opphold underrette markedsdeltakerne om status for behandlingen av deres ordrer. 

Artikkel 49 

Beregning av planlagte utvekslinger som følge av felles dagen-før-markedskopling 

1.  Hver ansvarlig for beregningen av planlagte utvekslinger skal beregne de planlagte utvekslingene mellom budområder for 

hver markedstidsenhet i samsvar med metoden fastsatt i artikkel 43. 

2.  Hver ansvarlig for beregningen av planlagte utvekslinger skal underrette berørte NEMO-er, sentrale motparter, 

overføringsagenter og TSO-er om avtalte planlagte utvekslinger. 

Artikkel 50 

Iverksetting av alternative framgangsmåter 

1.  Dersom ingen av NEMO-ene som utøver MCO-funksjoner, kan levere en del av eller alle resultatene av priskoplings-

algoritmen innen fristen fastsatt i artikkel 37 nr. 1 bokstav a), får de alternative framgangsmåtene fastsatt i samsvar med artikkel 

44 anvendelse.  
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2.  I tilfeller der det er risiko for at ingen av NEMO-er som utøver MCO-funksjoner kan levere en del av eller alle resultatene 

innen fristen, skal alle NEMO-ene underrette TSO-ene så snart risikoen er identifisert. Alle NEMO-er som utøver MCO-

funksjoner, skal umiddelbart offentliggjøre en kunngjøring rettet til markedsdeltakerne om at alternative framgangsmåter kan få 

anvendelse. 

KAPITTEL 6 

Det felles intradagmarkedet 

Avsni t t  1  

Mål ,  vi l kår og  resul tater  for det  f e l l es  intradag ma rkedet  

Artikkel 51 

Mål for matchingsalgoritmen for kontinuerlig handel 

1.  Mellom åpningstiden og stengetiden for det områdekryssende intradagmarkedet skal matchingsalgoritmen for kontinuerlig 

handel bestemme hvilke ordrer som skal velges ut for matching, slik at matchingen 

a)  tar sikte på å skape størst mulig økonomisk overskudd for det felles intradagmarkedet per handel for tidsrammen for 

intradagmarkedet ved å tildele kapasitet til ordrer som kan matches ut fra pris og innleggingstidspunkt,  

b)  tar hensyn til tildelingsbegrensningene fastsatt i samsvar med artikkel 58 nr. 1, 

c)  tar hensyn til utvekslingskapasiteten mellom budområder fastsatt i samsvar med artikkel 58 nr. 1, 

d)  tar hensyn til kravene til levering av resultater fastsatt i artikkel 60, 

e)  kan gjentas og er skalerbar. 

2.  Matchingsalgoritmen for kontinuerlig handel skal gi de resultatene som er fastsatt i artikkel 52, og være i samsvar med de 

produktegenskapene og funksjonene som er angitt i artikkel 53. 

Artikkel 52 

Resultater av matchingsalgoritmen for kontinuerlig handel 

1.  Alle NEMO-er skal som en del av sin MCO-funksjon sikre at matchingsalgoritmen for kontinuerlig handel gir minst 

følgende resultater: 

a)  status for ordrebehandlingen og prisene per handel, 

b)  en enkelt nettoposisjon for hvert budområde og hver markedstidsenhet på intradagmarkedet. 

2.  Alle NEMO-er skal sikre at resultatene fra matchingsalgoritmen for kontinuerlig handel er nøyaktige og effektive. 

3.  Alle TSO-er skal kontrollere at resultatene av matchingsalgoritmen for kontinuerlig handel er i samsvar med utveks-

lingskapasiteten mellom budområder og tildelingsbegrensningene i samsvar med artikkel 58 nr. 2. 

Artikkel 53 

Egnede produkter 

1.  Senest 18 måneder etter denne forordnings ikrafttredelse skal NEMO-ene legge fram et felles forslag til hvilke produkter 

som kan omfattes av det felles intradagmarkedet. NEMO-ene skal sikre at ordrer som er et resultat av disse produktene, og som 

sendes inn for at MCO-funksjonene skal kunne utøves i samsvar med artikkel 7, er uttrykt i euro og viser til markedstid og 

markedstidsenhet.  
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2.  Alle NEMO-er skal sikre at ordrer som er et resultat av disse produktene, er forenlige med variasjonene i utveks-

lingskapasiteten mellom budområder slik at de kan matches samtidig. 

3.  Alle NEMO-er skal sikre at matchingsalgoritmen for kontinuerlig handel kan behandle ordrer som omfatter én 

markedstidsenhet og flere markedstidsenheter. 

4.  Innen to år etter denne forordnings ikrafttredelse og deretter hvert annet år skal alle NEMO-er i samsvar med artikkel 12 

samrå seg med 

a)  markedsdeltakerne, for å sikre at tilgjengelige produkter oppfyller deres behov, 

b)  alle TSO-er, for å sikre at produktene oppfyller kriteriene for driftssikkerhet, 

c)  alle reguleringsmyndigheter, for å sikre at tilgjengelige produkter oppfyller målene i denne forordning. 

5.  Alle NEMO-er skal ved behov endre produktene i samsvar med resultatene av samrådet nevnt i nr. 4. 

Artikkel 54 

Maksimums- og minimumspriser 

1.  Innen 18 måneder etter denne forordnings ikrafttredelse skal alle NEMO-er i samarbeid med de berørte TSO-ene 

utarbeide et forlag til harmoniserte maksimums- og minimumslikevektspriser, som skal anvendes i alle budområder som deltar i 

felles intradagmarkedskopling. Forslaget skal ta hensyn til en beregning av avsavnsverdien. 

Forslaget skal være gjenstand for samråd i samsvar med artikkel 12. 

2.  Alle NEMO-er skal legge forslaget fram for alle reguleringsmyndighetene for godkjenning. Dersom en medlemsstat har 

besluttet at en annen myndighet enn den nasjonale reguleringsmyndigheten har myndighet til å godkjenne maksimums- og 

minimumslikevektspriser på nasjonalt plan, skal reguleringsmyndigheten samrå seg med den berørte myndigheten om forslaget 

når det gjelder forslagets innvirkning på nasjonale markeder. 

3.  Etter å ha mottatt en beslutning fra reguleringsmyndighetene skal alle NEMO-er uten unødig opphold underrette de 

berørte TSO-ene om denne beslutningen. 

Artikkel 55 

Prising av kapasitet på intradagmarkedet 

1.  Når den felles metoden for prising av utvekslingskapasitet mellom budområder på intradagmarkedet er utarbeidet i 

samsvar med artikkel 55 nr. 3, skal den gjenspeile den markedsrelaterte flaskehalsen og være basert på faktiske ordrer. 

2.  Før den felles metoden for prising av utvekslingskapasiteten mellom budområder på intradagmarkedet angitt i nr. 3 er 

godkjent, kan TSO-er foreslå en ordning for tildeling av utvekslingskapasitet mellom budområder på intradagmarkedet med 

pålitelig prising i samsvar med kravene i nr. 1, som skal godkjennes av reguleringsmyndighetene i de berørte medlemsstatene. 

Denne ordningen skal sikre at prisen på utvekslingskapasitet mellom budområder på intradagmarkedet er tilgjengelig for 

markedsdeltakerne på tidspunktet for matching av ordrene. 

3.  Innen 24 måneder etter denne forordnings ikrafttredelse skal alle TSO-er utarbeide et forslag til en felles metode for 

prising av utvekslingskapasitet mellom budområder på intradagmarkedet. Forslaget skal være gjenstand for samråd i samsvar 

med artikkel 12. 

4.  Ingen gebyrer, som gebyrer for ubalanse eller tilleggsgebyrer, får anvendelse på utvekslingskapasitet mellom budområder 

på intradagmarkedet, unntatt når det gjelder prisingen i samsvar med nr. 1–3.  
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Artikkel 56 

Metode for beregning av planlagte utvekslinger som følge av felles intradagmarkedskopling 

1.  Innen 16 måneder etter denne forordnings ikrafttredelse skal TSO-er som har til hensikt å beregne planlagte utvekslinger 

som følge av felles intradagmarkedskopling, utarbeide et forslag til en felles metode for denne beregningen. 

Forslaget skal være gjenstand for samråd i samsvar med artikkel 12. 

2.  Metoden skal beskrive beregningen og ved behov inneholde en oversikt over opplysningene som de berørte NEMO-ene 

skal legge fram for den ansvarlige for beregning av planlagt utveksling, samt angi fristene for framlegging av disse 

opplysningene. 

3.  Beregningen av planlagte utvekslinger skal bygge på nettoposisjonene som angitt i artikkel 52 nr. 1 bokstav b). 

4.  Senest to år etter at reguleringsmyndighetene i den berørte regionen har godkjent forslaget nevnt i nr. 1, skal berørte TSO-

er gjennomgå metoden på nytt. TSO-ene skal deretter gjennomgå metoden hvert annet år dersom vedkommende regule-

ringsmyndigheter anmoder om dette. 

Artikkel 57 

Ordninger for tilfeller der det er mer enn én NEMO i et budområde, og for overføringsforbindelser  

som ikke drives av sertifiserte TSO-er 

1.  TSO-er i budområder der mer enn én NEMO er utpekt og/eller tilbyr handelstjenester, eller der det finnes overførings-

forbindelser som ikke drives av TSO-er som er sertifisert i samsvar med artikkel 3 i forordning (EF) nr. 714/2009, skal 

utarbeide et forslag til tildeling av utvekslingskapasitet mellom budområder og andre nødvendige ordninger for slike 

budområder i samarbeid med berørte TSO-er, NEMO-er og operatører av overføringsforbindelser som ikke er sertifisert som 

TSO-er, for å sikre at de berørte NEMO-ene og operatørene av overføringsforbindelser legger fram nødvendige opplysninger 

og den finansieringen som er nødvendig for slike ordninger. Ordningene skal være slik utformet at andre TSO-er og NEMO-er 

kan slutte seg til dem. 

2.  Forslaget skal legges fram for de relevante nasjonale reguleringsmyndighetene for godkjenning innen fire måneder etter at 

mer enn én NEMO er blitt utpekt og/eller har fått tillatelse til å tilby handelstjenester i et budområde, eller dersom en ny 

overføringsforbindelse ikke drives av en sertifisert TSO. Når det gjelder eksisterende overføringsforbindelser som ikke drives 

av sertifiserte TSO-er, skal forslaget legges fram innen fire måneder etter at denne forordning er trådt i kraft. 

Avsni t t  2  

Prosessen for fe l le s  intradag markedskopl ing  

Artikkel 58 

Framlegging av inndata 

1.  Hver ansvarlig for samordnet kapasitetsberegning skal sikre at opplysninger om utvekslingskapasitet mellom budområder 

og tildelingsbegrensninger legges fram for de berørte NEMO-ene senest 15 minutter før åpningstiden for det områdekryssende 

intradagmarkedet. 

2.  Dersom det er nødvendig med oppdaterte opplysninger om utvekslingskapasitet mellom budområder og tildelings-

begrensninger på grunn av driftsrelaterte endringer i transmisjonsnettet, skal hver TSO underrette de ansvarlige for samordnet 

kapasitetsberegning i sin kapasitetsberegningsregion. De ansvarlige for samordnet kapasitetsberegning skal deretter underrette 

de berørte NEMO-ene. 

3.  Dersom en ansvarlig for samordnet kapasitetsberegning ikke er i stand til å oppfylle kravene i nr. 1, skal vedkommende 

underrette de berørte NEMO-ene. Disse NEMO-ene skal uten opphold offentliggjøre en kunngjøring rettet til alle 

markedsdeltakere.  
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Artikkel 59 

Driften av den felles intradagmarkedskoplingen 

1.  Innen 16 måneder etter denne forordnings ikrafttredelse skal alle TSO-er ha ansvaret for å foreslå åpnings- og stengetider 

for det områdekryssende intradagmarkedet. Forslaget skal være gjenstand for samråd i samsvar med artikkel 12. 

2.  Stengetiden for det områdekryssende intradagmarkedet skal fastsettes slik at den 

a)  gir markedsdeltakernes de beste muligheter til å tilpasse sine balanser ved å handle innenfor tidsrammen for intra-

dagmarkedet så tett opptil sanntid som mulig, og 

b)  gir TSO-er og markedsdeltakere tilstrekkelig tid til å gjennomføre sine planleggings- og avstemmingsprosesser med hensyn 

til driftssikkerheten i nettet. 

3.  Det skal fastsettes en stengetid for det områdekryssende intradagmarkedet for hver markedstidsenhet og for en gitt 

budområdegrense. Den skal være høyst én time før starten av den berørte markedstidsenheten og skal ta hensyn til de relevante 

avregningsprosessene med hensyn til driftssikkerhet. 

4.  Intradaghandelen med energi for en gitt markedstidsenhet for en budområdegrense skal starte senest ved åpningstiden for 

det områdekryssende intradagmarkedet for de relevante budområdegrensene og skal tillates fram til stengetiden for det 

områdekryssende intradagmarkedet. 

5.  Markedsdeltakerne skal sende inn alle ordrer for en gitt markedstidsenhet til de berørte NEMO-ene før stengetiden for det 

områdekryssende intradagmarkedet. Alle NEMO-er skal sende inn ordrer for en gitt markedstidsenhet til felles matching 

umiddelbart etter at ordrene er mottatt av markedsdeltakerne. 

6.  Ordrer som matches ved felles intradagmarkedskopling, skal anses som bindende. 

7.  MCO-funksjonene skal sikre anonymitet for ordrer som sendes inn via den delte ordreboken. 

Artikkel 60 

Levering av resultater 

1.  Alle NEMO-er som utøver MCO-funksjoner, skal levere følgende resultater fra matchingsalgoritmen for kontinuerlig 

handel: 

a)  til alle andre NEMO-er: status for ordrebehandlingen per handel som angitt i artikkel 52 nr. 1 bokstav a), 

b)  til alle TSO-er og ansvarlige for beregning av planlagt utveksling: nettoposisjonene som angitt i artikkel 52 nr. 1 bokstav b). 

2.  Dersom en NEMO av årsaker som ligger utenfor dennes ansvar, ikke har mulighet til å levere resultatene fra 

matchingsalgoritmen for kontinuerlig handel i samsvar med nr. 1 bokstav a), skal den underrette alle de andre NEMO-ene. 

3.  Dersom en NEMO av årsaker som ligger utenfor dennes ansvar ikke har mulighet til å levere disse resultatene fra 

matchingsalgoritmen for kontinuerlig handel i samsvar med nr. 1 bokstav b), skal den snarest mulig underrette alle TSO-er og 

hver ansvarlig for beregning av planlagt utveksling. Alle NEMO-er skal underrette de berørte markedsdeltakerne. 

4.  Alle NEMO-er skal uten unødig opphold sende de nødvendige opplysningene til markedsdeltakerne for å sikre at tiltakene 

angitt i artikkel 68 og artikkel 73 nr. 3 kan gjennomføres.  
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Artikkel 61 

Beregning av planlagte utvekslinger som følge av felles intradagmarkedskopling 

1.  Hver ansvarlig for beregning av planlagt utveksling skal beregne planlagte utvekslinger mellom budområder for hver 

markedstidsenhet i samsvar med metoden fastsatt i samsvar med artikkel 56. 

2.  Hver ansvarlig for beregning av planlagt utveksling skal underrette berørte NEMO-er, sentrale motparter, over-

føringsagenter og TSO-er om avtalte planlagte utvekslinger. 

Artikkel 62 

Offentliggjøring av markedsopplysninger 

1.  Så snart ordrene er matchet, skal hver NEMO minst offentliggjøre for de berørte markedsdeltakerne status for 

ordrebehandlingen og prisene per handel fra matchingsalgoritmen for kontinuerlig handel i samsvar med artikkel 52 nr. 1 

bokstav a). 

2.  Hver NEMO skal sikre at opplysningene om samlet handlet mengde og priser er offentlig tilgjengelig i et lett tilgjengelig 

format i minst fem år. I forbindelse med forslaget til matchingsalgoritme for kontinuerlig handel i samsvar med artikkel 37 nr. 5 

skal alle NEMO-er foreslå hvilke opplysninger som skal offentliggjøres. 

Artikkel 63 

Supplerende regionale auksjoner 

1.  Innen 18 måneder etter denne forordnings ikrafttredelse kan berørte NEMO-er og TSO-er på grensene mellom 

budområder i fellesskap legge fram et felles forslag til utforming og gjennomføring av supplerende intradagauksjoner. Forslaget 

skal være gjenstand for samråd i samsvar med artikkel 12. 

2.  Supplerende regionale intradagauksjoner kan gjennomføres innenfor eller mellom budområder i tillegg til løsningen med 

felles intradagmarkedskopling nevnt i artikkel 51. For at regionale intradagauksjoner skal kunne avholdes, kan den 

kontinuerlige handelen innenfor og mellom relevante budområder stanses i et begrenset tidsrom før stengetiden for det 

områdekryssende intradagmarkedet, som ikke skal overstige den minstetiden som kreves for å gjennomføre auksjonen, og 

under ingen omstendigheter i mer enn ti minutter. 

3.  Når det gjelder supplerende regionale intradagauksjoner, kan metoden for prising av utvekslingskapasitet mellom 

budområder på intradagmarkedet avvike fra metoden fastsatt i samsvar med artikkel 55 nr. 3, men den skal uansett oppfylle 

prinsippene fastsatt i artikkel 55 nr. 1. 

4.  Vedkommende reguleringsmyndigheter kan godkjenne forslaget til supplerende regionale intradagauksjoner dersom 

følgende vilkår er oppfylt: 

a)  de regionale auksjonene kan ikke ha negativ innvirkning på likviditeten i det felles intradagmarkedet, 

b)  all utvekslingskapasitet mellom budområdene skal tildeles gjennom kapasitetshåndteringsmodulen, 

c)  den regionale auksjonen skal ikke medføre noen utilbørlig forskjellsbehandling mellom markedsdeltakere fra tilstøtende 

regioner, 

d)  tidsplanene for regionale auksjoner skal være forenlige med det felles intradagmarkedet slik at markedsdeltakerne kan 

handle så tett opptil sanntid som mulig, 

e)  reguleringsmyndighetene skal ha samrådd seg med markedsdeltakerne i de berørte medlemsstatene. 

5.  Minst hvert annet år etter beslutningen om supplerende regionale auksjoner er truffet, skal reguleringsmyndighetene i de 

berørte medlemsstatene gjennomgå og vurdere om eventuelle regionale løsninger er forenlige med det felles intradagmarkedet, 

for å sikre at ovennevnte vilkår fortsatt blir oppfylt.  
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Avsni t t  3  

Overgang sordninger for intradag mar kedet  

Artikkel 64 

Bestemmelser om eksplisitt tildeling 

1.  Dersom reguleringsmyndighetene i medlemsstatene på hver av de berørte budområdegrensene i fellesskap anmoder om 

det, skal de berørte TSO-ene i tillegg til implisitt tildeling også tilby eksplisitt tildeling, det vil si kapasitetstildeling som er 

atskilt fra handelen med elektrisk kraft; for dette formål anvendes kapasitetshåndteringsmodulen på budområdegrensene. 

2.  TSO-ene på de berørte budområdegrensene skal i fellesskap utarbeide forslag til vilkår som markedsdeltakerne skal 

oppfylle for å delta i den eksplisitte tildelingen. Forslaget skal godkjennes i fellesskap av reguleringsmyndighetene i 

medlemsstatene på hver av de berørte budområdegrensene. 

3.  Ved anvendelse av kapasitetshåndteringsmodulen skal forskjellsbehandling unngås når kapasitet samtidig tildeles implisitt 

og eksplisitt. Kapasitetshåndteringsmodulen skal bestemme hvilke ordrer som skal velges ut for matching, og hvilke 

anmodninger om eksplisitt kapasitet som skal godtas, på grunnlag av en rangering etter pris og tidspunktet for innsending. 

Artikkel 65 

Avskaffelse av eksplisitt tildeling 

1.  Berørte NEMO-er skal samarbeide nært med berørte TSO-er og skal samrå seg med markedsdeltakerne i samsvar med 

artikkel 12 for å omsette markedsdeltakernes behov i tilknytning til eksplisitt tildeling av kapasitetsrettigheter til ikke-

standardiserte intradagprodukter. 

2.  Før beslutningen treffes om å avskaffe eksplisitt tildeling skal reguleringsmyndighetene i medlemsstatene på hver av de 

berørte budområdegrensene i fellesskap organisere samråd for å vurdere om de foreslåtte ikke-standardiserte intradag-

produktene oppfyller markedsdeltakernes behov for intradaghandel. 

3.  Vedkommende reguleringsmyndigheter i medlemsstatene på hver av de berørte budområdegrensene skal i fellesskap 

godkjenne de innførte ikke-standardiserte produktene og avskaffelsen av eksplisitt tildeling. 

Artikkel 66 

Bestemmelser om intradagordninger 

1.  Markedsdeltakerne skal sikre at spesifisering, clearing og oppgjør i tilknytning til eksplisitt tildeling av utveks-

lingskapasitet mellom budområder fullføres. 

2.  Markedsdeltakerne skal oppfylle alle økonomiske forpliktelser i tilknytning til clearing og oppgjør som gjelder eksplisitt 

tildeling. 

3.  Deltakende TSO-er skal offentliggjøre relevante opplysninger om overføringsforbindelser som eksplisitt tildeling kan 

anvendes på, herunder om utvekslingskapasitet mellom budområder som eksplisitt tildeling gjelder for. 

Artikkel 67 

Anmodninger om eksplisitt kapasitet 

En anmodning om eksplisitt utvekslingskapasitet mellom budområder kan legges fram av en markedsdeltaker bare for en 

overføringsforbindelse som eksplisitt tildeling gjelder for. For hver anmodning om eksplisitt kapasitet skal markedsdeltakeren 

sende inn mengde og pris til kapasitetshåndteringsmodulen. Mengde og pris for eksplisitt tildelt kapasitet skal gjøres offentlig 

tilgjengelig av de berørte TSO-ene.  
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KAPITTEL 7 

Clearing og oppgjør ved felles dagen-før- og intradagmarkedskopling 

Artikkel 68 

Clearing og oppgjør 

1.  De sentrale motpartene skal sikre clearing og oppgjør for alle matchede ordrer innen rimelig tid. De sentrale motpartene 

skal fungere som motparter overfor markedsdeltakerne i forbindelse med all handel de utfører, når det gjelder økonomiske 

rettigheter og forpliktelser som følger av denne handelen.  

2.  Hver sentral motpart skal sikre markedsdeltakernes innbyrdes anonymitet.  

3.  De sentrale motpartene skal fungere som motparter overfor hverandre i forbindelse med utveksling av energi mellom 

budområder når det gjelder økonomiske rettigheter og forpliktelser i den forbindelse. 

4.  Disse utvekslingene skal ta hensyn til følgende: 

a)  nettoposisjoner generert i samsvar med artikkel 39 nr. 2 bokstav b) og artikkel 52 nr. 1 bokstav b), 

b)  planlagte utvekslinger beregnet i samsvar med artikkel 49 og 61. 

5.  Hver sentral motpart skal for hver markedstidsenhet sikre følgende: 

a)  at det på tvers av alle budområder, samtidig som det tas hensyn til eventuelle tildelingsbegrensninger, ikke er avvik mellom 

samlet energioverføring ut av alle budområder med overskudd, og samlet energioverføring inn i alle budområder med 

underskudd, 

b)  at eksporten og importen av elektrisk kraft mellom budområdene er like stor, og at eventuelle avvik utelukkende skyldes 

tildelingsbegrensninger. 

6.  Uten hensyn til nr. 3 kan en overføringsagent opptre som motpart mellom forskjellige sentrale motparter i forbindelse med 

utvekslingen av energi dersom de berørte partene inngår en særlig avtale om dette. Dersom det ikke oppnås en avtale, skal de 

reguleringsmyndighetene som har ansvaret for budområder, mellom hvilke det kreves clearing og oppgjør for utveksling av 

energi, treffe beslutning om overføringsordningen. 

7.  Alle sentrale motparter eller overføringsagenter skal samle inn flaskehalsinntekter som kommer fra felles dagen-før-

markedskopling som angitt i artikkel 46–48, og fra felles intradagmarkedskopling som angitt i artikkel 58–60. 

8.  Alle sentrale motparter eller overføringsagenter skal sikre at innsamlede flaskehalsinntekter overføres til TSO-ene senest 

to uker etter oppgjørsdatoen. 

9.  Dersom betalingene ikke er harmonisert i tiden mellom to budområder, skal de berørte medlemsstatene sikre at en enhet 

utpekes til å håndtere tidsavviket og dekke kostnadene i den forbindelse. 

KAPITTEL 8 

Bindende fastsatt utvekslingskapasitet som er tildelt mellom budområder 

Artikkel 69 

Forslag til frist for bindende fastsettelse av kapasitet i dagen-før-markedet 

Innen 16 måneder etter denne forordnings ikrafttredelse skal alle TSO-er utarbeide et felles forslag til en felles frist for 

bindende fastsettelse av kapasitet i dagen-før-markedet, som ikke skal være kortere enn en halvtime før stengetiden for dagen-

før-markedet. Forslaget skal være gjenstand for samråd i samsvar med artikkel 12.  
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Artikkel 70 

Bindende fastsatt kapasitet i dagen-før-markedet og tildelingsbegrensninger 

1.  Før utløpet av fristen for bindende fastsettelse av kapasitet i dagen-før-markedet kan hver ansvarlig for samordnet 

kapasitetsberegning justere utvekslingskapasiteten mellom budområder og tildelingsbegrensningene som legges fram for de 

berørte NEMO-ene. 

2.  Etter utløpet av fristen for bindende fastsettelse av kapasitet i dagen-før-markedet skal all utvekslingskapasitet mellom 

budområder og tildelingsbegrensninger være bindende fastsatt for kapasitetstildelingen i dagen-før-markedet med mindre 

kravene i artikkel 46 nr. 2 er oppfylt, i hvilket tilfelle utvekslingskapasiteten mellom budområder og tildelingsbegrensningene 

skal være bindende fastsatt så snart de er sendt inn til de berørte NEMO-ene. 

3.  Etter utløpet av fristen for bindende fastsettelse av kapasitet i dagen-før-markedet kan utvekslingskapasitet mellom 

budområder som ikke er tildelt, justeres for kommende tildelinger. 

Artikkel 71 

Bindende fastsatt kapasitet i intradagmarkedet 

Utvekslingskapasitet mellom budområder på intradagmarkedet skal være bindende fastsatt så snart den er tildelt. 

Artikkel 72 

Bindende fastsatt kapasitet ved force majeure eller i nødssituasjoner 

1.  Ved tilfeller av force majeure eller en nødssituasjon som nevnt i artikkel 16 nr. 2 i forordning (EF) nr. 714/2009, der TSO-

en skal handle raskt og spesialregulering eller mothandel ikke er mulig, skal hver TSO ha rett til å begrense tildelt 

utvekslingskapasitet mellom budområdene. Begrensningen skal under alle omstendigheter utføres på en samordnet måte etter at 

alle direkte berørte TSO-er er blitt kontaktet om dette. 

2.  En TSO som påberoper seg force majeure eller en nødssituasjon, skal offentliggjøre en kunngjøring som redegjør for 

omstendighetene ved situasjonen og for hvor lenge situasjonen forventes å vare. Denne kunngjøringen skal gjøres tilgjengelig 

for markedsdeltakerne gjennom NEMO-ene. Dersom kapasiteten er tildelt eksplisitt til markedsdeltakerne, skal TSO-en som 

påberoper seg force majeure eller en nødssituasjon, sende kunngjøringen direkte til avtaleparter som er tildelt 

utvekslingskapasitet mellom budområder for den relevante markedstidsrammen. 

3.  Dersom tildelt kapasitet blir begrenset som følge av at en TSO påberoper seg force majeure eller en nødssituasjon, skal 

vedkommende TSO foreta tilbakebetaling eller betale en godtgjøring for varigheten av tilfellet av force majeure eller 

nødssituasjonen, i samsvar med følgende krav: 

a)  ved implisitt tildeling skal sentrale motparter eller overføringsagenter ikke lide økonomisk tap eller dra økonomisk nytte av 

en ubalanse som skapes av en slik begrensning, 

b)  ved force majeure og dersom kapasiteten er tildelt via eksplisitt tildeling, skal markedsdeltakerne ha rett til tilbakebetaling 

av det beløpet de har betalt for kapasiteten i forbindelse med den eksplisitte tildelingen, 

c)  i en nødssituasjon og dersom kapasiteten er tildelt via eksplisitt tildeling, skal markedsdeltakerne ha rett til en godtgjøring 

tilsvarende prisforskjellen på de relevante markedene mellom de berørte budområdene for den aktuelle tidsrammen, eller 

d)  i en nødssituasjon og dersom kapasiteten er tildelt via eksplisitt tildeling, men prisen i et budområde ikke er beregnet i 

minst ett av de to relevante budområdene i den relevante tidsrammen, skal markedsdeltakerne ha rett til tilbakebetaling av 

det beløpet de har betalt for kapasiteten i forbindelse med den eksplisitte tildelingen. 

4.  TSO-en som påberoper seg force majeure eller en nødssituasjon, skal begrense konsekvensene og varigheten av tilfellet av 

force majeure eller nødssituasjonen. 

5.  Dersom en medlemsstat har fastsatt bestemmelser om dette, skal den nasjonale reguleringsmyndigheten på anmodning fra 

TSO-en vurdere om en hendelse kan betegnes som force majeure.  
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AVDELING III 

KOSTNADER 

KAPITTEL 1 

Metode for fordeling av flaskehalsinntekter ved felles dagen-før- og intradagmarkedskopling 

Artikkel 73 

Metode for fordeling av flaskehalsinntekter 

1.  Innen tolv måneder etter denne forordnings ikrafttredelse skal alle TSO-er utarbeide et forslag til en metode for fordeling 

av flaskehalsinntekter. 

2.  Metoden som utvikles i samsvar med nr. 1, skal 

a)  legge til rette for en effektiv og langsiktig drift og utvikling av transmisjonsnettet for elektrisk kraft og et velfungerende 

marked for elektrisk kraft i Unionen, 

b)  oppfylle de alminnelige prinsippene for flaskehalshåndtering fastsatt i artikkel 16 i forordning (EF) nr. 714/2009, 

c)  legge til rette for en fornuftig økonomisk planlegging, 

d)  være forenlig med alle tidsrammer, 

e)  opprette ordninger for å fordele flaskehalsinntekter fra overføringsanlegg som eies av andre parter enn TSO-ene. 

3.  TSO-ene skal fordele flaskehalsinntektene i samsvar med metoden i nr. 1 snarest mulig og senest én uke etter at 

flaskehalsinntektene er blitt overført i samsvar med artikkel 68 nr. 8. 

KAPITTEL 2 

Metode for fordeling av kostnader ved spesialregulering og mothandel i forbindelse med felles dagen-før- og 

intradagmarkedskopling 

Artikkel 74 

Metode for fordeling av kostnader ved spesialregulering og mothandel 

1.  Senest 16 måneder etter at beslutningen om kapasitetsberegningsregioner er truffet, skal alle TSO-er i hver kapasitets-

beregningsregion utarbeide et forslag til en felles metode for deling av kostnader ved spesialregulering og mothandel. 

2.  Metoden for fordeling av kostnader ved spesialregulering og mothandel skal inneholde løsninger for deling av kostnader 

for tiltak som har betydning over landegrensene. 

3.  Kostnader ved spesialregulering og mothandel som kan deles mellom de berørte TSO-ene, skal beregnes på en måte som 

sikrer gjennomsiktighet og kontroll. 

4.  Metoden for fordeling av kostnader ved spesialregulering og mothandel skal minst 

a)  fastsette hvilke kostnader som er påløpt som følge av bruken av slike korrigerende tiltak der kostnadene er tatt i betraktning 

i kapasitetsberegningen, og der det er fastsatt en felles ramme for bruken av slike tiltak, som kan deles mellom alle TSO-er 

i en kapasitetsberegningsregion i samsvar med metoden for kapasitetsberegning fastsatt i artikkel 20 og 21, 

b)  fastsette hvilke kostnader som er påløpt som følge av bruken av spesialregulering eller mothandel for å sikre bindende 

fastsatt utvekslingskapasitet mellom budområder, som kan deles mellom alle TSO-er i en kapasitetsberegningsregion i 

samsvar med metoden for kapasitetsberegning fastsatt i artikkel 20 og 21, 

c)  fastsette regler for fordeling av kostnader i hele regionen i samsvar med bokstav a) og b). 
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5.  Metoden som utarbeides i samsvar med nr. 1, skal inneholde 

a)  en ordning for å kontrollere det faktiske behovet for spesialregulering og mothandel mellom de berørte TSO-ene, 

b)  en ordning for i ettertid å overvåke bruken av korrigerende tiltak med kostnader, 

c)  en ordning for å vurdere de korrigerende tiltakenes innvirkning, på grunnlag av driftssikkerhet og økonomiske kriterier, 

d)  en prosess som gjør det mulig å forbedre de korrigerende tiltakene, 

e)  en prosess som gjør det mulig for vedkommende reguleringsmyndigheter å overvåke hver enkelt kapasitets-

beregningsregion. 

6.  Metoden som utarbeides i samsvar med nr. 1, skal også 

a)  gi insentiver til flaskehalshåndtering, herunder korrigerende tiltak og tiltak som oppmuntrer til effektiv investering, 

b)  være i samsvar med ansvaret og pliktene til de berørte TSO-ene, 

c)  sikre en rettferdig fordeling av kostnader og fordeler mellom de berørte TSO-ene, 

d)  være i samsvar med andre tilknyttede ordninger, herunder minst 

i)  metoden for fordeling av flaskehalsinntekter fastsatt i artikkel 73, 

ii)  kompensasjonsordningen mellom TSO-ene, som fastsatt i artikkel 13 i forordning (EF) nr. 714/2009 og kommi-

sjonsforordning (EU) nr. 838/2010(1), 

e)  legge til rette for effektiv og langsiktig utvikling og drift av det felleseuropeiske overføringsnettet og et velfungerende 

felleseuropeisk marked for elektrisk kraft, 

f)  fremme overholdelse av de alminnelige prinsippene for flaskehalshåndtering fastsatt i artikkel 16 i forordning (EF)  

nr. 714/2009, 

g)  legge til rette for en fornuftig økonomisk planlegging, 

h)  være forenlig med tidsrammene for dagen-før- og intradagmarkedet og  

i)  overholde prinsippene om gjennomsiktighet og likebehandling. 

7.  Innen 31. desember 2018 skal alle TSO-er i hver kapasitetsberegningsregion ytterligere harmonisere mellom regionene, i 

den grad det er mulig, de metodene til fordeling av kostnader ved spesialregulering og mothandel som skal anvendes i de 

respektive kapasitetsberegningsregionene. 

KAPITTEL 3 

Dekning av kostnader ved kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering 

Artikkel 75 

Alminnelige bestemmelser om kostnadsdekning 

1.  Kostnader knyttet til forpliktelsene som pålegges TSO-ene i samsvar med artikkel 8, herunder kostnadene angitt i artikkel 

74 og artikkel 76–79, skal vurderes av vedkommende reguleringsmyndigheter. Kostnader som vurderes som rimelige, effektive 

og forholdsmessige, skal dekkes i rimelig tid gjennom nettariffer eller andre egnede ordninger som fastsatt av vedkommende 

reguleringsmyndigheter. 

2.  Medlemsstatenes andel av felleskostnadene nevnt i artikkel 80 nr. 2 bokstav a), de regionale kostnadene nevnt i artikkel 

80 nr. 2 bokstav b) og de nasjonale kostnadene nevnt i artikkel 80 nr. 2 bokstav c) som vurderes som rimelige, effektive og 

forholdsmessige, skal dekkes gjennom avgifter til NEMO, nettariffer eller andre hensiktsmessige ordninger som fastsatt av 

vedkommende reguleringsmyndigheter. 

3.  Dersom vedkommende reguleringsmyndigheter anmoder om det, skal de berørte TSO-er, NEMO-er og delegerte i 

samsvar med artikkel 78 innen tre måneder etter anmodningen legge fram de opplysningene som er nødvendige for å gjøre det 

lettere å vurdere påløpte kostnader.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 838/2010 av 23. september 2010 om fastsettelse av retningslinjer for kompensasjonsordningen mellom 

operatører av transmisjonsnett og en felles framgangsmåte for fastsettelse av transmisjonsavgifter (EUT L 250 av 24.9.2010, s. 5). 
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Artikkel 76 

Kostnader ved opprettelse, endring og drift av den felles dagen-før- og intradagmarkedskoplingen 

1.  Alle NEMO-er skal dekke følgende kostnader: 

a)  felles, regionale og nasjonale kostnader for å opprette, oppdatere og videreutvikle priskoplingsalgoritmen og felles dagen-

før-markedskopling, 

b)  felles, regionale og nasjonale kostnader for å opprette, oppdatere og videreutvikle matchingsalgoritmen for kontinuerlig 

handel og felles intradagmarkedskopling, 

c)  felles, regionale og nasjonale kostnader for drift av den felles dagen-før- og intradagmarkedskoplingen. 

2.  Etter avtale med de berørte NEMO-ene og med forbehold for godkjenning fra de relevante reguleringsmyndighetene, kan 

TSO-ene bidra til kostnadene fastsatt i nr. 1. I slike tilfeller skal hver TSO innen to måneder etter å ha mottatt en prognose fra 

de berørte NEMO-ene ha rett til å legge fram et forslag til kostnadsbidrag for den relevante reguleringsmyndigheten for dennes 

godkjenning. 

3.  De berørte NEMO-ene skal ha rett til å få dekket kostnader i samsvar med nr. 1 som ikke er dekket av TSO-ene i samsvar 

med nr. 2, i form av gebyrer eller andre egnede ordninger gjennom nasjonale avtaler med vedkommende reguleringsmyndighet, 

men bare dersom kostnadene er rimelige og forholdsmessige. 

Artikkel 77 

Kostnader ved clearing og oppgjør 

1.  Alle kostnader som sentrale motparter og overføringsagenter pådrar seg, skal kunne dekkes gjennom avgifter eller andre 

egnede ordninger dersom de er rimelige og forholdsmessige. 

2.  Sentrale motparter og overføringsagenter skal anvende effektive clearingsystemer og oppgjørssystemer som sikrer at 

unødvendige kostnader unngås, og som gjenspeiler risikoene. Systemene for clearing og oppgjør over landegrensene skal 

godkjennes av de berørte nasjonale myndighetene. 

Artikkel 78 

Kostnader ved opprettelse og drift av den samordnede kapasitetsberegningsprosessen 

1.  Hver TSO skal hver for seg dekke sine kostnader ved framlegging av inndata til kapasitetsberegningsprosessen. 

2.  Alle TSO-er skal i fellesskap dekke kostnadene ved sammenslåing av de individuelle nettmodellene. 

Alle TSO-er i hver kapasitetsberegningsregion skal dekke kostnadene ved opprettelse og drift av den enheten som er ansvarlig 

for samordnet kapasitetsberegning. 

3.  Alle kostnader som markedsdeltakerne pådrar seg for å oppfylle kravene i denne forordning, skal dekkes av disse 

markedsdeltakerne. 

Artikkel 79 

Kostnader for å sikre bindende fastsatt kapasitet 

Kostnadene for å sikre bindende fastsatt kapasitet i samsvar med artikkel 70 nr. 2 og artikkel 71 skal dekkes av de berørte TSO-

ene i den grad det er mulig i samsvar med artikkel 16 nr. 6 bokstav a) i forordning (EF) nr. 714/2009. Disse kostnadene skal 

omfatte kostnadene ved kompensasjonsordningene i forbindelse med sikring av bindende fastsatt utvekslingskapasitet mellom 

budområder samt kostnadene ved spesialregulering, mothandel og ubalanser i forbindelse med godtgjøring til markeds-

deltakere.  
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Artikkel 80 

Kostnadsfordeling mellom NEMO-er og TSO-er i forskjellige medlemsstater 

1.  Alle berørte NEMO-er og TSO-er skal legge fram en årsrapport for reguleringsmyndighetene som i detalj redegjør for 

kostnadene ved opprettelse, endring og drift av den felles dagen-før- og intradagmarkedskoplingen. Denne rapporten skal 

offentliggjøres av Byrået, idet det tas behørig hensyn til følsom forretningsinformasjon. Kostnader som er direkte knyttet til 

felles dagen-før- og intradagmarkedskopling, skal være klart og entydig identifisert og kunne kontrolleres. Rapporten skal også 

gi fullstendige opplysninger om bidragene fra TSO-ene til NEMO-enes kostnader i samsvar med artikkel 76 nr. 2. 

2.  Kostnadene nevnt i nr. 1 skal deles inn i følgende: 

a)  felleskostnader som følge av samordnede aktiviteter gjennomført av alle NEMO-er eller TSO-er som deltar i felles dagen-

før- og intradagmarkedskopling, 

b)  regionale kostnader som følge av aktiviteter gjennomført av NEMO-er eller TSO-er som samarbeider i en bestemt region, 

c)  nasjonale kostnader som følge av aktiviteter gjennomført av NEMO-er eller TSO-er i denne medlemsstaten. 

3.  Felleskostnadene nevnt i nr. 2 bokstav a) skal deles mellom TSO-ene og NEMO-ene i medlemsstatene og tredjestater som 

deltar i den felles dagen-før- og intradagmarkedskoplingen. For å beregne beløpet som skal betales av TSO-ene og NEMO-ene i 

hver medlemsstat og eventuelt tredjestater, skal én åttedel av felleskostnadene fordeles likt på alle medlemsstater og 

tredjestater, fem åttedeler skal fordeles på hver medlemsstat og tredjestat i forhold til deres forbruk, og to åttedeler skal fordeles 

likt på deltakende NEMO-er. Beregningen av felleskostnadene skal jevnlig tilpasses for å ta hensyn til endringer i 

felleskostnadene eller endringer blant de deltakende TSO-ene og NEMO-ene. 

4.  NEMO-er og TSO-er som samarbeider i en bestemt region, skal komme til enighet om et felles forslag til fordeling av 

regionale kostnader i samsvar med nr. 2 bokstav b). Forslaget skal deretter godkjennes individuelt av vedkommende nasjonale 

myndigheter i hver medlemsstat i regionen. NEMO-er og TSO-er i en bestemt region kan alternativt bruke den formen for 

kostnadsfordeling som er fastsatt i nr. 3. 

5.  Prinsippene for kostnadsfordeling skal gjelde kostnader som påløper fra denne forordning trer i kraft. Dette berører ikke 

eksisterende løsninger som brukes til å utvikle den felles dagen-før- og intradagmarkedskoplingen, og kostnader som har påløpt 

før denne forordning trådte i kraft, skal deles mellom NEMO-ene og TSO-ene basert på eksisterende avtaler for slike løsninger. 

AVDELING IV 

DELEGERING AV OPPGAVER OG OVERVÅKING 

Artikkel 81 

Delegering av oppgaver 

1.  En TSO eller en NEMO kan delegere alle eller deler av en oppgave den er tildelt i henhold til denne forordning, til en eller 

flere tredjeparter dersom tredjeparten kan utføre den aktuelle oppgaven minst like effektivt som den delegerende enheten. Den 

delegerende enheten skal beholde ansvaret for at forpliktelsene i henhold til denne forordning overholdes, herunder sikre at 

reguleringsmyndighetene har tilgang til de opplysningene de trenger for å kunne utføre sine overvåkingsoppgaver. 

2.  Før delegeringen skal vedkommende tredjepart tydelig ha vist sin evne til å oppfylle alle forpliktelsene i denne forordning 

overfor den delegerende part. 

3.  Dersom alle eller deler av oppgavene angitt i denne forordning delegeres til en tredjepart, skal den delegerende parten 

sikre at det er inngått hensiktsmessige avtaler om fortrolighet i samsvar med den delegerende partens fortrolighetsplikt, før 

delegeringen finner sted.  
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Artikkel 82 

Overvåking av gjennomføringen av felles dagen-før- og intradagmarkedskopling 

1.  Den eller de enhetene som utøver MCO-funksjoner, skal overvåkes av reguleringsmyndighetene eller relevante 

myndigheter i det området de er etablert. Andre reguleringsmyndigheter eller relevante myndigheter og Byrået skal bidra til 

overvåkingen når det er hensiktsmessig. Reguleringsmyndighetene eller relevante myndigheter som har hovedansvaret for å 

overvåke en NEMO og MCO-funksjonene, skal samarbeide fullt ut og gi andre reguleringsmyndigheter og Byrået tilgang til 

opplysninger for å sikre forsvarlig overvåking av felles dagen-før- og intradagmarkedskopling i samsvar med artikkel 38 i 

direktiv 2009/72/EF. 

2.  Overvåkingen av hvordan ENTSO for elektrisk kraft gjennomfører felles dagen-før- og intradagmarkedskopling i samsvar 

med artikkel 8 nr. 8 i forordning (EF) nr. 714/2009, skal særlig omfatte følgende: 

a)  framdrift og mulige problemer med gjennomføringen av felles dagen-før- og intradagmarkedskopling, herunder valget av 

ulike tilgjengelige alternativer i hvert land, 

b)  utarbeiding av rapporten om beregning og tildeling av kapasitet i samsvar med artikkel 31 nr. 1, 

c)  effektiviteten i budområdenes gjeldende konfigurasjon i samarbeid med Byrået, i henhold til artikkel 34, 

d)  en vurdering av hvorvidt driften av priskoplingsalgoritmen og matchingsalgoritmen for kontinuerlig handel er effektiv i 

samarbeid med NEMO-ene, i henhold til artikkel 37 nr. 6, 

e)  en vurdering av hvorvidt kriteriet for beregning av avsavnsverdien er effektiv i samsvar med artikkel 41 nr. 1 og artikkel 54 

nr. 1, og 

f)  gjennomgåelse av metoden for beregning av planlagte utvekslinger som følge av felles dagen-før-markedskopling i samsvar 

med artikkel 43 nr. 4. 

3.  ENTSO for elektrisk kraft skal legge fram en overvåkingsplan som omfatter rapportene som skal utarbeides, og eventuelle 

oppdateringer i samsvar med nr. 2, for Byrået for uttalelse senest seks måneder etter at denne forordning er trådt i kraft. 

4.  Byrået skal i samarbeid med ENTSO for elektrisk kraft innen seks måneder etter denne forordnings ikrafttredelse legge 

fram en liste over de relevante opplysningene som ENTSO for elektrisk kraft skal oversende til Byrået i samsvar med artikkel 8 

nr. 9 og artikkel 9 nr. 1 i forordning (EF) nr. 714/2009. Listen over relevante opplysninger kan bli oppdatert. ENTSO for 

elektrisk kraft skal vedlikeholde et omfattende digitalt dataarkiv i standardisert format med de opplysningene som Byrået 

krever. 

5.  Alle TSO-er skal oversende til ENTSO for elektrisk kraft de opplysningene som er nødvendige for å kunne utføre 

oppgavene nevnt i nr. 2 og 4. 

6.  NEMO-ene, markedsdeltakerne og andre organisasjoner som berøres av felles dagen-før- og intradagmarkedskopling, skal 

på felles anmodning fra Byrået og ENTSO for elektrisk kraft legge fram for ENTSO for elektrisk kraft de opplysningene som er 

nødvendige for å gjennomføre overvåkingen i samsvar med nr. 2 og 4, med unntak av de opplysningene som regule-

ringsmyndighetene, Byrået eller ENTSO for elektrisk kraft allerede har innhentet som følge av deres respektive over-

våkingsoppgaver. 

AVDELING V 

OVERGANGS- OG SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 83 

Overgangsbestemmelser for Irland og Nord-Irland 

1.  Med unntak av artikkel 4, 5 og 6 og deltakelse i utviklingen av vilkårene eller metodene, der de respektive fristene skal 

gjelde, skal kravene i denne forordning ikke få anvendelse på Irland og Nord-Irland før 31. desember 2017. 
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2.  Fra den dag denne forordning trer i kraft og fram til 31. desember 2017, skal Irland og Nord-Irland gjennomføre 

forberedende overgangsordninger. Disse overgangsordningene skal 

a)  lette overgangen til full gjennomføring og full overholdelse av denne forordning og omfatte alle nødvendige forberedende 

tiltak for full gjennomføring og full overholdelse av denne forordning innen 31. desember 2017, 

b)  garantere en rimelig grad av integrasjon med markedene i tilstøtende jurisdiksjoner, 

c)  som et minimum sørge for 

i)  tildeling av overføringskapasitet på en eksplisitt dagen-før-auksjon og på minst to implisitte intradagauksjoner, 

ii)  felles nominering av overføringskapasitet og energi innenfor tidsrammen for dagen-før-markedet, 

iii)  anvendelse av prinsippet om at uutnyttet kapasitet går tapt eller at uutnyttet kapasitet må selges, som angitt i nr. 2.5 i 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 714/2009, for kapasitet som ikke er brukt innenfor tidsrammen for dagen-før-

markedet. 

d)  sikre rettferdig og ikke-diskriminerende prising av overføringskapasitet på implisitte intradagauksjoner, 

e)  innføre rettferdige, gjennomsiktige og ikke-diskriminerende kompensasjonsordninger for å sikre bindende fastsatt kapasitet, 

f)  utarbeide en detaljert plan som er godkjent av reguleringsmyndighetene i Irland og Nord-Irland, med mål for full 

gjennomføring og overholdelse av denne forordning, 

g)  være gjenstand for en samrådsprosess som involverer alle berørte parter, og ta størst mulig hensyn til resultatet av samrådet, 

h)  være begrunnet på grunnlag av en nytte- og kostnadsanalyse, 

i)  ikke unødig påvirke andre jurisdiksjoner. 

3.  Reguleringsmyndighetene i Irland og Nord-Irland skal legge fram for Byrået minst hvert kvartal, eller på Byråets 

anmodning, alle opplysninger som er nødvendige for å vurdere overgangsordningene for markedet for elektrisk kraft på øya 

Irland, med henblikk på å oppnå full gjennomføring og overholdelse av denne forordning. 

Artikkel 84 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 24. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1719 

av 26. september 2016 

om fastsettelse av retningslinjer for langsiktig kapasitetstildeling(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 714/2009 av 13. juli 2009 om vilkår for tilgang til nett for 

utveksling av elektrisk kraft over landegrensene og om oppheving av forordning (EF) nr. 1228/2003(1), særlig artikkel 18 nr. 3 

bokstav b) og nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) En rask gjennomføring av et velfungerende og sammenkoplet indre energimarked er avgjørende for målet om å 

opprettholde sikkerheten i energiforsyningen, øke konkurranseevnen og sikre at alle forbrukere kan kjøpe energi til 

overkommelige priser. Et velfungerende indre marked for elektrisk kraft bør gi produsentene insentiver til å investere i 

ny kraftproduksjon, herunder elektrisk kraft fra fornybare energikilder, og bør legge særlig vekt på de mest isolerte 

medlemsstatene og regionene i Unionens energimarked. Et velfungerende marked bør også gjennom hensiktsmessige 

tiltak fremme en mer effektiv energibruk hos forbrukerne, og en sikker energiforsyning er en forutsetning for dette. 

2) Sikker energiforsyning er et vesentlig element for offentlig sikkerhet og henger derfor tett sammen med et indre marked 

for elektrisk kraft som fungerer tilfredsstillende, og integrasjonen av de isolerte markedene for elektrisk kraft i 

medlemsstatene. Elektrisk kraft kan bare framføres til unionsborgerne gjennom nettet. Velfungerende markeder for 

elektrisk kraft og særlig nettene og andre eiendeler knyttet til forsyningen av elektrisk kraft, spiller en avgjørende rolle 

for offentlig sikkerhet, en konkurransedyktig økonomi og unionsborgernes velferd. 

3) Forordning (EF) nr. 714/2009 fastsetter ikke-diskriminerende regler for vilkårene for tilgang til nett for utveksling av 

elektrisk kraft over landegrensene, særlig regler for kapasitetstildeling og håndtering av flaskehalser i overførings-

forbindelser og transmisjonsnett som påvirker grensekryssende flyt av elektrisk kraft. For å arbeide mot et virkelig 

integrert marked for elektrisk kraft bør det utvikles effektive muligheter for finansiell risikohåndtering for produsenter, 

forbrukere og forhandlere for å redusere framtidig prisrisiko i det området der de driver virksomhet, herunder 

harmonisering av gjeldende auksjonsregler for langsiktig kapasitetstildeling. 

4) Langsiktig kapasitetsberegning for markedstidsrammene for kommende år og måned bør samordnes minst på regionalt 

plan av operatører av transmisjonsnett («Transmission System Operators», heretter kalt TSO-er) for å sikre at 

kapasitetsberegningen er pålitelig, og at optimal kapasitet gjøres tilgjengelig for markedet. For dette formål bør TSO-er 

utarbeide en felles nettmodell der de innhenter alle nødvendige data for langsiktig kapasitetsberegning og tar høyde for 

usikkerhetsfaktorer knyttet til de langsiktige tidsrammene. Metoden for samordnet netto overføringskapasitet bør 

benyttes for å beregne og tildele langsiktig kapasitet over landegrensene. Den flytbaserte metoden kan benyttes dersom 

utvekslingskapasitet mellom budområder avhenger sterkt av hverandre, og dersom metoden kan begrunnes ut fra et 

økonomisk effektivitetssynspunkt. 

5) Harmoniserte tildelingsregler for langsiktig utvekslingskapasitet mellom budområder krever opprettelse og drift av en 

felles tildelingsplattform på europeisk plan. Denne sentrale plattformen bør utvikles av alle TSO-er for å lette tildelingen 

av langsiktige transmisjonsrettigheter for markedsdeltakere, og den bør gi mulighet for overdragelse av langsiktige 

transmisjonsrettigheter fra én berettiget markedsdeltaker til en annen. 

6) For å muliggjøre en gjennomsiktig og ikke-diskriminerende tildeling av langsiktige transmisjonsrettigheter må den 

felles tildelingsplattformen offentliggjøre alle relevante opplysninger om auksjonen før den åpnes. Nominasjonsreglene 

bør inneholde nærmere opplysninger om framgangsmåten for nominering av fysiske transmisjonsrettigheter, herunder 

krav, tidsplaner, stengetider og vilkår for markedsdeltakernes rett til utveksling. 

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 259 av 27.9.2016, s. 42, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2020 av  

11. desember 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 211 av 14.8.2009, s. 15. 
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7) Innehavere av langsiktige transmisjonsrettigheter bør ha rett til å tilbakeføre sine langsiktige transmisjonsrettigheter til 

TSO-ene for ny tildeling i en etterfølgende langsiktig kapasitetstildeling. Innehaverne kan motta betaling for 

tilbakeføring av langsiktige transmisjonsrettigheter. Dessuten bør markedsdeltakere ha rett til enten å overdra eller å 

kjøpe allerede tildelte langsiktige transmisjonsrettigheter. Markedsdeltakerne bør underrette TSO-ene om slike over-

dragelser eller kjøp og om motpartene, herunder involverte markedsdeltakere og berørte TSO-er. 

8) Det er viktig at de administrative byrdene og kostnadene forbundet med deltakelsen i den felles tildelingsplattformen 

holdes innenfor rimelige grenser, særlig med hensyn til harmoniseringen av avtalerammen med markedsdeltakerne. 

9) Det finnes i øyeblikket flere tildelingsregler for kontraktsbestemmelser om langsiktige transmisjonsrettigheter i 

Unionen. TSO-ene bør utarbeide harmoniserte tildelingsregler for fysiske transmisjonsrettigheter, finansielle 

transmisjonsrettigheter — opsjoner (heretter kalt «FTR — opsjoner») og finansielle transmisjonsrettigheter — obliga-

sjoner (heretter kalt «FTR — obligasjoner») på unionsplan. 

10) De harmoniserte tildelingsreglene bør minst inneholde en beskrivelse av tildelingsprosessen/framgangsmåten for 

langsiktige transmisjonsrettigheter, herunder minstekravene for deltakelse, finansielle spørsmål, typen produkter som 

tilbys i eksplisitte auksjoner, nominasjonsregler, begrensnings- og kompensasjonsregler, regler for markedsdeltakerne i 

tilfeller der de overdrar sine langsiktige transmisjonsrettigheter, use-it-or-sell-it-prinsippet (heretter kalt «UIOSI») og 

regler med hensyn til force majeure og ansvar. Disse harmoniserte tildelingsreglene bør også skissere avtaleforpliktelser 

som markedsdeltakerne skal overholde. 

11) I kommisjonsforordning (EU) 2015/1222(1) fastsettes en frist for bindende fastsettelse av kapasitet i dagen-før-markedet 

og en tilhørende kompensasjonsordning for langsiktige transmisjonsrettigheter som avkortes etter denne fristen. 

Likeledes bør langsiktige transmisjonsrettigheter som begrenses før fristen for bindende fastsettelse av kapasitet i dagen-

før-markedet, tilbakebetales eller godtgjøres av TSO-er til innehaverne av langsiktige transmisjonsrettigheter. 

12) Det kan innføres tak for kompensasjonen som skal utbetales til innehavere hvis langsiktige transmisjonsrettigheter har 

blitt avkortet før fristen for bindende fastsettelse av kapasitet i dagen-før-markedet, idet det tas hensyn til likviditeten på 

de relevante markedene og muligheten for markedsdeltakerne til å tilpasse sine posisjoner. 

13) I samsvar med artikkel 8 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 713/2009(2) bør Byrået for samarbeid mellom 

energireguleringsmyndigheter (heretter kalt «Byrået») treffe en beslutning om felles vilkår for tilgang eller metoder 

dersom vedkommende nasjonale reguleringsmyndigheter ikke har kunnet komme til enighet om disse regelverks-

spørsmålene. 

14) Denne forordning er utarbeidet i nært samarbeid med Byrået, det europeiske nettverket av operatører av transmisjonsnett 

for elektrisk kraft («ENTSO for elektrisk kraft») og berørte parter med sikte på å vedta effektive, balanserte og 

forholdsmessige regler basert på gjennomsiktighet og delaktighet. I samsvar med artikkel 18 nr. 3 i forordning (EF)  

nr. 714/2009 skal Kommisjonen samrå seg med Byrået, ENTSO for elektrisk kraft og andre relevante berørte parter før 

det fremmes eventuelle forslag til endring av denne forordning. 

15) Denne forordning supplerer vedlegg I i forordning (EF) nr. 714/2009, i samsvar med prinsippene fastsatt i artikkel 16 i 

nevnte forordning. 

16) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 23 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 714/2009. 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) 2015/1222 av 24. juli 2015 om fastsettelse av retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering 

(EUT L 197 av 25.7.2015, s. 24). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 713/2009 av 13. juli 2009 om opprettelse av et byrå for samarbeid mellom energi-

reguleringsmyndigheter (EUT L 211 av 14.8.2009, s. 1). 



Nr. 2/518 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.1.2023 

 

 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

AVDELING I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1.  Denne forordning fastsetter nærmere regler for tildeling av utvekslingskapasitet mellom budområder i terminmarkedet, 

innføring av en felles metode for å fastsette langsiktig utvekslingskapasitet mellom budområder, innføring av en felles 

tildelingsplattform på europeisk plan som tilbyr langsiktige transmisjonsrettigheter, og muligheten til å tilbakeføre langsiktige 

transmisjonsrettigheter i en etterfølgende langsiktig kapasitetstildeling eller å overdra langsiktige transmisjonsrettigheter 

mellom markedsdeltakere. 

2.  Denne forordning får anvendelse på alle transmisjonsnett og overføringsforbindelser i Unionen unntatt transmisjonsnett på 

øyer som ikke er knyttet sammen med andre transmisjonsnett via overføringsforbindelser. 

3.  I medlemsstater der det er mer enn én TSO, gjelder denne forordning for alle TSO-er i medlemsstaten. Dersom en TSO 

ikke har en funksjon som er relevant for én eller flere forpliktelser i henhold til denne forordning, kan medlemsstatene legge til 

rette for at ansvaret for å oppfylle disse forpliktelsene pålegges én eller flere andre bestemte TSO-er. 

4.  Den felles tildelingsplattformen kan åpnes for markedsoperatører og TSO-er som driver virksomhet i Sveits, forutsatt at 

nasjonal rett i landet gjennomfører de viktigste bestemmelsene i Unionens regelverk for markedet for elektrisk kraft, og at det 

finnes en mellomstatlig avtale om samarbeid om elektrisk kraft mellom Unionen og Sveits. 

5.  Forutsatt at vilkårene i nr. 4 er oppfylt, skal Kommisjonen på grunnlag av en uttalelse fra Byrået treffe beslutning om 

hvorvidt Sveits skal få delta i den felles tildelingsplattformen. De rettighetene og forpliktelsene som gjelder for Sveits’ TSO-er 

som slutter seg til den felles tildelingsplattformen, skal være i samsvar med rettighetene og pliktene til TSO-er som driver 

virksomhet i Unionen, for å sikre en velfungerende tildeling av langsiktige transmisjonsrettigheter på unionsplan og like vilkår 

for alle berørte parter. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning får definisjonene i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 714/2009, artikkel 2 i forordning (EU) 2015/1222, artikkel 

2 i kommisjonsforordning (EU) nr. 543/2013(1) og artikkel 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/72/EF(2) anvendelse. 

Videre menes med 

1) «langsiktig kapasitetstildeling» tildeling av langsiktig utvekslingskapasitet mellom budområder gjennom en auksjon før 

tidsrammen for dagen-før-markedet, 

2) «langsiktig transmisjonsrettighet» en fysisk transmisjonsrettighet eller en FTR — opsjon eller en FTR — obligasjon 

ervervet ved langsiktig kapasitetstildeling, 

3) «tildelingsregler» regler for langsiktig kapasitetstildeling som anvendes på den felles tildelingsplattformen, 

4) «felles tildelingsplattform» den europeiske plattformen opprettet av alle TSO-ene for langsiktig kapasitetstildeling, 

5) «auksjon» en prosess der langsiktig utvekslingskapasitet mellom budområder tilbys og tildeles markedsdeltakere som 

inngir bud, 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 543/2013 av 14. juni 2013 om innsending og offentliggjøring av opplysninger på markedene for elektrisk 

kraft og om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 714/2009 (EUT L 163 av 15.6.2013, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/72/EF av 13. juli 2009 om felles regler for det indre marked for elektrisk kraft og om oppheving 

av direktiv 2003/54/EF (EUT L 211 av 14.8.2009, s. 55). 
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6) «UIOSI» prinsippet om at den underliggende utvekslingskapasiteten mellom budområder for innkjøpte og ikke-nominerte 

fysiske transmisjonsrettigheter gjøres automatisk tilgjengelig for kapasitetstildeling på dagen-før-markedet, og om at 

innehaveren av disse fysiske transmisjonsrettighetene mottar godtgjørelse fra TSO-ene, 

7) «nominering» melding om bruk av langsiktig utvekslingskapasitet mellom budområder fra en innehaver av fysiske 

transmisjonsrettigheter og dennes motpart, eller en godkjent tredjepart, til de respektive TSO-er, 

8) «nominasjonsregler» regler med hensyn til melding om bruk av langsiktig utvekslingskapasitet mellom budområder fra en 

innehaver av fysiske transmisjonsrettigheter og dennes motpart, eller en godkjent tredjepart, til de respektive TSO-ene, 

9) «prisspenn i markedet» differansen mellom timebaserte dagen-før-priser for de to aktuelle budområdene for den respektive 

markedstidsenheten i en bestemt retning, 

10) «kompensasjonsregler» regler ifølge hvilke hver TSO som har ansvaret for en budområdegrense der langsiktige trans-

misjonsrettigheter er tildelt, kompenserer innehavere av transmisjonsrettigheter for begrensning av langsiktige trans-

misjonsrettigheter. 

Artikkel 3 

Mål for langsiktig kapasitetstildeling 

Formålet med denne forordning er å 

a)  fremme effektiv langsiktig handel med utvekslingskapasitet mellom budområder med langsiktige muligheter for finansiell 

risikohåndtering mellom budområder for markedsdeltakere. 

b)  optimalisere beregningen og tildelingen av langsiktig utvekslingskapasitet mellom budområder. 

c)  sørge for ikke-diskriminerende tilgang til langsiktig utvekslingskapasitet mellom budområder. 

d)  sikre rettferdig og ikke-diskriminerende behandling av TSO-er, Byrået, reguleringsmyndigheter og markedsdeltakere. 

e)  ta hensyn til behovet for en rettferdig og velordnet langsiktig kapasitetstildeling og velordnet prisdannelse. 

f)  sikre og forbedre gjennomsiktighet og pålitelighet med hensyn til opplysninger om langsiktig kapasitetstildeling. 

g)  bidra til effektiv og langsiktig drift og utvikling av transmisjonsnettet for elektrisk kraft og elektrisitetssektoren i Unionen. 

Artikkel 4 

Vedtakelse av vilkår eller metoder 

1.  TSO-ene skal utarbeide de vilkår eller metoder som kreves i henhold til denne forordning, og legge dem fram for 

vedkommende reguleringsmyndigheter for godkjenning innen de fristene som er fastsatt i denne forordning. Dersom et forslag 

til vilkår eller metoder i henhold til denne forordning må utarbeides og godkjennes av flere TSO-er, skal de deltakende TSO-

ene samarbeide tett om dette. TSO-ene skal, med bistand fra ENTSO for elektrisk kraft, regelmessig underrette vedkommende 

myndigheter og Byrået om framdriften i utarbeidelsen av disse vilkårene eller metodene. 

2.  TSO-er som treffer beslutning om forslagene til vilkår eller metoder i samsvar med artikkel 4 nr. 6, skal treffe sin 

beslutning med kvalifisert flertall dersom de ikke kan komme til enighet. Et kvalifisert flertall for forslag i samsvar med 

artikkel 4 nr. 6 krever et flertall av 

a)  TSO-er som representerer minst 55 % av medlemsstatene, og 

b)  TSO-er som representerer medlemsstatene med til sammen minst 65 % av befolkningen i Unionen.  
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Når det gjelder beslutninger i samsvar med artikkel 4 nr. 6, må et blokkerende mindretall bestå av TSO-er som representerer 

minst fire medlemsstater; i motsatt fall skal kvalifisert flertall anses for oppnådd. 

I beslutninger som gjelder TSO-er i samsvar med artikkel 4 nr. 6, skal medlemsstatene tildeles én stemme hver. Dersom det er 

flere TSO-er i en medlemsstat, skal medlemsstaten fordele stemmerettighetene mellom TSO-ene. 

3.  TSO-er som skal treffe beslutninger om forslag til vilkår eller metoder i samsvar med artikkel 4 nr. 7, skal treffe sin 

beslutning med kvalifisert flertall dersom de ikke kan komme til enighet, og dersom de berørte regionene består av mer enn fem 

medlemsstater. Et kvalifisert flertall for forslag i samsvar med artikkel 4 nr. 7 krever et flertall av 

a)  TSO-er som representerer minst 72 % av medlemsstatene, og 

b)  TSO-er som representerer medlemsstatene med til sammen minst 65 % av befolkningen i den berørte regionen. 

Når det gjelder beslutninger i samsvar med artikkel 4 nr. 7, må et blokkerende mindretall bestå av minst det minste antallet av 

TSO-er som representerer mer enn 35 % av befolkningen i de deltakende medlemsstatene, pluss TSO-er som representerer 

minst én ytterligere berørt medlemsstat, i motsatt fall skal kvalifisert flertall anses for oppnådd. 

TSO-er som treffer beslutning om vilkår eller metoder i samsvar med artikkel 4 nr. 7, som gjelder regioner som består av fem 

medlemsstater eller færre, skal treffe beslutning ved enstemmighet. 

I beslutninger som gjelder TSO-er i samsvar med artikkel 4 nr. 7, skal medlemsstatene tildeles én stemme hver. Dersom det er 

flere TSO-er i en medlemsstat, skal medlemsstaten fordele stemmerettighetene mellom TSO-ene. 

4.  Dersom TSO-ene ikke legger fram forslag til vilkår eller metoder overfor nasjonale reguleringsmyndigheter innen fristene 

fastsatt i denne forordning, skal de i stedet legge fram de relevante utkastene til vilkår eller metoder for vedkommende 

reguleringsmyndigheter og Byrået, og redegjøre for hvorfor det ikke er oppnådd enighet. Byrået skal underrette Kommisjonen 

og skal i samarbeid med vedkommende reguleringsmyndigheter på anmodning fra Kommisjonen granske årsakene til hvorfor 

det ikke er oppnådd enighet, og underrette Kommisjonen om dette. Kommisjonen skal treffe hensiktsmessige tiltak for at de 

nødvendige vilkårene eller metodene kan vedtas innen fire måneder etter mottak av Byråets underretning. 

5.  Hver reguleringsmyndighet skal ha ansvaret for å godkjenne vilkårene eller metodene nevnt i nr. 6 og 7. 

6.  Forslagene til følgende vilkår eller metoder skal godkjennes av alle reguleringsmyndigheter: 

a)  Metoden for framlegging av produksjons- og lastdata i samsvar med artikkel 17. 

b)  Metoden for den felles nettmodellen i samsvar med artikkel 18. 

c)  Kravene til den felles tildelingsplattformen i samsvar med artikkel 49. 

d)  Harmoniserte tildelingsregler i samsvar med artikkel 51. 

e)  Metoden for fordeling av flaskehalsinntekter i samsvar med artikkel 57. 

f)  Metoden for deling av kostnader til opprettelse, utvikling og drift av den felles tildelingsplattformen i samsvar med artikkel 59. 

g)  Metoden for deling av kostnader som påløper for å sikre bindende fastsatt kapasitet og godtgjøring av langsiktige 

transmisjonsrettigheter i samsvar med artikkel 61. 

7.  Forslagene til følgende vilkår eller metoder skal godkjennes av alle reguleringsmyndigheter i den berørte regionen: 

a)  Metoden for beregning av kapasitet i samsvar med artikkel 10. 

b)  Metoden for oppdeling av utvekslingskapasitet mellom budområder i samsvar med artikkel 16.  
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c)  Regional utforming av langsiktige transmisjonsrettigheter i samsvar med artikkel 31. 

d)  Fastsettelse av alternative framgangsmåter i samsvar med artikkel 42. 

e)  Regionale krav i de harmoniserte tildelingsreglene i samsvar med artikkel 52, herunder regionale kompensasjonsregler i 

samsvar med artikkel 55. 

8.  Forslaget til vilkår eller metoder skal inneholde forslag til frist for gjennomføring av disse og en beskrivelse av deres 

forventede betydning for målene i denne forordning. Forslag til vilkår eller metoder som skal godkjennes av flere av eller alle 

reguleringsmyndighetene, skal legges fram for Byrået samtidig som de legges fram for reguleringsmyndighetene. På anmod-

ning fra vedkommende reguleringsmyndigheter skal Byrået avgi en uttalelse innen tre måneder om forslagene til vilkår eller 

metoder. 

9.  Dersom godkjenningen av vilkårene eller metodene krever at mer enn én reguleringsmyndighet treffer beslutning, skal 

vedkommende reguleringsmyndigheter rådføre seg med hverandre, samarbeide tett og samordne seg for å komme til enighet. 

Dersom det er relevant, skal vedkommende reguleringsmyndigheter også ta hensyn til uttalelsen fra Byrået. Regule-

ringsmyndighetene skal treffe beslutninger om de framlagte vilkårene eller metodene i henhold til nr. 6 og 7 senest seks 

måneder etter at reguleringsmyndigheten, eller eventuelt den siste berørte reguleringsmyndigheten, har mottatt vilkårene eller 

metodene. 

10.  Dersom reguleringsmyndighetene ikke har klart å komme til enighet innen utløpet av tidsrommet nevnt i nr. 9, eller de i 

fellesskap anmoder om dette, skal Byrået innen seks måneder treffe beslutning om de framlagte forslagene til vilkår eller 

metoder i samsvar med artikkel 8 nr. 1 i forordning (EF) nr. 713/2009. 

11.  Dersom én eller flere reguleringsmyndigheter anmoder om en endring for å kunne godkjenne vilkårene eller metodene 

som er framlagt i samsvar med nr. 6 og 7, skal de berørte TSO-ene senest to måneder etter reguleringsmyndighetenes 

anmodning legge fram et forslag til endrede vilkår eller metoder for godkjenning. Vedkommende reguleringsmyndigheter skal 

treffe beslutning om de endrede vilkårene eller metodene innen to måneder etter at de er framlagt. Dersom vedkommende 

reguleringsmyndigheter innen tomånedersfristen ikke har kunnet komme til enighet om vilkårene eller metodene i samsvar med 

nr. 6 og 7, eller de i fellesskap anmoder om dette, skal Byrået innen seks måneder treffe beslutning om de endrede vilkårene 

eller metodene i samsvar med artikkel 8 nr. 1 i forordning (EF) nr. 713/2009. Dersom de berørte TSO-ene ikke legger fram et 

forslag til endrede vilkår eller metoder, får framgangsmåten fastsatt i nr. 4 anvendelse. 

12.  TSO-er som har ansvaret for å utarbeide et forslag til vilkår eller metoder, eller reguleringsmyndigheter som har ansvaret 

for å vedta disse i samsvar med nr. 6 og 7, kan anmode om en endring av disse vilkårene eller metodene. 

Forslagene om endring av vilkårene eller metodene skal legges fram for samråd etter framgangsmåten angitt i artikkel 6 og 

godkjennes etter framgangsmåten angitt i denne artikkel. 

13.  TSO-er som har ansvaret for å utarbeide vilkårene eller metodene i samsvar med denne forordning, skal offentliggjøre 

dem på internett etter at de er godkjent av vedkommende myndigheter, eller, dersom en slik godkjenning ikke kreves, etter at de 

er fastsatt, med mindre opplysningene anses å være fortrolige i samsvar med artikkel 7. 

Artikkel 5 

Deltakelse fra berørte parter 

Byrået skal i nært samarbeid med ENTSO for elektrisk kraft legge til rette for at berørte parter deltar med hensyn til langsiktig 

kapasitetstildeling og andre aspekter ved gjennomføringen av denne forordning. Dette omfatter regelmessige møter med berørte 

parter for å identifisere problemer og foreslå forbedringer, særlig knyttet til drift og utvikling av den langsiktige 

kapasitetstildelingen, herunder harmonisering av auksjonsregler. Dette skal ikke erstatte samrådene med berørte parter i 

samsvar med artikkel 6.  



Nr. 2/522 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.1.2023 

 

 

Artikkel 6 

Samråd 

1.  TSO-er som har ansvaret for å legge fram forslag til vilkår eller metoder eller endringer av disse i samsvar med denne 

forordning, skal samrå seg med berørte parter, herunder relevante myndigheter i hver medlemsstat, om utkastene til forslag til 

vilkår eller metoder når dette er uttrykkelig fastsatt i denne forordning. Samrådet skal vare i minst én måned. 

2.  Forslagene til vilkår eller metoder som legges fram av TSO-ene på unionsplan, skal offentliggjøres og legges fram for 

samråd på unionsplan. Forslag som legges fram av TSO-er på regionalt plan, skal legges fram for samråd minst på regionalt 

plan. Parter som legger fram forslag på bilateralt eller multilateralt plan, skal i det minste samrå seg med de berørte 

medlemsstatene. 

3.  Enhetene som har ansvaret for forslaget til vilkår eller metoder, skal ta behørig hensyn til de berørte partenes synspunkter 

som følge av samrådet som er gjennomført i samsvar med nr. 1, før forslaget legges fram for godkjenning av regule-

ringsmyndighetene dersom dette kreves i samsvar med artikkel 4, eller før forslaget offentliggjøres i alle andre tilfeller. I alle 

tilfeller skal det utarbeides og offentliggjøres en klar og godt underbygget begrunnelse for at synspunktene som er framkommet 

i samrådet, er innarbeidet eller ikke, i god tid før eller samtidig med offentliggjøringen av forslaget til vilkår eller metoder. 

Artikkel 7 

Taushetsplikt 

1.  Alle fortrolige opplysninger som mottas, utveksles eller overføres i henhold til denne forordning, skal være underlagt de 

vilkårene for taushetsplikt som er fastsatt i nr. 2, 3 og 4. 

2.  Taushetsplikten skal gjelde for alle personer som er omfattet av bestemmelsene i denne forordning. 

3.  Fortrolige opplysninger som personene nevnt i nr. 2 mottar i embets medfør, kan ikke gis videre til noen annen person 

eller myndighet, med forbehold for saker som hører inn under nasjonal rett, denne forordnings øvrige bestemmelser og annet 

relevant unionsregelverk. 

4.  Med forbehold for saker som hører inn under nasjonal rett eller unionsretten, kan reguleringsmyndigheter, organer eller 

personer som mottar fortrolige opplysninger i henhold til denne forordning, bruke dem bare når de utøver sine funksjoner i 

henhold til denne forordning. 

AVDELING II 

KRAV TIL VILKÅR OG METODER 

KAPITTEL 1 

Beregning av langsiktig kapasitet 

Avsni t t  1  

Al l menne krav  

Artikkel 8 

Kapasitetsberegningsregioner 

For denne forordnings formål skal kapasitetsberegningsregionene være dem som er opprettet i henhold til artikkel 15 i 

forordning (EU) 2015/1222.  
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Artikkel 9 

Tidsrammer for kapasitetsberegning 

Alle TSO-er i hver kapasitetsberegningsregion skal sikre at langsiktig utvekslingskapasitet mellom budområder beregnes for 

hver langsiktig kapasitetstildeling og minst for årlige og månedlige tidsrammer. 

Avsni t t  2  

Metode for  kapasi t et sbereg ning  

Artikkel 10 

Metode for kapasitetsberegning 

1.  Senest seks måneder etter at den felles metoden for samordnet kapasitetsberegning nevnt i artikkel 9 nr. 7 i forordning 

(EU) 2015/1222 er godkjent, skal alle TSO-er i hver kapasitetsberegningsregion legge fram et forslag til en felles metode for 

kapasitetsberegning for langsiktige tidsrammer i sin region. Forslaget skal være gjenstand for samråd i samsvar med artikkel 6. 

2.  Den metoden som benyttes i den felles metoden for kapasitetsberegning, skal være enten en metode for samordnet netto 

overføringskapasitet eller en flytbasert metode. 

3.  Metoden for kapasitetsberegning skal være forenlig med den metoden for kapasitetsberegning som er fastsatt for 

tidsrammene for dagen-før- og intradagmarkedet i henhold til artikkel 21 nr. 1 i forordning (EU) 2015/1222. 

4.  Det skal tas hensyn til usikkerhetsfaktoren knyttet til tidsrammene for langsiktig kapasitetsberegning ved anvendelse av 

a)  en sikkerhetsanalyse basert på flere scenarioer og med bruk av inndata for kapasitetsberegningen, metoden for 

kapasitetsberegning nevnt i artikkel 21 nr. 1 bokstav b) og valideringen av utvekslingskapasitet mellom budområder som 

nevnt i artikkel 21 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) 2015/1222, eller 

b)  en statistisk metode basert på historisk utvekslingskapasitet mellom budområder for tidsrammene for dagen-før- eller 

intradagmarkedet dersom det kan påvises at denne metoden kan 

i)  øke effektiviteten til metoden for kapasitetsberegning, 

ii)  ta bedre hensyn til usikkerhetsfaktoren ved beregning av langsiktig utvekslingskapasitet mellom budområder enn 

sikkerhetsanalysen i henhold til nr. 4 bokstav a), 

iii)  øke den økonomiske effektiviteten med samme grad av systemsikkerhet. 

5.  Alle TSO-er i hver kapasitetsberegningsregion kan i fellesskap anvende den flytbaserte metoden for langsiktig 

kapasitetsberegning på følgende vilkår: 

a)  Den flytbaserte metoden fører til bedre økonomisk effektivitet i kapasitetsberegningsregionen med samme grad av 

systemsikkerhet. 

b)  De flytbaserte resultatenes gjennomsiktighet og nøyaktighet er bekreftet i kapasitetsberegningsregionen. 

c)  TSO-ene gir markedsdeltakerne seks måneder til å tilpasse sine prosesser. 

6.  Dersom en sikkerhetsanalyse basert på flere scenarioer anvendes for å utvikle metoden for kapasitetsberegning i en 

kapasitetsberegningsregion, får kravene til inndata for kapasitetsberegningen, metoden for kapasitetsberegning og valideringen 

av utvekslingskapasitet mellom budområder som fastsatt i artikkel 21 nr. 1 i forordning (EU) 2015/1222 anvendelse, unntatt 

artikkel 21 nr. 1 bokstav a) iv) dersom det er relevant. 

7.  Ved utarbeiding av metoden for kapasitetsberegning skal det tas hensyn til kravene til de alternative framgangsmåtene og 

kravene fastsatt i artikkel 21 nr. 3 i forordning (EU) 2015/1222.  
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Artikkel 11 

Metode for fastsettelse av pålitelighetsmargin 

Forslaget til en felles metode for kapasitetsberegning skal omfatte en metode for pålitelighetsmargin som skal oppfylle kravene 

fastsatt i artikkel 22 i forordning (EU) 2015/1222. 

Artikkel 12 

Metoder for grenser for driftssikkerhet og uforutsette hendelser 

Forslaget til felles metode for kapasitetsberegning skal omfatte metoder for grenser for driftssikkerhet og uforutsette hendelser 

som skal oppfylle kravene fastsatt i artikkel 23 nr. 1 og 2 i forordning (EU) 2015/1222. 

Artikkel 13 

Metode for produksjonsfordelingsnøkler 

Forslaget til en felles metode for kapasitetsberegning skal omfatte en metode for å bestemme produksjonsfordelingsnøkler som 

skal oppfylle kravene fastsatt i artikkel 24 i forordning (EU) 2015/1222. 

Artikkel 14 

Metode for korrigerende tiltak 

Dersom det tas hensyn til korrigerende tiltak ved den langsiktige kapasitetsberegningen, skal hver TSO sikre at de korrigerende 

tiltakene er teknisk tilgjengelige i sanntidsdrift og oppfyller kravene fastsatt i artikkel 25 i forordning (EU) 2015/1222. 

Artikkel 15 

Metode for validering av utvekslingskapasitet mellom budområder 

Forslaget til en felles metode for kapasitetsberegning skal omfatte en metode for validering av utvekslingskapasitet mellom 

budområder som skal oppfylle kravene fastsatt i artikkel 26 i forordning (EU) 2015/1222. 

Artikkel 16 

Metode for oppdeling av langsiktig utvekslingskapasitet mellom budområder 

1.  Senest ved framleggingen av metoden for kapasitetsberegning nevnt i artikkel 10 skal TSO-ene i hver kapasitets-

beregningsregion i fellesskap utarbeide forslag til en metode for oppdeling av langsiktig utvekslingskapasitet mellom 

budområder på en samordnet måte mellom ulike langsiktige tidsrammer i den respektive regionen. Forslaget skal være 

gjenstand for samråd i samsvar med artikkel 6. 

2.  Metoden for oppdeling av langsiktig utvekslingskapasitet mellom budområder skal oppfylle følgende vilkår: 

a)  Den skal oppfylle markedsdeltakernes behov for finansiell risikohåndtering. 

b)  Den skal være i samsvar med metoden for kapasitetsberegning. 

c)  Det skal ikke føre til konkurransebegrensninger, særlig når det gjelder tilgang til langsiktige transmisjonsrettigheter.  
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Avsni t t  3  

Fel l es  net tmodel l  

Artikkel 17 

Metode for framlegging av produksjons- og lastdata 

1.  Senest seks måneder etter godkjenning av metoden for framlegging av produksjons- og lastdata som er fastsatt for 

tidsrammene for dagen-før- og intradagmarkedet nevnt i artikkel 9 nr. 6 i forordning (EU) 2015/1222, skal alle TSO-er i 

fellesskap utarbeide et forslag til en felles metode for framlegging av produksjons- og lastdata med sikte på å levere de 

produksjons- og lastdataene som kreves for å utarbeide den felles nettmodellen for langsiktige tidsrammer. Forslaget skal være 

gjenstand for samråd i samsvar med artikkel 6. Metoden skal ta hensyn til og utfylle metoden for framlegging av produksjons- 

og lastdata i henhold til artikkel 16 i forordning (EU) 2015/1222. 

2.  Ved utarbeiding av metoden for framlegging av produksjons- og lastdata får kravene fastsatt i artikkel 16 i forordning 

(EU) 2015/1222 anvendelse. 

Artikkel 18 

Metode for den felles nettmodellen 

1.  Senest seks måneder etter godkjenning av metoden for den felles nettmodellen som er fastsatt for tidsrammene for dagen-

før- og intradagmarkedet nevnt i artikkel 9 nr. 6 i kommisjonsforordning (EU) 2015/1222, skal alle TSO-er i fellesskap 

utarbeide et forslag til en felles nettmodell for langsiktige tidsrammer. Metoden skal være gjenstand for samråd i samsvar med 

artikkel 6. 

2.  Metoden for den felles nettmodellen skal ta hensyn til og utfylle den metoden for felles nettmodell som er utarbeidet i 

samsvar med artikkel 17 i forordning (EU) 2015/1222. Metoden skal gjøre det mulig å utarbeide en felles nettmodell for 

tidsrammene for langsiktig kapasitetsberegning i kapasitetsberegningsregioner der det anvendes en sikkerhetsanalyse basert på 

flere scenarioer i henhold til artikkel 10. 

3.  Ved utarbeiding av metoden for den felles nettmodellen får kravene fastsatt i artikkel 17 i forordning (EU) 2015/1222 

anvendelse. 

Artikkel 19 

Scenarioer 

1.  Alle TSO-er i kapasitetsberegningsregioner der sikkerhetsanalyse basert på flere scenarioer i henhold til artikkel 10 

benyttes, skal i fellesskap utarbeide et felles sett av scenarioer til bruk i den felles nettmodellen for hver tidsramme for 

langsiktig kapasitetsberegning. 

2.  Ved utarbeiding av et felles sett av scenarioer får de relevante kravene fastsatt i artikkel 18 i forordning (EU) 2015/1222 

anvendelse. 

Artikkel 20 

Individuell nettmodell 

Ved utarbeidelse av den individuelle nettmodellen for en tidsramme for langsiktig kapasitetsberegning i kapasitets-

beregningsregioner der det anvendes sikkerhetsanalyse basert på flere scenarioer i henhold til artikkel 10, skal hver TSO 

anvende kravene fastsatt i artikkel 19 i forordning (EU) 2015/1222.  
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Avsni t t  4  

Kapasi t et sbereg ningsprosess  

Artikkel 21 

Alminnelige bestemmelser 

1.  Prosessen for sammenslåing av de individuelle nettmodellene utarbeidet i samsvar med artikkel 27 i forordning (EU) 

2015/1222 får anvendelse ved sammenslåing av de individuelle nettmodellene til en felles nettmodell for hver langsiktig 

tidsramme. Senest seks måneder etter godkjenning av metoden for framlegging av produksjons- og lastdata for langsiktige 

tidsrammer som er nevnt i artikkel 17, og metoden for en felles nettmodell for langsiktige tidsrammer som er nevnt i artikkel 

18, skal alle TSO-er i hver kapasitetsberegningsregion i fellesskap utarbeide driftsregler for tidsrammer for langsiktig 

kapasitetsberegning som utfyller reglene fastsatt for sammenslåing av de individuelle nettmodellene i henhold til artikkel 27 i 

forordning (EU) 2015/1222. 

2.  De ansvarlige for samordnet kapasitetsberegning fastsatt i artikkel 27 i forordning (EU) 2015/1222, skal beregne 

langsiktig utvekslingskapasitet mellom budområder for sin kapasitetsberegningsregion. For dette formål skal alle TSO-er i hver 

kapasitetsberegningsregion senest seks måneder etter godkjenning av kapasitetsberegningsmetoden for langsiktige tidsrammer 

som er nevnt i artikkel 10, i fellesskap utarbeide driftsregler for tidsrammer for langsiktig kapasitetsberegning som utfyller 

reglene fastsatt for de ansvarlige for samordnet kapasitetsberegning i henhold til artikkel 27 i forordning (EU) 2015/1222. 

3.  De relevante kravene fastsatt i artikkel 27 i forordning (EU) 2015/1222 får anvendelse for tidsrammene for langsiktig 

kapasitetsberegning. 

Artikkel 22 

Utarbeidelse av en felles nettmodell 

Prosessen og kravene fastsatt i artikkel 28 i forordning (EU) 2015/1222 for å utarbeide en felles nettmodell får anvendelse ved 

utarbeiding av den felles nettmodellen for tidsrammer for langsiktig kapasitetsberegning i kapasitetsberegningsregioner, der 

sikkerhetsanalyse basert på flere scenarioer i henhold til artikkel 10 får anvendelse. 

Artikkel 23 

Regionale beregninger av langsiktig utvekslingskapasitet mellom budområder 

1.  Når TSO-ene anvender den statistiske metoden i henhold til artikkel 10, skal prosessen for beregning av langsiktig 

utvekslingskapasitet mellom budområder minst omfatte følgende: 

a)  Et utvalg av historiske datasett om utvekslingskapasiteten mellom budområder fra dagen-før- eller intradagmarkedet fra ett 

enkelt tidsrom eller et sett av tidsrom med dataene ordnet i en varighetskurve. 

b)  En beregning av kapasitet som tilsvarer risikonivået for det valgte datasettet. 

c)  En beregning av langsiktig utvekslingskapasitet mellom budområder som vil bli tilbudt ved langsiktig kapasitetstildeling, 

idet det tas hensyn til en margin som gjenspeiler forskjellen mellom historiske verdier for utvekslingskapasitet mellom 

budområder og anslåtte langsiktige verdier for utvekslingskapasitet mellom budområder. 

d)  Felles regler for å ta hensyn til tilgjengelige opplysninger om planlagte driftsavbrudd, ny infrastruktur og produksjons- og 

lastmønstre for tidsrammene for langsiktig kapasitetsberegning. 

2.  Når TSO-ene anvender sikkerhetsanalyse basert på flere scenarioer i henhold til artikkel 10, får kravene fastsatt i artikkel 

29 i forordning (EU) 2015/1222, med unntak av artikkel 29 nr. 4 der det er relevant, anvendelse på langsiktige tidsrammer for 

kapasitetsberegning i kapasitetsberegningsregioner. 

3.  Hver ansvarlig for samordnet kapasitetsberegning skal dele opp den beregnede langsiktige utvekslingskapasiteten mellom 

budområder for hver langsiktig kapasitetstildeling ved hjelp av metoden for oppdeling av utvekslingskapasitet mellom 

budområder i henhold til artikkel 16.  
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4.  Hver ansvarlig for samordnet kapasitetsberegning skal legge fram den beregnede langsiktige utvekslingskapasiteten 

mellom budområder og oppdelingen av langsiktig utvekslingskapasitet mellom budområder for hver TSO i den aktuelle 

kapasitetsberegningsregionen for validering i samsvar med artikkel 24. 

Artikkel 24 

Validering og levering av utvekslingskapasitet mellom budområder og oppdeling av utvekslingskapasitet mellom 

budområder 

1.  Hver TSO skal validere resultatene av beregningen av langsiktig utvekslingskapasitet mellom budområder ved sine 

budområdegrenser eller for kritiske nettkomponenter for hver tidsramme for langsiktig kapasitetsberegning i henhold til  

artikkel 15. 

2.  Hver TSO skal validere resultatene av beregningen av oppdelingen av langsiktig utvekslingskapasitet mellom budområder 

ved sine budområdegrenser eller for kritiske nettkomponenter i henhold til artikkel 16. 

3.  Hver TSO skal sende sin kapasitetsvalidering og validerte oppdeling av denne kapasiteten for hver langsiktig 

kapasitetstildeling til de berørte ansvarlige for samordnet kapasitetsberegning og til de andre TSO-ene i de aktuelle kapasitets-

beregningsregionene. 

4.  Validert oppdeling av langsiktig utvekslingskapasitet mellom budområder skal legges fram av hver ansvarlig for 

samordnet kapasitetsberegning med sikte på å utføre langsiktig kapasitetstildeling i henhold til artikkel 29. 

5.  TSO-er skal på anmodning legge fram for sine reguleringsmyndigheter en rapport som i detalj viser hvordan de har 

kommet fram til verdien for langsiktig utvekslingskapasitet mellom budområder for en bestemt tidsramme for langsiktig 

kapasitetsberegning. 

Artikkel 25 

Samordnet begrensning av utvekslingskapasitet mellom budområder 

1.  TSO-er skal samordne begrensninger i allerede tildelt langsiktig utvekslingskapasitet mellom budområder dersom 

begrensningene gjelder en tidsramme på mer enn 48 timer før begynnelsen av leveringsdagen. Ved begrensning av langsiktige 

transmisjonsrettigheter, herunder nominasjoner med hensyn til slike rettigheter, innen 48 timer før begynnelsen av 

leveringsdagen skal TSO-er i hver kapasitetsberegningsregion anvende kapasitetsberegningsprosessen for dagen-før- og 

intradagmarkedet som nevnt i artikkel 29 i forordning (EU) 2015/1222. 

2.  Dersom en TSO må begrense allerede tildelt langsiktig utvekslingskapasitet mellom budområder, skal vedkommende 

sende en anmodning til den ansvarlige for samordnet kapasitetsberegning om iverksetting av samordnet beregning av 

nødvendige begrensninger i langsiktig utvekslingskapasitet mellom budområder for kapasitetsberegningsregionen. TSO-en skal 

underbygge sin anmodning med alle relevante opplysninger. 

3.  Den ansvarlige for samordnet kapasitetsberegning skal legge fram oppdatert utvekslingskapasitet mellom budområder for 

de berørte TSO-ene for validering. 

4.  Hver TSO skal validere den oppdaterte utvekslingskapasiteten mellom budområder ved sine budområdegrenser eller for 

kritiske nettkomponenter i samsvar med artikkel 24. 

5.  Den ansvarlige for samordnet kapasitetsberegning skal legge fram den validerte oppdaterte utvekslingskapasiteten mellom 

budområder for berørte TSO-er og den felles tildelingsplattformen med sikte på å gjennomføre begrensningen i henhold til 

artikkel 53. 

Avsni t t  5  

Rapport  hvert  annet  år  om bereg ning  av kapasi t et  

Artikkel 26 

Rapport hvert annet år om beregning og tildeling av kapasitet 

1.  Senest to år etter denne forordnings ikrafttredelse skal ENTSO for elektrisk kraft utarbeide en rapport om langsiktig 

beregning og tildeling av kapasitet og legge den fram for Byrået.  
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2.  Dersom Byrået anmoder om det, skal ENTSO for elektrisk kraft deretter hvert annet år utarbeide en rapport om langsiktig 

beregning og tildeling av kapasitet. Denne rapporten skal eventuelt legges fram for Byrået sammen med den rapporten om 

beregning og tildeling av kapasitet som legges fram hvert annet år i henhold til artikkel 31 i forordning (EU) 2015/1222. 

3.  Rapporten om beregning og tildeling av kapasitet skal for hvert budområde, hver budområdegrense og hver kapa-

sitetsberegningsregion minst inneholde følgende: 

a)  Hvilken metode for kapasitetsberegning som er brukt. 

b)  Statistiske indikatorer for pålitelighetsmarginer. 

c)  Statistiske indikatorer for utvekslingskapasitet mellom budområder, når det er relevant, for hver tidsramme for kapa-

sitetsberegning. 

d)  Kvalitetsindikatorer for opplysningene som brukes i kapasitetsberegningen. 

e)  Når det er relevant, foreslåtte tiltak for å forbedre kapasitetsberegningen. 

f)  Anbefalinger om videre utvikling av langsiktig kapasitetsberegning, herunder ytterligere harmonisering av metoder, 

prosesser og styringsordninger. 

4.  Etter samråd med Byrået skal alle TSO-er bli enige om felles statistiske indikatorer og kvalitetsindikatorer for rapporten. 

Byrået kan kreve at disse indikatorene endres, enten før avtalen mellom TSO-ene inngås, eller etter at indikatorene er tatt i 

bruk. 

5.  Byrået skal bestemme om hele eller deler av den toårige rapporten skal offentliggjøres. 

KAPITTEL 2 

Budområder 

Artikkel 27 

Alminnelige bestemmelser 

1.  Budområdene for dagen-før- og intradaghandel får anvendelse ved beregning og tildeling av langsiktig kapasitet. 

2.  Dersom en budområdegrense ikke lenger finnes, har innehavere av langsiktige transmisjonsrettigheter på denne 

budområdegrensen rett til tilbakebetaling fra de berørte TSO-ene på grunnlag av den opprinnelige prisen de har betalt for 

langsiktige transmisjonsrettigheter. 

KAPITTEL 3 

Langsiktig kapasitetstildeling 

Avsni t t  1  

Alminnel ige  bes te mmelser  

Artikkel 28 

Generelle prinsipper 

Tildelingen av langsiktig kapasitet skal skje på en måte som 

a)  bruker prinsippet om marginalprising for å oppnå resultater for hver budområdegrense, anvendelsesretning og markeds-

tidsenhet,  
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b)  ikke tildeler mer enn den tilbudte langsiktige utvekslingskapasiteten mellom budområder i henhold til artikkel 39, 

c)  kan gjentas. 

Artikkel 29 

Inndata og resultater 

1.  Den felles tildelingsplattformen skal bruke følgende inndata for å fastsette tildeling av langsiktig kapasitet i samsvar med 

nr. 2: 

a)  Validert oppdeling av langsiktig utvekslingskapasitet mellom budområder lagt fram av hver ansvarlig for samordnet 

kapasitetsberegning, og kapasitet i forbindelse med tilbakeførte langsiktige transmisjonsrettigheter i henhold til artikkel 43. 

b)  Bud fra markedsdeltakere. 

2.  For hver langsiktig kapasitetstildeling skal den felles tildelingsplattformen samtidig fastsette minst følgende resultater for 

hver budområdegrense, anvendelsesretning og markedstidsenhet: 

a)  Volumet av tildelte langsiktige transmisjonsrettigheter uttrykt i MW. 

b)  Prisen på langsiktige transmisjonsrettigheter i henhold til artikkel 40. 

c)  Effektueringsstatus for budene. 

3.  Den felles tildelingsplattformen skal sikre at auksjonsresultatene er nøyaktige. 

4.  Hver TSO skal sikre at auksjonsresultatene stemmer overens med inndata til den felles tildelingsplattformen i samsvar 

med nr. 1. 

Avsni t t  2  

Alternat iver for f inansie l l  r i s ikohåndtering  av overfør ing  mel lo m  budo mråder  

Artikkel 30 

Beslutning om muligheter for finansiell risikohåndtering mellom budområder 

1.  TSO-er ved en budområdegrense skal utstede langsiktige transmisjonsrettigheter med mindre vedkommende regule-

ringsmyndigheter ved hver budområdegrense har vedtatt samordnede beslutninger om ikke å utstede langsiktige transmisjons-

rettigheter ved budområdegrensen. Vedkommende reguleringsmyndigheter for budområdegrensen skal, når de treffer sine 

beslutninger, rådføre seg med reguleringsmyndighetene i den aktuelle kapasitetsberegningsregionen og ta behørig hensyn til 

deres synspunkter. 

2.  Dersom langsiktige transmisjonsrettigheter ikke finnes ved en budområdegrense ved denne forordnings ikrafttredelse, skal 

vedkommende reguleringsmyndigheter ved budområdegrensen vedta samordnede beslutninger om innføring av langsiktige 

transmisjonsrettigheter senest seks måneder etter denne forordnings ikrafttredelse. 

3.  Beslutninger truffet i henhold til nr. 1 og 2 skal bygge på en vurdering som skal fastslå om terminmarkedet for elektrisk 

kraft har tilstrekkelige muligheter for finansiell risikohåndtering i de aktuelle budområdene. Vurderingen skal utføres på en 

samordnet måte av vedkommende reguleringsmyndigheter ved budområdegrensen og skal minst omfatte følgende: 

a)  Samråd med markedsdeltakerne om deres behov for muligheter til finansiell risikohåndtering mellom budområder ved de 

aktuelle budområdegrensene. 

b)  En evaluering.  
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4.  I evalueringen nevnt i nr. 3 bokstav b) skal det undersøkes hvordan engrosmarkedene for elektrisk kraft fungerer, og den 

skal bygge på gjennomsiktige kriterier som omfatter minst følgende: 

a)  En analyse av hvorvidt produktene eller den kombinasjonen av produkter som tilbys i terminmarkeder, utgjør en sikring 

mot volatiliteten til dagen-før-prisen i det aktuelle budområdet. Et slikt produkt eller kombinasjonen av produkter skal 

anses som en egnet sikring mot risikoen for endring av dagen-før-prisen i det aktuelle budområdet dersom det finnes en 

tilstrekkelig korrelasjon mellom dagen-før-prisen i det aktuelle budområdet og underliggende pris som produktet eller 

kombinasjonen av produkter avregnes mot. 

b)  En analyse av hvorvidt produktene eller kombinasjonen av produkter som tilbys i terminmarkeder, er effektive. For dette 

formål skal minst følgende indikatorer vurderes: 

i)  Handelshorisont. 

ii)  Differansen mellom kjøps- og salgskurs. 

iii)  Handlede volumer i forhold til fysisk forbruk. 

iv)  Åpne posisjoner i forhold til fysisk forbruk. 

5.  Dersom vurderingen nevnt i nr. 3 viser at det er utilstrekkelige muligheter for risikosikring i ett eller flere budområder, 

skal vedkommende reguleringsmyndigheter også anmode berørte TSO-er om 

a)  å utstede langsiktige transmisjonsrettigheter eller 

b)  å sikre at andre risikosikringsprodukter for langsiktig utvekslingskapasitet mellom budområder gjøres tilgjengelige for å 

støtte virkemåten til engrosmarkedene for elektrisk kraft. 

6.  Dersom vedkommende reguleringsmyndigheter velger å utstede en anmodning som nevnt i nr. 5 bokstav b), skal de 

berørte TSO-ene utarbeide nødvendige ordninger og legge dem fram for vedkommende reguleringsmyndigheters godkjenning 

senest seks måneder etter anmodningen fra vedkommende reguleringsmyndigheter. De nødvendige ordningene skal gjennom-

føres senest seks måneder etter vedkommende reguleringsmyndigheters godkjenning. Vedkommende reguleringsmyndigheter 

kan forlenge gjennomføringen på anmodning fra de berørte TSO-ene med høyst seks måneder. 

7.  Dersom reguleringsmyndighetene beslutter at langsiktige transmisjonsrettigheter ikke skal utstedes av de berørte TSO-

ene, eller at andre risikosikringsprodukter for langsiktig utvekslingskapasitet mellom budområder skal gjøres tilgjengelige av de 

berørte TSO-ene, får artikkel 16, 28, 29, 31–57, 59 og 61 ikke anvendelse på TSO-ene ved de aktuelle budområdegrensene. 

8.  Etter en felles anmodning fra TSO-ene ved en budområdegrense eller på eget initiativ, og minst hvert fjerde år, skal 

vedkommende reguleringsmyndigheter ved budområdegrensen, i samarbeid med Byrået, gjennomføre en vurdering i samsvar 

med nr. 3–5. 

Artikkel 31 

Regional utforming av langsiktige transmisjonsrettigheter 

1.  Langsiktig utvekslingskapasitet mellom budområder skal tildeles markedsdeltakere av tildelingsplattformen i form av 

fysiske transmisjonsrettigheter i henhold til UIOSI-prinsippet eller i form av FTR — opsjoner eller FTR — obligasjoner. 

2.  Alle TSO-er som utsteder langsiktige transmisjonsrettigheter, skal tilby langsiktig utvekslingskapasitet mellom 

budområder gjennom den felles tildelingsplattformen til markedsdeltakerne, minst for årlige og månedsbaserte tidsrammer. Alle 

TSO-er i hver kapasitetsberegningsregion kan i fellesskap foreslå å tilby langsiktig utvekslingskapasitet mellom budområder for 

ytterligere tidsrammer. 

3.  Senest seks måneder etter denne forordnings ikrafttredelse skal TSO-ene i hver kapasitetsberegningsregion der langsiktige 

transmisjonsrettigheter finnes, i fellesskap utarbeide forslag til regional utforming av langsiktige transmisjonsrettigheter som 

skal utstedes ved hver budområdegrense i kapasitetsberegningsregionen.  
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Senest seks måneder etter de samordnede beslutningene til reguleringsmyndighetene ved budområdegrensen om å innføre 

langsiktige transmisjonsrettigheter i henhold til artikkel 30 nr. 2, skal TSO-ene i den berørte kapasitetsberegningsregionen i 

fellesskap utarbeide et forslag til regional utforming av langsiktige transmisjonsrettigheter som skal utstedes ved hver 

budområdegrense i den berørte kapasitetsberegningsregionen. 

Reguleringsmyndighetene i medlemsstater der den nåværende regionale utformingen av langsiktige transmisjonsrettigheter er 

en del av en TSO-ordning for spesialregulering over landegrensene som skal sikre at driften holder seg innenfor grensene for 

driftssikkerhet, kan beslutte å opprettholde fysiske langsiktige transmisjonsrettigheter ved sine budområdegrenser. 

4.  Forslagene nevnt i nr. 3 skal inneholde en tidsplan for gjennomføringen og minst en beskrivelse av følgende elementer 

angitt i tildelingsreglene: 

a)  Typen langsiktige transmisjonsrettigheter. 

b)  Tidsrammer for langsiktig kapasitetstildeling. 

c)  Produkttype (basislast, høy last, lav last). 

d)  De budområdegrensene som skal dekkes. 

5.  Forslagene skal være gjenstand for samråd i samsvar med artikkel 6. For de foreslåtte langsiktige transmisjonsrettighetene 

som skal utstedes, skal hver TSO ta behørig hensyn til resultatet av samrådet. 

6.  Tildeling av fysiske transmisjonsrettigheter og FTR — opsjoner samtidig ved samme budområdegrense er ikke tillatt. 

Tildeling av fysiske transmisjonsrettigheter og FTR — obligasjoner samtidig ved samme budområdegrense er ikke tillatt. 

7.  En gjennomgåelse av langsiktige transmisjonsrettigheter tilbudt ved en budområdegrense kan iverksettes av 

a)  alle reguleringsmyndigheter ved budområdegrensen, på eget initiativ, eller 

b)  alle reguleringsmyndigheter ved budområdegrensen på grunnlag av en anbefaling fra Byrået eller en felles anmodning fra 

alle TSO-ene ved den aktuelle budområdegrensen. 

8.  Alle TSO-er i hver kapasitetsberegningsregion har ansvaret for å foreta den gjennomgåelsen som er fastsatt i nr. 9. 

9.  Hver TSO som deltar i gjennomgåelsen av langsiktige transmisjonsrettigheter, skal 

a)  vurdere de tilbudte langsiktige transmisjonsrettighetene, idet det tas hensyn til kjennetegnene i nr. 4, 

b)  dersom det anses nødvendig, foreslå alternative langsiktige transmisjonsrettigheter, idet det tas hensyn til resultatet av 

vurderingen i bokstav a), 

c)  gjennomføre et samråd i samsvar med artikkel 6 om 

i)  resultatene av vurderingen av de tilbudte langsiktige transmisjonsrettighetene, 

ii)  dersom det er relevant, forslaget til alternative langsiktige transmisjonsrettigheter. 

10.  På grunnlag av samrådet nevnt i nr. 9 bokstav c) og innen tre måneder etter utstedelsen av beslutningen om å innlede en 

gjennomgåelse, skal TSO-ene i den aktuelle kapasitetsberegningsregionen i fellesskap legge fram et forslag for vedkommende 

reguleringsmyndigheter om å beholde eller endre typen langsiktige transmisjonsrettigheter. 

Artikkel 32 

Fysiske transmisjonsrettigheter 

1.  Hver innehaver av fysiske transmisjonsrettigheter har rett til å nominere alle eller en del av sine fysiske trans-

misjonsrettigheter i henhold til artikkel 36.  
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2.  Dersom innehavere av fysiske transmisjonsrettigheter ikke foretar en nominasjon innen fristen fastsatt i nomina-

sjonsreglene, har de rett til å motta godtgjøring i samsvar med artikkel 35. 

Artikkel 33 

Finansielle transmisjonsrettigheter — opsjoner 

1.  Innehavere av FTR — opsjoner har rett til å motta godtgjøring i samsvar med artikkel 35. 

2.  Gjennomføringen av FTR — opsjoner forutsetter anvendelse av dagen-før-priskopling i samsvar med artikkel 38–50 i 

forordning (EU) 2015/1222. 

Artikkel 34 

Finansielle transmisjonsrettigheter — obligasjoner 

1.  Innehavere av FTR — obligasjoner har rett til å motta eller forpliktelse til å betale den økonomiske godtgjøringen i 

henhold til artikkel 35. 

2.  Gjennomføringen av FTR — obligasjoner forutsetter anvendelse av dagen-før-priskopling i samsvar med artikkel 38–50 i 

forordning (EU) 2015/1222. 

Artikkel 35 

Prinsipper for godtgjøring for langsiktige transmisjonsrettigheter 

1.  De berørte TSO-ene som foretar tildeling av transmisjonsrettigheter ved en budområdegrense gjennom den felles 

tildelingsplattformen, skal gi innehaverne av langsiktige transmisjonsrettigheter godtgjøring dersom prisforskjellen er positiv i 

retning av de langsiktige transmisjonsrettighetene. 

2.  Innehavere av FTR — obligasjoner skal gi de berørte TSO-ene godtgjøring gjennom den felles tildelingsplattformen som 

tildeler transmisjonsrettigheter ved en budområdegrense dersom prisforskjellen er negativ i retning av FTR — obligasjoner. 

3.  Godtgjøringen av langsiktige transmisjonsrettigheter i nr. 1 og 2 skal overholde følgende prinsipper: 

a)  Når utvekslingskapasiteten mellom budområder tildeles gjennom implisitt tildeling eller en annen metode som følge av en 

situasjon med alternativ framgangsmåte innenfor tidsrammen for dagen-før-markedet, skal godtgjøringen av langsiktige 

transmisjonsrettigheter være lik prisspennet i markedet. 

b)  Når utvekslingskapasiteten mellom budområder tildeles gjennom eksplisitt auksjon innenfor tidsrammen for dagen-før-

markedet, skal godtgjøringen av langsiktige transmisjonsrettigheter være lik likevektsprisen på den daglige auksjonen. 

4.  Dersom tildelingsbegrensninger på overføringsforbindelser mellom budområder er tatt med i prosessen for kapa-

sitetstildeling på dagen-før-markedet i samsvar med artikkel 23 nr. 3 i forordning (EU) 2015/1222, kan de tas i betraktning ved 

beregning av godtgjøringen av langsiktige transmisjonsrettigheter i henhold til nr. 3. 

Avsni t t  3  

Framg ang småter for nominer ing  av fys i ske  trans misjonsrett ig heter  

Artikkel 36 

Alminnelige bestemmelser om nominering av fysiske transmisjonsrettigheter 

1.  Dersom TSO-ene utsteder og anvender fysiske transmisjonsrettigheter ved budområdegrensene, skal de gjøre det mulig 

for innehavere av fysiske transmisjonsrettigheter og/eller deres motparter å nominere sine planer for utveksling av elektrisk 

kraft. Innehavere av fysiske transmisjonsrettigheter kan tillate at kvalifiserte tredjeparter nominerer sine planer for utveksling av 

elektrisk kraft på deres vegne i tråd med nominasjonsreglene i henhold til nr. 3.  
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2.  Senest 12 måneder etter denne forordnings ikrafttredelse skal alle TSO-er som utsteder fysiske transmisjonsrettigheter ved 

en budområdegrense, legge fram for de relevante reguleringsmyndigheters godkjenning et forslag til nominasjonsregler for 

planer for utveksling av elektrisk kraft mellom budområder. Forslaget skal være gjenstand for samråd i samsvar med artikkel 6. 

Nominasjonsreglene skal inneholde minst følgende opplysninger: 

a)  Retten for en innehaver av fysiske transmisjonsrettigheter til å nominere planer for utveksling av elektrisk kraft. 

b)  Tekniske minstekrav til nomineringen. 

c)  Beskrivelse av nominasjonsprosessen. 

d)  Tidsplan for nominasjonen. 

e)  Format for nominasjonen og kommunikasjonen. 

3.  Alle TSO-er skal gradvis harmonisere nominasjonsreglene for alle budområdegrenser der fysiske transmisjonsrettigheter 

anvendes. 

4.  Innehavere av fysiske transmisjonsrettigheter, eventuelt deres motparter eller en godkjent tredjepart som opptrer på deres 

vegne, skal nominere alle eller deler av sine fysiske transmisjonsrettigheter mellom budområder i samsvar med nomina-

sjonsreglene. 

5.  Dersom tildelingsbegrensninger på overføringsforbindelser mellom budområder er tatt med i prosessen for kapa-

sitetstildeling på dagen-før-markedet i samsvar med artikkel 23 nr. 3 i forordning (EU) 2015/1222, skal de tas i betraktning i 

forslaget til nominasjonsregler nevnt i nr. 2. 

Avsni t t  4  

Prosesser og  dri f t  

Artikkel 37 

Vilkår for deltakelse i langsiktig kapasitetstildeling 

1.  Markedsdeltakerne skal være registrert på den felles tildelingsplattformen og oppfylle alle krav til godkjenning i henhold 

til de harmoniserte tildelingsreglene før de har rett til å delta i auksjoner eller overdra sine langsiktige transmisjonsrettigheter. 

Kravene til godkjenning skal overholde prinsippene om likebehandling og innsyn. 

2.  Når en markedsdeltaker søker om registrering, skal den felles tildelingsplattformen underrette markedsdeltakeren om 

denne oppfyller alle kravene til godkjenning og har rett til å delta i auksjoner eller overdra sine langsiktige transmisjons-

rettigheter fra en bestemt dato. 

3.  Markedsdeltakerne skal fullt ut overholde de harmoniserte tildelingsreglene. De skal oppdatere alle opplysninger knyttet 

til sin deltakelse og skal uten opphold underrette den felles tildelingsplattformen om alle endringer i disse opplysningene. 

4.  Den felles tildelingsplattformen har rett til å suspendere eller tilbakekalle en markedsdeltakers rett til å delta i auksjoner 

eller overdra sine langsiktige transmisjonsrettigheter etter en overtredelse av avtaleforpliktelsene i henhold til de harmoniserte 

tildelingsreglene. 

5.  Midlertidig oppheving eller tilbakekalling av markedsdeltakerens rett til å delta i auksjoner eller overdra sine langsiktige 

transmisjonsrettigheter i henhold til de harmoniserte tildelingsreglene, fritar ikke en markedsdeltaker eller den felles tildelings-

plattformen fra de forpliktelsene som følger av langsiktige transmisjonsrettigheter som er tildelt og betalt før den midlertidige 

opphevingen eller tilbakekallingen. 

Artikkel 38 

Framlegging av inndata til den felles tildelingsplattformen 

Hver TSO skal sikre at validert oppdeling av langsiktig utvekslingskapasitet mellom budområder gis til den felles tildelings-

plattformen før offentliggjøringen av auksjonsspesifikasjonen i samsvar med artikkel 39.  
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Artikkel 39 

Gjennomføring av langsiktig kapasitetstildeling 

1.  Innen fristen fastsatt i de harmoniserte tildelingsreglene for hver langsiktig kapasitetstildeling skal en auksjons-

spesifikasjon som inneholder minst følgende opplysninger utarbeides og offentliggjøres på den felles tildelingsplattformen: 

a)  Dato og klokkeslett for auksjonens åpnings- og stengetid. 

b)  Validert oppdeling av langsiktig utvekslingskapasitet mellom budområder og typen langsiktige transmisjonsrettigheter som 

skal auksjoneres. 

c)  Budformat. 

d)  Dato og klokkeslett for offentliggjøring av auksjonsresultater. 

e)  Frist for å bestride auksjonsresultatene. 

2.  Den offentliggjorte langsiktige utvekslingskapasiteten mellom budområder skal ikke endres i løpet av et tidsrom før 

budfristen går ut for auksjonen. De harmoniserte tildelingsreglene skal angi dette tidsrommet. 

3.  Hver markedsdeltaker skal inngi sine bud til den felles tildelingsplattformen før stengetid og i samsvar med vilkårene 

fastsatt i auksjonsspesifikasjonen. 

4.  Den felles tildelingsplattformen skal sikre fortrolig behandling av inngitte bud. 

Artikkel 40 

Prising av langsiktige transmisjonsrettigheter 

Prisen på langsiktige transmisjonsrettigheter for hver budområdegrense, anvendelsesretning og markedstidsenhet skal bestem-

mes på grunnlag av prinsippet om marginalprising og uttrykkes i euro per megawatt. Dersom etterspørselen etter langsiktig 

utvekslingskapasitet mellom budområder for en budområdegrense, anvendelsesretning og markedstidsenhet er lavere enn eller 

lik den tilbudte langsiktige utvekslingskapasiteten mellom budområder, skal prisen være null. 

Artikkel 41 

Økonomiske krav og oppgjør 

1.  Den felles tildelingsplattformen skal ha framgangsmåter for fakturering eller selvfakturering for debet- eller kreditoppgjør 

som følge av tildelingen av langsiktige transmisjonsrettigheter, tilbakeføring av langsiktige transmisjonsrettigheter og godtgjø-

ring av langsiktige transmisjonsrettigheter. De harmoniserte tildelingsreglene skal angi disse framgangsmåtene. 

2.  For å kunne delta i auksjoner skal en markedsdeltaker ha tilstrekkelig sikkerhetsstillelse til å sikre bud og tildelte 

langsiktige transmisjonsrettigheter i samsvar med vilkårene fastsatt i de harmoniserte tildelingsreglene. 

Artikkel 42 

Fastsettelse av alternative framgangsmåter 

1.  Dersom den langsiktige kapasitetstildelingen ikke gir resultater, skal standard alternativ framgangsmåte være utsettelse av 

den langsiktige kapasitetstildelingen. 

2.  Alle TSO-er i hver kapasitetsberegningsregion har rett til å gjennomføre andre samordnede alternative løsninger. I slike 

tilfeller skal alle TSO-er i hver kapasitetsberegningsregion utarbeide et samordnet forslag til pålitelige alternative fram-

gangsmåter.  
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Artikkel 43 

Tilbakeføring av langsiktige transmisjonsrettigheter 

1.  Innehavere av langsiktige transmisjonsrettigheter kan tilbakeføre sine langsiktige transmisjonsrettigheter til berørte TSO-

er gjennom den felles tildelingsplattformen for etterfølgende langsiktig kapasitetstildeling. 

2.  Innehavere av langsiktige transmisjonsrettigheter som er villige til å tilbakeføre sine langsiktige transmisjonsrettigheter for 

etterfølgende langsiktig kapasitetstildeling, skal underrette om dette, direkte eller indirekte gjennom en tredjepart, på den felles 

tildelingsplattformen som fastsatt i de harmoniserte tildelingsreglene. 

3.  Innehavere av langsiktige transmisjonsrettigheter som tilbakefører sine langsiktige transmisjonsrettigheter, skal 

godtgjøres, direkte eller indirekte gjennom en tredjepart, av de berørte TSO-ene gjennom den felles tildelingsplattformen. Slik 

godtgjøring skal være lik den prisen som følger av den auksjonen der de langsiktige transmisjonsrettighetene tildeles på nytt. 

Artikkel 44 

Overdragelse av langsiktige transmisjonsrettigheter 

1.  Innehavere av langsiktige transmisjonsrettigheter har rett til å overdra alle eller deler av sine langsiktige transmi-

sjonsrettigheter til andre markedsdeltakere i samsvar med de harmoniserte tildelingsreglene. 

2.  Reglene om tillatelighet og en liste over markedsdeltakere som er registrert på den felles tildelingsplattformen og har rett 

til å overdra langsiktige transmisjonsrettigheter, skal offentliggjøres på den felles tildelingsplattformen. 

3.  Innehavere av langsiktige transmisjonsrettigheter skal underrette om overdragelsen av langsiktige transmisjonsrettigheter, 

direkte eller indirekte gjennom en tredjepart, på den felles tildelingsplattformen i samsvar med de harmoniserte tildelings-

reglene. 

4.  Markedsdeltakere som erverver disse langsiktige transmisjonsrettighetene, skal i samsvar med de harmoniserte tildelings-

reglene, direkte eller indirekte gjennom en tredjepart, bekrefte på den felles tildelingsplattformen underretningen sendt av den 

forrige innehaveren av langsiktige transmisjonsrettigheter. 

Artikkel 45 

Framlegging av resultater 

1.  Den felles tildelingsplattformen skal underrette TSO-ene, som har ansvaret for den budområdegrensen som de langsiktige 

transmisjonsrettighetene er knyttet til, markedsdeltakerne og innehaverne av langsiktige transmisjonsrettigheter om resultatet av 

den langsiktige kapasitetstildelingen innen tidsfristen fastsatt i auksjonsspesifikasjonen. 

2.  Den felles tildelingsplattformen skal underrette markedsdeltakerne om effektueringsstatus og likevektspriser for deres 

bud. 

Artikkel 46 

Iverksetting av alternative framgangsmåter 

1.  Dersom den felles tildelingsplattformen ikke er i stand til å legge fram auksjonsspesifikasjonen i samsvar med artikkel 39 

eller en del av eller alle resultatene av den langsiktige kapasitetstildelingen innen tidsfristen angitt i de harmoniserte 

tildelingsreglene, skal TSO-ene som har ansvaret for budområdegrensen, iverksette de alternative framgangsmåtene fastsatt i 

henhold til artikkel 42.  
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2.  Så snart en manglende framlegging omhandlet i nr. 1 er konstatert, skal den felles tildelingsplattformen underrette TSO-

ene som har ansvaret for budområdegrensen. Den felles tildelingsplattformen skal underrette markedsdeltakerne om at 

alternative framgangsmåter kan bli brukt. 

Artikkel 47 

Offentliggjøring av markedsopplysninger 

1.  Som et minimum skal følgende opplysninger for hver budområdegrense og anvendelsesretning offentliggjøres på den 

felles tildelingsplattformen: 

a)  Auksjonsspesifikasjonen i samsvar med artikkel 39. 

b)  En veiledende auksjonskalender som angir typen langsiktige transmisjonsrettigheter som tilbys, og datoene for når de 

langsiktige transmisjonsrettighetene skal tilbys til markedsdeltakere. 

c)  Resultatene av den langsiktige kapasitetsberegningen i samsvar med artikkel 29. 

d)  Antall markedsdeltakere ved hver auksjon. 

e)  Liste over markedsdeltakere som har rett til å overdra langsiktige transmisjonsrettigheter. 

f)  Kontaktopplysninger for den felles tildelingsplattformen. 

2.  De berørte TSO-ene skal gjennom den felles tildelingsplattformen offentliggjøre de opplysningene som kreves i nr. 1, i 

samsvar med tidsplanen fastsatt i auksjonsspesifikasjonen og i forordning (EU) nr. 543/2013. 

3.  Den felles tildelingsplattformen skal sikre at historikkopplysninger for et tidsrom på minst fem år offentliggjøres. 

KAPITTEL 4 

Felles tildelingsplattform 

Artikkel 48 

Opprettelse 

1.  Alle TSO-er skal sikre at den felles tildelingsplattformen er i drift og overholder funksjonskravene angitt i artikkel 49 

senest tolv måneder etter godkjenningen av forslaget til et felles sett med krav og opprettelse av den felles tildelingsplattformen. 

Vedkommende reguleringsmyndigheter kan forlenge denne fristen på anmodning fra berørte TSO-er på grunn av forsinkelser 

knyttet til framgangsmåter for offentlige innkjøp med et tidsrom på høyst seks måneder. 

2.  Langsiktig kapasitetstildeling på overføringsforbindelser for likestrøm skal finne sted på den felles tildelingsplattformen 

senest 24 måneder etter godkjenning som nevnt i nr. 1. 

Artikkel 49 

Funksjonskrav 

1.  Innen seks måneder etter denne forordnings ikrafttredelse skal alle TSO-er inngi til alle reguleringsmyndigheter et felles 

forslag til et sett med krav og opprettelse av en felles tildelingsplattform. Forslaget skal identifisere ulike alternativer for 

opprettelse og styring av den felles tildelingsplattformen, herunder utvikling ved TSO-ene eller tredjeparter på deres vegne. 

TSO-enes forslag skal omfatte de generelle oppgavene med den felles tildelingsplattformen som fastsatt i artikkel 50 og 

kravene om kostnadsdekning i samsvar med artikkel 59.  
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2.  Funksjonskravene til den felles tildelingsplattformen skal minst omfatte følgende: 

a)  Forventede budområdegrenser som skal dekkes. 

b)  De leverte tjenestenes tekniske tilgjengelighet og pålitelighet. 

c)  Driftsprosessene. 

d)  Produktene som skal tilbys. 

e)  Tidsrammene for langsiktig kapasitetstildeling. 

f)  Tildelingsmetodene og -algoritmene. 

g)  Prinsippene for økonomisk oppgjør og risikohåndtering av tildelte produkter. 

h)  En harmonisert avtaleramme for markedsdeltakerne. 

i)  Datagrensesnitt. 

Artikkel 50 

Generelle oppgaver 

De berørte TSO-ene skal benytte den felles tildelingsplattformen minst for følgende formål: 

a)  Registrering av markedsdeltakere. 

b)  Som felles kontaktpunkt for markedsdeltakerne. 

c)  Gjennomføring av auksjonsprosedyrene. 

d)  Det økonomiske oppgjøret for tildelte langsiktige transmisjonsrettigheter med markedsdeltakere, herunder forvaltning av 

sikkerhetsstillelse. 

e)  Samarbeid med en clearingsentral, dersom det kreves i de felles reglene for gjennomføringen av FTR — obligasjoner i 

henhold til artikkel 34. 

f)  Organisering av en alternativ framgangsmåte i henhold til artikkel 42 og 46. 

g)  Skape mulighet for tilbakeføring av langsiktige transmisjonsrettigheter i henhold til artikkel 43. 

h)  Tilrettelegging av overdragelse av langsiktige transmisjonsrettigheter i henhold til artikkel 44. 

i)  Offentliggjøring av markedsopplysninger i henhold til artikkel 47. 

j)  Levering og drift av grensesnitt for datautveksling med markedsdeltakerne. 

KAPITTEL 5 

Harmoniserte tildelingsregler 

Artikkel 51 

Innføring av harmoniserte tildelingsregler 

1.  Innen seks måneder etter denne forordnings ikrafttredelse skal alle TSO-er i fellesskap utarbeide et forslag til 

harmoniserte tildelingsregler for langsiktige transmisjonsrettigheter i henhold til artikkel 52 nr. 2. Forslaget skal være gjenstand 

for samråd i samsvar med artikkel 6. Dette forslaget skal omfatte særlige regionale krav og særlige krav til budområdegrenser 

dersom de utarbeides av TSO-ene i hver kapasitetsberegningsregion i henhold til artikkel 52 nr. 3.  
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2.  Når de regionale kravene har trådt i kraft, har de forrang for de generelle kravene fastsatt i de harmoniserte tildelings-

reglene. Dersom de generelle kravene i de harmoniserte tildelingsreglene endres og legges fram for alle regule-

ringsmyndighetene for godkjenning, skal de regionale kravene også legges fram for reguleringsmyndighetene for godkjenning i 

den berørte kapasitetsberegningsregionen. 

Artikkel 52 

Krav til de harmoniserte tildelingsreglene 

1.  Kravene til de harmoniserte tildelingsreglene for langsiktige transmisjonsrettigheter skal omfatte fysiske trans-

misjonsrettigheter, FTR — opsjoner og FTR — obligasjoner. TSO-ene skal vurdere og ta behørig hensyn til særtrekkene for 

ulike typer produkter. 

2.  De harmoniserte tildelingsreglene for langsiktige transmisjonsrettigheter skal følge prinsippene om likebehandling og 

gjennomsiktighet, og minst inneholde følgende generelle krav: 

a)  Harmoniserte definisjoner og virkeområde. 

b)  En avtaleramme mellom den felles tildelingsplattformen og markedsdeltakerne, herunder bestemmelser om gjeldende rett, 

gjeldende språk, fortrolighet, tvisteløsningsordninger, ansvar og force majeure. 

c)  Harmoniserte UIOSI-bestemmelser når det gjelder fysiske transmisjonsrettigheter i henhold til artikkel 32. 

d)  En beskrivelse av de typene langsiktige transmisjonsrettigheter som tilbys, herunder godtgjøringsprinsippene i henhold til 

artikkel 35. 

e)  Prinsippbeskrivelse av gjeldende nominasjonsregler i henhold til artikkel 36. 

f)  Harmoniserte bestemmelser om berettigelse og rett, midlertidig oppheving og fornyelse samt kostnadene ved deltakelse i 

henhold til artikkel 37. 

g)  En beskrivelse av prosessen for langsiktig kapasitetstildeling, herunder minst bestemmelser om auksjonsspesifikasjon, 

inngivelse av bud, offentliggjøring av auksjonsresultater, innsigelsesfrist og alternative framgangsmåter i henhold til 

artikkel 37, 38, 39, 42, 43 og 44. 

h)  Harmoniserte bestemmelser om økonomiske krav og oppgjør i henhold til artikkel 41. 

i)  Harmoniserte bestemmelser om tilbakeføring av langsiktige transmisjonsrettigheter i henhold til artikkel 43. 

j)  Harmoniserte bestemmelser om underretning om overdragelse av langsiktige transmisjonsrettigheter i henhold til  

artikkel 44. 

k)  Bestemmelser om bindende fastsatt kapasitet og kompensasjonsregler i henhold til artikkel 53 og artikkel 55. 

l)  Harmoniserte bestemmelser om avregningspolitikk og økonomisk sikkerhetsstillelse for FTR — obligasjoner, dersom det er 

relevant. 

3.  De harmoniserte tildelingsreglene kan også inneholde særlige regionale krav eller særlige krav knyttet til budområdegren-

ser, særlig med hensyn til, men ikke begrenset til følgende: 

a)  En beskrivelse av typen langsiktige transmisjonsrettigheter som tilbys ved hver budområdegrense i kapasitetsberegnings-

regionen i henhold til artikkel 31. 

b)  Typen langsiktige transmisjonsrettigheter for godtgjøringsordningen som skal anvendes for hver budområdegrense i 

kapasitetsberegningsregionen i samsvar med tildelingen innenfor tidsrammen for dagen-før-markedet i henhold til  

artikkel 35. 

c)  Gjennomføringen av alternative samordnede regionale løsninger i henhold til artikkel 42. 

d)  De regionale kompensasjonsreglene som fastsetter regionale ordninger for bindende fastsatt kapasitet i henhold til  

artikkel 55.  
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KAPITTEL 6 

Bindende fastsatt utvekslingskapasitet som er tildelt mellom budområder 

Artikkel 53 

Alminnelige bestemmelser om bindende fastsatt kapasitet 

1.  Alle TSO-er har rett til å begrense langsiktige transmisjonsrettigheter for å sikre at driften holder seg innenfor grensene 

for driftssikkerhet før fristen for bindende fastsettelse av kapasitet på dagen-før-markedet. Dersom TSO-ene begrenser 

langsiktige transmisjonsrettigheter, skal de rapportere dette til de respektive reguleringsmyndighetene samt offentliggjøre de 

faktiske årsakene til begrensningen. 

2.  De berørte TSO-ene ved hver budområdegrense der langsiktige transmisjonsrettigheter er blitt begrenset, skal utbetale en 

kompensasjon til innehavere av begrensede langsiktige transmisjonsrettigheter som tilsvarer prisspennet i markedet. 

Artikkel 54 

Definisjon av tak 

1.  De berørte TSO-ene ved en budområdegrense kan foreslå et tak for samlet kompensasjon som skal utbetales til alle 

innehavere av begrensede langsiktige transmisjonsrettigheter i det aktuelle kalenderåret, eller den aktuelle kalendermåneden når 

det gjelder overføringsforbindelser for likestrøm. 

2.  Taket skal ikke være lavere enn det samlede beløpet for flaskehalsinntekter som innkreves av de berørte TSO-ene ved 

budområdegrensen i det aktuelle kalenderåret. For overføringsforbindelser for likestrøm kan TSO-er foreslå et tak som ikke er 

lavere enn samlede flaskehalsinntekter som de berørte TSO-ene ved budområdegrensen innkrever i den aktuelle 

kalendermåneden. 

3.  For flere overføringsforbindelser som drives av forskjellige TSO-er ved samme budområdegrense, og som er underlagt 

ulike typer regelverk under tilsyn av reguleringsmyndigheter, kan samlede flaskehalsinntekter som brukes for å beregne taket 

på kompensasjonen i henhold til nr. 2, holdes separat for hver overføringsforbindelse. En slik oppdeling skal foreslås av de 

berørte TSO-ene og godkjennes av vedkommende reguleringsmyndigheter. 

Artikkel 55 

Kompensasjonsregler 

Dersom TSO-er har til hensikt å anvende et tak som nevnt i artikkel 54, skal de i fellesskap foreslå et sett med kompen-

sasjonsregler med hensyn til det anvendte taket. 

Artikkel 56 

Bindende fastsatt kapasitet ved force majeure 

1.  Ved force majeure kan TSO-ene begrense langsiktige transmisjonsrettigheter. Slik begrensning skal foretas på en 

samordnet måte etter at alle direkte berørte TSO-er er blitt underrettet om dette. 

2.  En TSO som påberoper seg force majeure, skal offentliggjøre en kunngjøring som redegjør for arten av force majeure, og 

for hvor lenge situasjonen forventes å vare. 

3.  Ved begrensning på grunn av force majeure skal de berørte innehavere av langsiktige transmisjonsrettigheter motta en 

kompensasjon for varigheten av force majeure fra den TSO-en som påberoper seg force majeure. I dette tilfellet skal 

kompensasjonen være lik det beløpet som opprinnelig ble betalt for de berørte langsiktige transmisjonsrettighetene under den 

langsiktige tildelingsprosessen.  
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4.  TSO-en som påberoper seg force majeure, skal gjøre sitt ytterste for å begrense konsekvensene og varigheten av force 

majeure. 

5.  Dersom en medlemsstat har fastsatt bestemmelser om dette, skal den nasjonale reguleringsmyndigheten på anmodning fra 

TSO-en vurdere om en hendelse kan betegnes som force majeure. 

KAPITTEL 7 

Fordeling av flaskehalsinntekter 

Artikkel 57 

Metode for fordeling av flaskehalsinntekter 

1.  Innen seks måneder etter at metoden for fordeling av flaskehalsinntektene nevnt i artikkel 9 nr. 6 i forordning (EU) 

2015/1222 er godkjent, skal alle TSO-er i fellesskap utarbeide et forslag til en metode for fordeling av flaskehalsinntekter fra 

langsiktig kapasitetstildeling. 

2.  Når metoden nevnt i nr. 1 utarbeides, skal TSO-ene ta hensyn til metoden for fordeling av flaskehalsinntekter utarbeidet i 

samsvar med artikkel 73 i forordning (EU) 2015/1222. 

3.  Ved utarbeiding av metoden for fordeling av flaskehalsinntekter fra langsiktig kapasitetstildeling får kravene fastsatt i 

artikkel 73 i forordning (EU) 2015/1222 anvendelse. 

KAPITTEL 8 

Kostnadsdekning 

Artikkel 58 

Alminnelige bestemmelser om kostnadsdekning 

1.  Kostnader som påløper for TSO-er som følge av forpliktelsene i denne forordning, skal vurderes av alle regule-

ringsmyndigheter. 

2.  Kostnader som vurderes som rimelige, effektive og forholdsmessige, skal dekkes i rimelig tid gjennom nettariffer eller 

andre egnede ordninger som fastsatt av vedkommende reguleringsmyndigheter. 

3.  Dersom reguleringsmyndighetene anmoder om det, skal de berørte TSO-ene innen tre måneder etter anmodningen legge 

fram de opplysningene som er nødvendige for å gjøre det lettere å vurdere påløpte kostnader. 

Artikkel 59 

Kostnader ved opprettelse, utvikling og drift av den felles tildelingsplattformen 

Alle TSO-er som utsteder langsiktige transmisjonsrettigheter på den felles tildelingsplattformen, skal i fellesskap dekke 

kostnadene knyttet til opprettelse og drift av den felles tildelingsplattformen. Innen seks måneder etter denne forordnings 

ikrafttredelse skal alle TSO-ene foreslå en metode for deling av disse kostnadene, som skal være rimelige, effektive og 

forholdsmessige, for eksempel på grunnlag av prinsipper som tilsvarer dem fastsatt i artikkel 80 i forordning (EU) 2015/1222. 

Artikkel 60 

Kostnader ved opprettelse og drift av den samordnede kapasitetsberegningsprosessen 

1.  Hver TSO skal hver for seg dekke sine kostnader ved framlegging av inndata til kapasitetsberegningsprosessen.  
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2.  Alle TSO-er skal i fellesskap dekke kostnadene ved opprettelse og drift av sammenslåingen av de individuelle nett-

modellene. 

3.  Alle TSO-er i hver kapasitetsberegningsregion skal dekke kostnadene ved opprettelse og drift av den enheten som er 

ansvarlig for samordnet kapasitetsberegning. 

Artikkel 61 

Kostnader for å sikre bindende fastsatt kapasitet og godtgjøring av langsiktige transmisjonsrettigheter 

1.  Kostnadene for å sikre bindende fastsatt kapasitet skal omfatte kostnader ved kompensasjonsordningene i forbindelse med 

sikring av bindende fastsatt utvekslingskapasitet mellom budområder samt kostnadene ved spesialregulering, mothandel og 

ubalanse i forbindelse med godtgjøring til markedsdeltakere, og skal dekkes av TSO-ene i den grad det er mulig, i samsvar med 

artikkel 16 nr. 6 bokstav a) i forordning (EF) nr. 714/2009. 

2.  Ved fastsettelse eller godkjenning av overføringstariffer eller annen passende ordning i samsvar med artikkel 37 nr. 1 

bokstav a) i direktiv 2009/72/EF, og idet det tas hensyn til artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 714/2009, skal regule-

ringsmyndighetene vurdere kompensasjonen som støtteberettigede kostnader, forutsatt at de er rimelige, effektive og 

forholdsmessige. 

3.  Innen seks måneder etter at metoden for fordeling av flaskehalsinntekter nevnt i artikkel 57 er godkjent, skal alle TSO-ene 

i fellesskap utarbeide en metode for fordeling av påløpte kostnader til sikring av bindende fastsatt kapasitet og godtgjøring av 

langsiktige transmisjonsrettigheter. Denne metoden skal være i samsvar med metoden for fordeling av flaskehalsinntekter fra 

langsiktig kapasitetstildeling som nevnt i artikkel 57. 

AVDELING III 

DELEGERING AV OPPGAVER OG OVERVÅKING 

Artikkel 62 

Delegering av oppgaver 

1.  En TSO kan delegere alle eller deler av en oppgave den er tildelt i henhold til denne forordning, til én eller flere 

tredjeparter dersom tredjeparten kan utføre den aktuelle oppgaven minst like effektivt som den delegerende TSO-en. Den 

delegerende TSO-en skal beholde ansvaret for at forpliktelsene i henhold til denne forordning overholdes, herunder sikre at 

reguleringsmyndigheten har tilgang til de opplysningene de trenger for å kunne utføre sine overvåkingsoppgaver. 

2.  Før delegeringen skal vedkommende tredjepart tydelig ha vist sin evne til å oppfylle alle forpliktelsene i denne forordning 

overfor den delegerende TSO-en. 

3.  Dersom alle eller deler av oppgavene angitt i denne forordning delegeres til en tredjepart, skal den delegerende TSO-en 

sikre at det er inngått hensiktsmessige avtaler om fortrolighet i samsvar med den delegerende TSO-ens taushetsplikt, før 

delegeringen finner sted. 

Artikkel 63 

Overvåking 

1.  ENTSO for elektrisk kraft skal overvåke gjennomføringen av langsiktig kapasitetstildeling og opprettelse av den felles 

tildelingsplattformen i samsvar med artikkel 8 nr. 8 i forordning (EF) nr. 714/2009. Overvåkingen skal særlig omfatte følgende: 

a)  Framdriften og mulige problemer med gjennomføringen av langsiktig kapasitetstildeling, herunder rettferdig og åpen 

tilgang for markedsdeltakere til langsiktige transmisjonsrettigheter. 

b)  Effektiviteten til metodene for oppdeling av langsiktig utvekslingskapasitet mellom budområder i samsvar med artikkel 16. 
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c)  Rapporten om beregning og tildeling av kapasitet i samsvar med artikkel 26. 

d)  Effektiviteten til driften av den langsiktige kapasitetstildelingen og den felles tildelingsplattformen. 

2.  ENTSO for elektrisk kraft skal legge fram en overvåkingsplan som omfatter rapportene som skal utarbeides, og eventuelle 

oppdateringer i samsvar med nr. 1, for Byrået for uttalelse senest seks måneder etter at denne forordning er trådt i kraft. 

3.  Byrået skal i samarbeid med ENTSO for elektrisk kraft innen seks måneder etter denne forordnings ikrafttredelse legge 

fram en liste over de relevante opplysningene som ENTSO for elektrisk kraft skal oversende til Byrået i samsvar med artikkel 8 

nr. 9 og artikkel 9 nr. 1 i forordning (EF) nr. 714/2009. Listen over relevante opplysninger kan bli oppdatert. ENTSO for 

elektrisk kraft skal vedlikeholde et omfattende digitalt dataarkiv i standardisert format med de opplysningene som Byrået 

krever. Alle TSO-er skal oversende til ENTSO for elektrisk kraft de opplysningene som er nødvendige for å kunne utføre 

oppgavene nevnt i nr. 1 og 3. 

4.  Markedsdeltakerne og andre organisasjoner som berøres av langsiktig kapasitetstildeling, skal på felles anmodning fra 

Byrået og ENTSO for elektrisk kraft legge fram for ENTSO for elektrisk kraft de opplysningene som er nødvendige for å 

gjennomføre overvåkingen i samsvar med nr. 1 og 3, med unntak av de opplysningene som reguleringsmyndighetene, Byrået 

eller ENTSO for elektrisk kraft allerede har innhentet som følge av deres respektive overvåkingsoppgaver. 

AVDELING IV 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 64 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 26. september 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1485 

av 2. august 2017 

om fastsettelse av retningslinjer for drift av transmisjonsnettet for elektrisk kraft(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 714/2009 av 13. juli 2009 om vilkår for tilgang til nett for 

utveksling av elektrisk kraft over landegrensene og om oppheving av forordning (EF) nr. 1228/2003(1), særlig artikkel 18 nr. 3 

bokstav d) og artikkel 18 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Et velfungerende og sammenkoplet indre energimarked er avgjørende for å opprettholde forsyningssikkerheten, øke 

konkurranseevnen og sikre at alle forbrukere kan kjøpe energi til overkommelige priser. 

2) Forordning (EF) nr. 714/2009 fastsetter ikke-diskriminerende regler for tilgang til nett for utveksling av elektrisk kraft 

over landegrensene for å sikre at det indre marked for elektrisk kraft kan fungere tilfredsstillende. 

3) Det bør fastsettes harmoniserte regler for systemdrift for operatører av transmisjonsnett («Transmission System 

Operators», heretter kalt TSO-er), operatører av distribusjonsnett («Distribution System Operators», heretter kalt DSO-

er) og betydelige nettbrukere («Significant Grid Users», heretter kalt SGU-er) for å gi en tydelig rettslig ramme for 

systemdrift, forenkle handelen med elektrisk kraft i hele Unionen, sørge for systemsikkerhet, sikre tilgang til og 

utveksling av nødvendige data og opplysninger mellom TSO-er og mellom TSO-er og alle andre berørte parter, forenkle 

integrasjonen av fornybare energikilder, muliggjøre en mer effektiv utnyttelse av nettet og øke konkurransen til fordel 

for forbrukerne. 

4) For å ivareta driftssikkerheten i det sammenkoplede transmisjonsnettet er det viktig å fastsette et felles sett av 

minstekrav for systemdrift i Unionen, for samarbeid over landegrensene mellom TSO-ene og for utnyttelse av de 

relevante egenskapene hos tilknyttede DSO-er og SGU-er. 

5) Alle TSO-er bør oppfylle de felles minstekravene for prosedyrer som er nødvendige for å forberede sanntidsdrift, 

utvikle individuelle nettmodeller og levere felles nettmodeller, legge til rette for effektiv og samordnet bruk av 

korrigerende tiltak som er nødvendige for sanntidsdrift med sikte på å opprettholde driftssikkerheten, kvaliteten og 

stabiliteten i det sammenkoplede transmisjonsnettet, og for å bidra til at det europeiske indre marked for elektrisk kraft 

fungerer effektivt og forenkle integrasjonen av fornybare energikilder. 

6) Det finnes for tiden en rekke frivillige regionale samarbeidsinitiativer for systemdrift som støttes av TSO-er, men 

formalisert samordning mellom TSO-ene er nødvendig for driften av transmisjonsnettet i Unionen i forbindelse 

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 220 av 25.8.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 206/2020 av  

11. desember 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 211 av 14.8.2009, s. 15. 

2023/EØS/2/53 
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med omleggingen av Unionens marked for elektrisk kraft. De reglene for systemdrift som er fastsatt i denne forordning, 

krever en institusjonell ramme for styrket samordning mellom TSO-ene, herunder TSO-ers obligatoriske deltakelse i 

regionale sikkerhetskoordinatorer («RSC»). De felles kravene til opprettelse av RSC-er og deres oppgaver som fastsatt i 

denne forordning, utgjør et første skritt mot ytterligere regional koordinering og integrasjon av systemdriften, og bør 

gjøre det enklere å nå målene i forordning (EF) nr. 714/2009 og sikre høyere standarder for forsyningssikkerheten i 

Unionen. 

7) Denne forordningen bør fastsette en ramme for det nødvendige samarbeidet mellom TSO-er gjennom utpekingen av 

RSC-er. RSC-er bør utstede anbefalinger til TSO-ene i den kapasitetsberegningsregionen som de er utpekt for. TSO-ene 

bør hver for seg beslutte om de skal følge anbefalingene fra RSC-en eller ikke. TSO-en bør fortsatt ha ansvaret for å 

opprettholde driftssikkerheten i sitt kontrollområde. 

8) Regler for driftsopplæring og sertifisering kreves for å sikre at nettoperatørens ansatte og annet driftspersonale er 

kvalifiserte og velutdannede, og at nettoperatørens ansatte med ansvar for sanntidsdrift er sertifisert til å drive 

transmisjonsnettet på en sikker måte i alle driftssituasjoner. Reglene for opplæring og sertifisering styrker og 

formaliserer eksisterende beste praksis mellom TSO-er og sikrer at alle TSO-er i Unionen benytter minstestandarder. 

9) Krav til driftsrelatert testing og overvåking har som mål å sikre at anleggsdelene i transmisjonsnettet, distribusjonsnettet 

og nettbrukernes utstyr fungerer korrekt. Planlegging av og samordning av driftsrelaterte tester er nødvendig for å 

redusere forstyrrelser av stabilitet, drift og økonomisk effektivitet i samkjøringsnettet. 

10) Ettersom planlagte driftsstanser påvirker nettstabiliteten også utenfor en TSOs kontrollområde, bør hver TSO innenfor 

rammen av driftsplanlegging overvåke muligheten for å gjennomføre planlagte driftsstanser for hver tidsramme, og om 

nødvendig samordne driftsstanser med og mellom TSO-er, DSO-er og SGU-er når disse driftsstansene har innvirkning 

på grensekryssende strøm som påvirker driftssikkerheten i transmisjonsnettene. 

11) De drifts- og planleggingsprosessene som kreves for å forutse problemer med driftssikkerheten i sanntid og utvikle 

relevante korrigerende tiltak, omfatter rettidig og tilstrekkelig datautveksling. Slik datautveksling bør derfor ikke 

hemmes av eventuelle hindringer mellom de forskjellige berørte aktørene. 

12) En av de mest kritiske prosessene for å oppnå driftssikkerhet med et høyt nivå av pålitelighet og kvalitet, er 

lastfrekvensregulering («LFC»). Effektiv LFC er mulig bare dersom TSO-ene og DSO-ene som tilknytter reserver, har 

plikt til å samarbeide om driften av de sammenkoplede transmisjonsnettene som én enhet, og dersom leverandørenes 

kraftproduksjonsenheter og leverandørenes forbruksanlegg har plikt til å oppfylle de relevante tekniske minstekravene. 

13) Bestemmelsene om LFC og reserver har som formål å fastsette klare, objektive og harmoniserte krav til TSO-er, DSO-

er som tilknytter reserver, leverandørers kraftproduksjonsenheter og leverandørers forbruksanlegg for å ivareta 

systemsikkerheten og bidra til likebehandling, effektiv konkurranse og til at det indre marked for elektrisk kraft fungerer 

effektivt. Bestemmelsene om LFC og reserver utgjør den tekniske rammen som er nødvendig for å utvikle 

balansemarkeder over landegrensene. 

14) For å sikre kvaliteten av den felles systemfrekvensen er det viktig å fastsette et felles sett av minstekrav og prinsipper 

for LFC og reserver i Unionen, som grunnlag for både samarbeid over landegrensene mellom TSO-ene, og når det er 

relevant for å utnytte egenskapene ved tilknyttede produksjons-, forbruks- og distribusjonssystemer. I denne 

forordningen behandles derfor strukturelle og driftsmessige regler for LFC, kvalitetskriterier og -mål, dimensjonering av 

reserver, utveksling av reserver, samt deling, distribusjon og overvåking i forbindelse med LFC. 

15) Synkronområdene ender ikke ved Unionens grenser og kan omfatte tredjelands territorium. Unionen, medlemsstatene og 

TSO-ene bør etterstrebe sikker systemdrift innenfor alle synkronområder i hele Unionen. De bør støtte tredjeland slik at 

de kan anvende lignende regler som dem som finnes i denne forordningen. ENTSO for elektrisk kraft bør forenkle 

samarbeidet mellom TSO-er i Unionen og TSO-er i tredjeland om sikker systemdrift.  
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16) I samsvar med artikkel 8 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 713/2009(1) bør Byrået for samarbeid mellom 

energireguleringsmyndigheter («byrået») treffe en beslutning dersom relevante reguleringsmyndigheter ikke har kunnet 

komme til enighet om felles vilkår eller metoder. 

17) Denne forordningen er utarbeidet i nært samarbeid med byrået, det europeiske nettverket av operatører av 

transmisjonsnett for elektrisk kraft («ENTSO for elektrisk kraft») og berørte parter med henblikk på å vedta effektive, 

balanserte og forholdsmessige regler basert på gjennomsiktighet og delaktighet. I samsvar med artikkel 18 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 714/2009 skal Kommisjonen samrå seg med byrået, ENTSO for elektrisk kraft og andre relevante 

berørte parter før det fremmes eventuelle forslag til endring av denne forordning. 

18) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 23 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 714/2009. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

DEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

For å sørge for driftssikkerhet, frekvenskvalitet og effektiv bruk av samkjøringsnettet og ressursene fastsettes det i denne 

forordningen detaljerte retningslinjer for 

a) krav og prinsipper for driftssikkerhet, 

b) regler og ansvar for samordning og datautveksling mellom TSO-er, mellom TSO-er og DSO-er, og mellom TSO-er eller 

DSO-er og SGU-er, med hensyn til driftsplanlegging og i nær sanntidsdrift, 

c) regler for opplæring og sertifisering av nettoperatørens ansatte, 

d) krav til driftsstanskoordinering, 

e) krav til planlegging mellom TSO-enes kontrollområder, og 

f) regler med sikte på å opprette en EU-ramme for lastfrekvensregulering og reserver. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1. Reglene og kravene fastsatt i denne forordningen skal gjelde for følgende SGU-er: 

a) Eksisterende og nye kraftproduksjonsenheter som er, eller vil bli, klassifisert som type B, C og D i samsvar med kriteriene 

fastsatt i artikkel 5 i kommisjonsforordning (EU) 2016/631(2). 

b) Eksisterende og nye transmisjonsnettilknyttede forbruksanlegg. 

c) Eksisterende og nye transmisjonsnettilknyttede lukkede distribusjonsnett. 

d) Eksisterende og nye forbruksanlegg, lukkede distribusjonsnett og tredjeparter dersom de leverer laststyringstjenester direkte 

til TSO-en i samsvar med kriteriene i artikkel 27 i kommisjonsforordning (EU) 2016/1388(3).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 713/2009 av 13. juli 2009 om opprettelse av et byrå for samarbeid mellom 

energireguleringsmyndigheter (EUT L 211 av 14.8.2009, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) 2016/631 av 14. april 2016 om fastsettelse av nettregler for krav til nettilkopling for generatorer (EUT L 112 

av 27.4.2016, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) 2016/1388 av 17. august 2016 om fastsettelse av nettregler for tilkopling av distribusjonsnett og 

forbruksanlegg (EUT L 223 av 18.8.2016, s. 10). 
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e) Leverandører av spesialregulering for kraftproduksjonsenheter eller forbruksanlegg gjennom aggregering og leverandører 

av reserve av aktiv effekt i samsvar med del IV avdeling 8 i denne forordning. 

f) Eksisterende og nye systemer for høyspent likestrøm («HVDC») i samsvar med kriteriene i artikkel 3 nr. 1 i 

kommisjonsforordning (EU) 2016/1447(1). 

2. Denne forordningen får anvendelse på alle transmisjonsnett, distribusjonsnett og overføringsforbindelser i Unionen og 

regionale sikkerhetskoordinatorer, bortsett fra transmisjonsnett og distribusjonsnett eller deler av transmisjonsnettene eller 

distribusjonsnettene på øyer i medlemsstater der nettene ikke drives synkront med ett av synkronområdene for det europeiske 

kontinentet («CE»), Storbritannia («GB»), Norden, Irland og Nord-Irland («IE/NI») eller for Baltikum. 

3. Dersom det finnes mer enn én TSO i en medlemsstat, får denne forordningen anvendelse på alle TSO-er i en medlemsstat. 

Dersom en TSO ikke har en funksjon som er relevant for én eller flere forpliktelser i henhold til denne forordning, kan 

medlemsstatene i henhold til nasjonale regler fastsette at en TSOs ansvar for å oppfylle én, noen eller alle forpliktelser i 

henhold til denne forordning, tildeles én eller flere bestemte TSO-er. 

4. TSO-ene i Litauen, Latvia og Estland er, så lenge og i den utstrekning deres nett drives synkront i et synkronområde der 

ikke alle land er bundet av Unionens regelverk, unntatt fra anvendelsen av bestemmelsene oppført i vedlegg I til denne 

forordning, med mindre noe annet er fastsatt i en samarbeidsavtale med tredjelands-TSO-er, som fastsetter grunnlaget for deres 

samarbeid om sikker systemdrift i henhold til artikkel 13. 

5. Dersom kravene i henhold til denne forordningen skal fastsettes av en relevant nettoperatør som ikke er en TSO, kan 

medlemsstaten fastsette at TSO-en i stedet skal ha ansvar for å fastsette de relevante kravene. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

1. I denne forordningen gjelder definisjonene i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 714/2009, artikkel 2 i kommisjonsforordning 

(EU) 2015/1222(2), artikkel 2 i kommisjonsforordning (EU) 2016/631, artikkel 2 i kommisjonsforordning (EU) 2016/1388, 

artikkel 2 i kommisjonsforordning (EU) 2016/1447, artikkel 2 i kommisjonsforordning (EU) 2016/1719(3), artikkel 2 i 

kommisjonsforordning (EU) nr. 543/2013(4) om innsending og offentliggjøring av opplysninger på markedene for elektrisk 

kraft og artikkel 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/72/EF(5). 

2. Videre menes med 

1) «driftssikkerhet» transmisjonsnettets evne til å opprettholde en normaldriftstilstand eller så snart som mulig gå tilbake til 

en normaldriftstilstand, som kjennetegnes ved grenser for driftssikkerheten, 

2) «begrensning» en situasjon der det er behov for å forberede og aktivere et korrigerende tiltak for å overholde grensene 

for driftssikkerheten, 

3) «N-situasjon» en situasjon der ingen anleggsdeler i transmisjonsnettet er utilgjengelige som følge av en uforutsett 

hendelse, 

4) «liste over uforutsette hendelser» listen over uforutsette hendelser som skal simuleres for å kontrollere samsvaret med 

grenser for driftssikkerhet,  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) 2016/1447 av 26. august 2016 om fastsettelse av nettregler for krav til nettilkopling av systemer for høyspent 

likestrøm og kraftparkmoduler koplet til likestrøm (EUT L 241 av 8.9.2016, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) 2015/1222 av 24. juli 2015 om fastsettelse av retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering 

(EUT L 197 av 25.7.2015, s. 24). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) 2016/1719 av 26. september 2016 om fastsettelse av retningslinjer for langsiktig kapasitetstildeling (EUT 

L 259 av 27.9.2016, s. 42). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 543/2013 av 14. juni 2013 om innsending og offentliggjøring av opplysninger på markedene for elektrisk 

kraft og om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 714/2009 (EUT L 163 av 15.6.2013, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/72/EF av 13. juli 2009 om felles regler for det indre marked for elektrisk kraft og om oppheving 

av direktiv 2003/54/EF (EUT L 211 av 14.8.2009, s. 55). 
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5) «normaldriftstilstand» en situasjon der systemet er innenfor grensene for driftssikkerhet i N-situasjonen, og etter at en 

uforutsett hendelse fra listen over uforutsette hendelser har funnet sted, idet det tas hensyn til virkningen av de 

tilgjengelige korrigerende tiltakene, 

6) «frekvensreguleringsreserver» eller «FCR» (Frequency Containment Reserves) de reservene av aktiv effekt som er 

tilgjengelige for å stabilisere systemfrekvensen etter at det har oppstått en ubalanse, 

7) «frekvensgjenopprettingsreserver» eller «FRR» (Frequency Restoration Reserves) de reservene av aktiv effekt som er 

tilgjengelige for å gjenopprette systemfrekvensen til nominell frekvens, og for et synkronområde som består av mer enn 

ett LFC-område, for å gjenopprette effektbalansen til den planlagte verdien, 

8) «erstatningsreserver» eller «RR» (Replacement Reserves) de reservene av aktiv effekt som er tilgjengelige for å 

gjenopprette eller støtte det nødvendige FRR-nivået som skal finnes i tilfelle ytterligere ubalanser i systemet, herunder 

produksjonsreserver, 

9) «leverandør av reserver» et rettssubjekt med en rettslig eller avtalefestet forpliktelse til å levere FCR, FRR eller RR fra 

minst én enhet eller gruppe som leverer reserver, 

10) «enhet som leverer reserver» en enkelt eller en samling av kraftproduksjonsenheter og/eller forbruksenheter som er 

tilkoplet et felles tilknytningspunkt som oppfyller kravene til levering av FCR, FRR eller RR, 

11) «gruppe som leverer reserver» en samling av kraftproduksjonsenheter, forbruksenheter og/eller enheter som leverer 

reserver, som er tilkoplet mer enn ett tilknytningspunkt som oppfyller kravene til levering av FCR, FRR eller RR, 

12) «kontrollområde for lastfrekvensregulering» eller «LFC-område» en del av et synkronområde eller et helt 

synkronområde, som avgrenses fysisk av målepunkter ved overføringsforbindelser til andre LFC-områder, og som drives 

av én eller flere TSO-er som oppfyller kravene til lastfrekvensregulering, 

13) «gjenopprettingstid for frekvens» for synkronområder med bare ett LFC-område, maksimalt forventet tidsrom etter at det 

har forekommet en momentan effektubalanse, som er mindre enn eller lik den referansehendelsen der systemfrekvensen 

går tilbake til frekvensgjenopprettingsintervall, og for synkronområder med mer enn ett LFC-område, maksimalt 

forventet tidsrom etter at det har forekommet en momentan effektubalanse i et LFC-område der ubalansen er 

kompensert, 

14) «(N-1)-kriterium» regelen om at de elementene som fortsatt er i drift innenfor en TSOs kontrollområde etter at det har 

inntruffet en uforutsett hendelse, kan tilpasse seg den nye driftssituasjonen uten å overskride grensene for driftssikkerhet, 

15) «(N-1)-situasjon» den situasjonen i transmisjonsnettet der én uforutsett hendelse fra listen over uforutsette hendelser har 

inntruffet, 

16) «reserve av aktiv effekt» de balansereservene som er tilgjengelig for å opprettholde frekvensen, 

17) «skjerpet driftstilstand» den systemdriftstilstanden der systemet er innenfor grensene for driftssikkerhet, men en 

uforutsett hendelse fra listen over uforutsette hendelser er påvist, og dersom den inntreffer, kan ikke tilgjengelige 

korrigerende tiltak opprettholde normaldriftstilstanden, 

18) «blokk for lastfrekvensregulering» eller «LFC-blokk» en del av et synkronområde eller et helt synkronområde, som 

avgrenses fysisk av målepunkter ved overføringsforbindelser til andre LFC-blokker, som består av ett eller flere LFC-

områder, og som drives av én eller flere TSO-er som oppfyller kravene til lastfrekvensregulering, 

19) «innstillingsfeil for område» eller «ACE» (Area Control Error) summen av effektreguleringsfeilen («ΔP»), dvs. 

forskjellen i sanntid mellom den målte faktiske sanntidsverdien for effektutveksling («P») og reguleringsprogrammet 

(«P0») for et bestemt LFC-område eller en bestemt LFC-blokk og frekvensreguleringsfeilen («K*Δf»), dvs. produktet av 

K-faktoren og frekvensavviket for dette bestemte LFC-området eller denne bestemte LFC-blokken, der innstillingsfeilen 

for området er lik ΔP+K*Δf, 

20) «reguleringsprogram» en sekvens av innstillingsverdier for netto effektutveksling over vekselstrømforbindelser for et 

LFC-område eller en LFC-blokk, 

21) «spenningsregulering» manuelle eller automatiske reguleringstiltak ved produksjonsnoden, ved sluttnoden for 

vekselstrømlinjer eller HVDC-systemer, på transformatorer eller andre innretninger, som er utformet for å opprettholde 

det innstilte spenningsnivået eller settpunktet for reaktiv effekt, 

22) «nettsammenbrudd» den systemdriftstilstanden der driften av en del av eller hele transmisjonsnettet er avbrutt,  
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23) «intern uforutsett hendelse» en uforutsett hendelse innenfor TSO-ens kontrollområde, herunder overføringsforbindelser, 

24) «ekstern uforutsett hendelse» en uforutsett hendelse utenfor TSO-ens kontrollområde og eksklusive overførings-

forbindelser, med en påvirkningsfaktor som er høyere enn terskelverdien for påvirkning fra uforutsette hendelser, 

25) «påvirkningsfaktor» den tallverdien som brukes til å kvantifisere den største virkningen av driftsstans på en anleggsdel i 

transmisjonsnettet som finnes utenfor TSO-ens kontrollområde, eksklusive overføringsforbindelser, med hensyn til 

endring i kraftflyt eller spenning forårsaket av denne driftsstansen, på alle anleggsdeler i transmisjonsnettet. Jo høyere 

verdien er, desto større blir påvirkningen, 

26) «terskelverdi for påvirkning fra uforutsette hendelser» en numerisk grenseverdi som påvirkningsfaktorene kontrolleres 

mot, og forekomsten av en uforutsett hendelse utenfor TSO-ens kontrollområde med en påvirkningsfaktor som er høyere 

enn terskelverdien for påvirkning fra uforutsette hendelser, anses å ha en betydelig innvirkning på TSO-ens 

kontrollområde, inklusive overføringsforbindelser, 

27) «analyse av uforutsette hendelser» en datamaskinbasert simulering av uforutsette hendelser fra listen over uforutsette 

hendelser, 

28) «feilrettingstid for kritiske feil» det lengste tidsrommet en feil kan vare for at transmisjonsnettet skal opprettholde stabil 

drift, 

29) «feil» alle typer kortslutninger (én-, to- og trefaset, med og uten jordkontakt), ledningsbrudd, en brutt krets etter en 

ustabil forbindelse, som fører til at den berørte anleggsdelen i transmisjonsnettet blir permanent utilgjengelig, 

30) «anleggsdel i transmisjonsnettet» enhver komponent i transmisjonsnettet, 

31) «forstyrrelse» en ikke planlagt hendelse som kan føre til at transmisjonsnettet avviker fra normaldriftstilstanden, 

32) «dynamisk stabilitet» en alminnelig betegnelse som omfatter rotorvinkelstabilitet, frekvensstabilitet og spennings-

stabilitet, 

33) «vurdering av dynamisk stabilitet» vurderingen av driftssikkerhet med hensyn til dynamisk stabilitet, 

34) «frekvensstabilitet» transmisjonsnettets evne til å holde frekvensen stabil i N-situasjonen og etter å ha blitt utsatt for en 

forstyrrelse, 

35) «spenningsstabilitet» transmisjonsnettets evne til å opprettholde akseptable spenninger i alle noder i N-situasjonen og 

etter å ha blitt utsatt for en forstyrrelse, 

36) «systemdriftstilstand» transmisjonsnettets driftstilstand i forhold til grensene for driftssikkerhet, som kan være 

normaldriftstilstand, skjerpet driftstilstand, nøddriftstilstand, nettsammenbrudd og gjenopprettingstilstand, 

37) «nøddriftstilstand» den systemdriftstilstanden der én eller flere av grensene for driftssikkerhet overskrides, 

38) «gjenopprettingstilstand» den systemdriftstilstanden der formålet med alle aktiviteter i transmisjonsnettet er å 

gjenopprette systemdriften og opprettholde driftssikkerheten etter nettsammenbrudd eller nøddriftstilstand, 

39) «ekstraordinær uforutsett hendelse» samtidig forekomst av flere uforutsette hendelser med samme årsak, 

40) «frekvensavvik» den negative eller positive forskjellen mellom faktisk og nominell frekvens i synkronområdet, 

41) «systemfrekvens» den elektriske frekvensen i nettet, som kan måles i alle deler av synkronområdet under antakelse av en 

konstant verdi i nettet med et tidsperspektiv på sekundnivå, med bare små forskjeller mellom forskjellige målesteder, 

42) «frekvensgjenopprettingsprosess» eller «FRP» (Frequency Restoration Process) en prosess som har som mål å 

gjenopprette frekvensen til nominell frekvens, og for synkronområder som består av mer enn ett LFC-område, en prosess 

som har som mål å gjenopprette effektbalansen til den planlagte verdien, 

43) «innstillingsfeil ved frekvensgjenoppretting» eller «FRCE» (Frequency Restoration Control Error) den innstillingsfeilen 

for FRP som er lik ACE for et LFC-område eller lik frekvensavviket der LFC-området geografisk tilsvarer 

synkronområdet,  
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44) «plan» et sett av referanseverdier som representerer produksjon, forbruk eller utveksling av elektrisk kraft i et bestemt 

tidsrom, 

45) «K-faktor for et LFC-område eller en LFC-blokk» en verdi uttrykt i megawatt per hertz (MW/Hz), som ligger så nær 

som praktisk mulig eller er større enn summen av den automatiske produksjonsreguleringen, egenreguleringen av last og 

bidraget til frekvensreguleringsreserven i forhold til det maksimale stasjonære frekvensavviket, 

46) «lokal driftstilstand» betegnelsen for skjerpet driftstilstand, nøddriftstilstand eller nettsammenbrudd når det ikke er risiko 

for at følgene spres utenfor kontrollområdet, herunder overføringsforbindelser som er tilkoplet dette kontrollområdet, 

47) «maksimalt stasjonært frekvensavvik» største forventet frekvensavvik etter forekomst av en ubalanse som er lik eller 

mindre enn den referansehendelsen der systemfrekvensen ventes å stabilisere seg, 

48) «observerbarhetsområde» en TSOs eget transmisjonsnett og de relevante delene av distribusjonsnett og tilgrensende 

TSO-ers transmisjonsnett, der TSO-en gjennomfører overvåking og modellberegning i sanntid for å opprettholde 

driftssikkerheten i sitt kontrollområde, herunder overføringsforbindelser, 

49) «tilgrensende TSO-er» de TSO-ene som er direkte tilknyttet via minst én overføringsforbindelse for vekselstrøm eller 

likestrøm, 

50) «driftssikkerhetsanalyse» alle de datamaskinbaserte, manuelle og automatiske aktivitetene som utføres for å vurdere 

transmisjonsnettets driftssikkerhet og evaluere nødvendige korrigerende tiltak for å opprettholde driftssikkerheten, 

51) «driftssikkerhetsindikatorer» indikatorer som brukes av TSO-er til å overvåke driftssikkerheten med hensyn til 

systemdriftstilstand samt feil og forstyrrelser som påvirker driftssikkerheten, 

52) «driftssikkerhetsskala» den skalaen som TSO-er bruker til å overvåke driftssikkerheten på grunnlag av drifts-

sikkerhetsindikatorene, 

53) «driftsrelaterte tester» de testene som en TSO eller DSO utfører i forbindelse med vedlikehold, utarbeiding av prosedyrer 

for systemdrift og opplæring og for å innhente informasjon om transmisjonsnettets egenskaper under unormale 

nettforhold, og de testene som utføres av betydelige nettbrukere til lignende formål på deres anlegg, 

54) «ordinær uforutsett hendelse» forekomsten av en uforutsett hendelse i én enkelt linje eller innmating, 

55) «uforutsett hendelse utenfor definert område» samtidig forekomst av flere uforutsette hendelser uten felles årsak, eller et 

tap av kraftproduksjonsenheter med et samlet tap av produksjonskapasitet som overstiger referansehendelsen, 

56) «rampinghastighet» endringshastigheten for aktiv effekt i en kraftproduksjonsenhet, et forbruksanlegg eller et HVDC-

system, 

57) «reserve av reaktiv effekt» den reaktive effekten som er tilgjengelig for å opprettholde spenningen, 

58) «referansehendelse» det største positive eller negative effektavviket som oppstår momentant mellom produksjon og 

forbruk i et synkronområde, som tas i betraktning ved dimensjoneringen av FCR, 

59) «rotorvinkelstabilitet» den evnen synkronmaskiner har til å opprettholde synkroniteten i N-situasjonen og etter å ha blitt 

utsatt for en forstyrrelse, 

60) «sikkerhetsplan» den planen som inneholder en risikovurdering av kritiske anlegg hos en TSO ved scenarioer med 

alvorlige fysiske trusler eller cybertrusler med en vurdering av de mulige virkningene, 

61) «stabilitetsgrenser» de tillatte grensene for drift av transmisjonsnettet med hensyn til å overholde grensene for 

spenningsstabilitet, rotorvinkelstabilitet og frekvensstabilitet, 

62) «utbredt driftstilstand» kjennetegnene på skjerpet driftstilstand, nøddriftstilstand eller nettsammenbrudd når det er risiko 

for spredning til de sammenkoplede transmisjonsnettene, 

63) «systembeskyttelsesplan» de tekniske og organisatoriske tiltakene som skal gjennomføres for å hindre at en forstyrrelse i 

transmisjonsnettet spres eller forverres, slik at en forstyrrelse i utbredt driftstilstand og nettsammenbrudd unngås,  
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64) «topologi» data som gjelder tilknytningsmuligheter for forskjellige anleggsdeler i transmisjonsnettet eller distribusjons-

nettet i en koplingsstasjon, og dette omfatter elektrisk konfigurasjon og plassering av effektbrytere og skillebrytere, 

65) «tillatte forbigående overbelastninger» midlertidige overbelastninger av anleggsdeler i transmisjonsnettet som er tillatt i 

et begrenset tidsrom og som ikke medfører fysisk skade på anleggsdelene i transmisjonsnettet, så lenge den fastsatte 

varigheten og de fastsatte tersklene overholdes, 

66) «virtuell overføringsledning» ytterligere inndata fra reguleringsenhetene for de berørte LFC-områdene, som har samme 

virkning som en måleverdi fra en fysisk sammenkopling og gjør det mulig å utveksle elektrisk kraft mellom de 

respektive områdene, 

67) «fleksible systemer for overføring av vekselstrøm» eller «FACTS» (Flexible Alternating Current Transmission Systems) 

utstyr for overføring av elektrisk kraft i form av vekselstrøm, med sikte på å gi større kontrollerbarhet og økt kapasitet 

for overføring av aktiv effekt, 

68) «tilstrekkelighet» omfanget av tilførselen til et område som kan dekke forbruket i dette området, 

69) «netto aggregert ekstern plan» en plan som representerer netto aggregering av alle eksterne TSO-planer og eksterne 

kommersielle handelsplaner mellom to planleggingsområder eller mellom et planleggingsområde og en gruppe av andre 

planleggingsområder, 

70) «tilgjengelighetsplan» kombinasjonen av alle planlagte tilgjengelighetsstatuser for et relevant anlegg i et bestemt 

tidsrom, 

71) «tilgjengelighetsstatus» en kraftproduksjonsenhets, et nettelements eller et forbruksanleggs evne til å levere en tjeneste i 

et bestemt tidsrom, uansett om den/det er i drift eller ikke, 

72) «nær sanntid» tidsforløpet på høyst 15 minutter mellom siste intradag-stengetid og sanntid, 

73) «forbruksplan» en plan som representerer forbruket i et forbruksanlegg eller i en gruppe av forbruksanlegg, 

74) «ENTSO for elektrisk krafts datamiljø for driftsplanlegging» et sett av programmer og utstyr som er utviklet for å 

muliggjøre lagring, utveksling og håndtering av data som brukes til driftsplanleggingsprosessene mellom TSO-er, 

75) «ekstern kommersiell handelsplan» en plan som representerer den kommersielle utvekslingen av elektrisk kraft mellom 

markedsdeltakere i forskjellige planleggingsområder, 

76) «ekstern TSO-plan» en plan som representerer utvekslingen av elektrisk kraft mellom TSO-er i forskjellige 

planleggingsområder, 

77) «tvungen driftsstans» ikke planlagt uttak av et relevant anlegg fra drift av en tvingende grunn som ikke står under 

driftsmessig kontroll av operatøren av det relevante anlegget, 

78) «produksjonsplan» en plan som representerer produksjonen av elektrisk kraft i en kraftproduksjonsenhet eller en gruppe 

av kraftproduksjonsenheter, 

79) «intern kommersiell handelsplan» en plan som representerer den kommersielle utvekslingen av elektrisk kraft innenfor et 

planleggingsområde mellom forskjellige markedsdeltakere, 

80) «internt relevant anlegg» et relevant anlegg som er en del av en TSOs kontrollområde eller et relevant anlegg som ligger 

i et distribusjonsnett, herunder et lukket distribusjonsnett som er koplet direkte eller indirekte til denne TSO-ens 

kontrollområde, 

81) «områdets nettoposisjon for utveksling over vekselstrømforbindelser» netto aggregering av alle eksterne vekselstrøm-

planer for et område, 

82) «region for driftsstanskoordinering» en kombinasjon av kontrollområder der TSO-er fastsetter prosedyrer for å overvåke 

og om nødvendig samordne tilgjengelighetsstatusen for det relevante anlegget innenfor alle tidsrammer, 

83) «relevant forbruksanlegg» et forbruksanlegg som deltar i driftsstanskoordineringen, og hvis tilgjengelighetsstatus 

påvirker den grensekryssende driftssikkerheten, 

84) «relevant anlegg» ethvert relevant forbruksanlegg, enhver relevant kraftproduksjonsenhet eller ethvert relevant 

nettelement som deltar i driftsstanskoordineringen,  
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85) «relevant nettelement» en komponent i et transmisjonsnett, herunder overføringsforbindelser, eller i et distribusjonsnett, 

herunder et lukket distribusjonsnett, for eksempel en enkelt linje, en enkelt krets, en enkelt transformator, en enkelt 

faseforskyvende transformator, eller en spenningsregulerende innretning, som deltar i driftsstanskoordineringen, og hvis 

tilgjengelighetsstatus påvirker den grensekryssende driftssikkerheten, 

86) «inkompatibilitet ved planlegging av driftsstans» den tilstanden der en kombinasjon av tilgjengelighetsstatusen for én 

eller flere relevante nettelementer, relevante kraftproduksjonsenheter, og/eller relevante forbruksanlegg og det beste 

estimatet over den forventede situasjonen for elektrisitetsnettet fører til overskridelse av grensene for driftssikkerhet, 

samtidig som det tas hensyn til kostnadsfrie korrigerende tiltak som TSO-en har til rådighet, 

87) «ansvarlig for driftsstansplaner» en enhet som har som oppgave å planlegge tilgjengelighetsstatusen for en relevant 

kraftproduksjonsenhet, et relevant forbruksanlegg eller et relevant nettelement, 

88) «relevant kraftproduksjonsenhet» en kraftproduksjonsenhet som deltar i driftsstanskoordineringen, og hvis tilgjen-

gelighetsstatus påvirker den grensekryssende driftssikkerheten, 

89) «regional sikkerhetskoordinator» eller «RSC» (Regional Security Coordinator) én eller flere enheter som eies eller 

kontrolleres av TSO-er, i én eller flere kapasitetsberegningsregioner som utfører oppgaver knyttet til den regionale 

koordineringen av TSO-er, 

90) «planleggingsansvarlig» den eller de enhetene som har som oppgave å innhente planer fra markedsdeltakerne til TSO-er 

eller til eventuelle tredjeparter, 

91) «planleggingsområde» et område der TSO-enes forpliktelser for planlegging gjelder som følge av driftsmessige eller 

organisatoriske behov, 

92) «uken før» uken før kalenderuken for drift, 

93) «året før» året før kalenderåret for drift, 

94) «berørt TSO» en TSO for hvilken det er nødvendig med opplysninger om utveksling av reserver og/eller deling av 

reserver og/eller prosesser for utligning av motsattrettede ubalanser og/eller prosessen for aktivering over landegrensene 

med henblikk på analyse og vedlikehold av driftssikkerheten, 

95) «reservekapasitet» den mengden FCR, FRR eller RR som skal være tilgjengelig for TSO-en, 

96) «utveksling av reserver» en TSOs mulighet til å få tilgang til reservekapasitet som er knyttet til et annet LFC-område, en 

annen LFC-blokk eller et annet synkronområde, for å få oppfylt de kravene til reserver som følger av TSO-ens egen 

reservedimensjoneringsprosess for enten FCR, FRR eller RR, og når denne reservekapasiteten utelukkende er 

tilgjengelig for denne TSO-en og ikke brukes av en annen TSO for å oppfylle dennes krav til reserver som følger av 

deres respektive reservedimensjoneringsprosesser, 

97) «deling av reserver» en ordning der mer enn én TSO tar med samme reservekapasitet i beregningen, dvs. FCR, FRR eller 

RR, for å oppfylle sine respektive krav til reserver som følger av deres reservedimensjoneringsprosesser, 

98) «utløsningstid for skjerpet driftstilstand» tidsrommet før en skjerpet driftstilstand aktiveres, 

99) «automatiske FRR» FRR som kan aktiveres ved hjelp av en automatisk reguleringsinnretning, 

100) «aktiveringsforsinkelse for automatiske FRR» tidsrommet mellom innstillingen av en ny settpunktverdi av regulatoren 

for frekvensgjenoppretting og starten på den fysiske leveringen av automatiske FRR, 

101) «full aktiveringstid for automatiske FRR» tidsrommet mellom innstillingen av en ny settpunktverdi av regulatoren for 

frekvensgjenoppretting og den tilsvarende aktiveringen eller deaktiveringen av automatiske FRR, 

102) «gjennomsnittlige FRCE-data» datasett bestående av gjennomsnittsverdien for registrerte momentane FRCE i et LFC-

område eller i en LFC-blokk innenfor et bestemt målt tidsrom, 

103) «TSO som leverer reguleringskapasitet» den TSO-en som skal utløse aktiveringen av sin reservekapasitet for en TSO 

som mottar reguleringskapasitet, i henhold til vilkårene i en avtale om deling av reserver,  
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104) «TSO som mottar reguleringskapasitet» den TSO-en som beregner reservekapasiteten ved å ta hensyn til den 

reservekapasiteten som er tilgjengelig gjennom en TSO som leverer reguleringskapasitet i henhold til vilkårene i en 

avtale om deling av reserver, 

105) «prosess for anvendelse av kriterier» en prosess for beregning av målparametrene for synkronområdet, LFC-blokken og 

LFC-området på grunnlag av data innhentet gjennom prosessen for innsamling og levering av data, 

106) «prosess for innsamling og levering av data» prosessen for innsamling av de datasettene som er nødvendige for å 

oppfylle kriteriene for evaluering av frekvenskvalitet, 

107) «prosess for aktivering av FRR over landegrensene» en prosess som er avtalt mellom TSO-er som deltar i den prosessen 

som muliggjør aktivering av FRR som er tilknyttet i et annet LFC-område, gjennom en tilsvarende korrigering av inndata 

for de berørte FRP-ene, 

108) «prosess for aktivering av RR over landegrensene» en prosess som er avtalt mellom TSO-er som deltar i prosessen som 

muliggjør aktivering av RR som er tilknyttet i et annet LFC-område, gjennom en tilsvarende korrigering av inndata for 

de berørte RRP-ene, 

109) «dimensjonerende hendelse» den høyeste forventede momentane ubalansen i aktiv effekt i en LFC-blokk i både positiv 

og negativ retning, 

110) «elektrisk tidsavvik» tidsforskjellen mellom synkrontid og koordinert universell tid (UTC), 

111) «frekvensavvik for full aktivering av FCR» den nominelle verdien av frekvensavvik der FCR i et synkronområde er fullt 

aktivert, 

112) «full aktiveringstid for FCR» tidsrommet mellom forekomsten av referansehendelsen og den tilsvarende fulle 

aktiveringen av FCR, 

113) «FCR-forpliktelse» den delen av de samlede FCR som en TSO har ansvar for, 

114) «frekvensreguleringsprosess» eller «FCP» (Frequency Containment Process) en prosess som har som mål å stabilisere 

systemfrekvensen ved å kompensere for ubalanser ved hjelp av passende reserver, 

115) «frekvenskoplingsprosess» en prosess som er avtalt mellom alle TSO-er i to synkronområder som gjør det mulig å knytte 

sammen aktiveringen av FCR gjennom en tilpasning av HVDC-flyten mellom synkronområdene, 

116) «definerende parameter for frekvenskvalitet» de viktigste systemfrekvensvariablene som definerer prinsippene for 

frekvenskvalitet, 

117) «målparameter for frekvenskvalitet» det viktigste målet for systemfrekvens som brukes til å evaluere funksjonen av 

aktiveringsprosesser for FCR, FRR og RR i normaldriftstilstand, 

118) «kriterier for evaluering av frekvenskvalitet» et sett av beregninger på grunnlag av målinger av systemfrekvens, som gjør 

det mulig å evaluere kvaliteten på systemfrekvensen mot målparametrene for frekvenskvalitet, 

119) «data for evaluering av frekvenskvalitet» datasett som gjør det mulig å beregne kriteriene for evaluering av 

frekvenskvalitet, 

120) «frekvensinnhentingsintervall» det systemfrekvensintervallet som systemfrekvensen forventes å gå tilbake til i 

synkronområdene GB og IE/NI, etter at det har forekommet en ubalanse som er lik eller mindre enn referansehendelsen, 

innenfor innhentingstiden for frekvens, 

121) «innhentingstid for frekvens» for synkronområdene GB og IE/NI, maksimalt forventet tidsrom etter at det har 

forekommet en ubalanse som er mindre enn eller lik referansehendelsen der systemfrekvensen går tilbake til maksimalt 

stasjonært frekvensavvik, 

122) «frekvensgjenopprettingsintervall» det systemfrekvensintervallet som systemfrekvensen forventes å gå tilbake til i 

synkronområdene GB, IE/NI og Norden, etter at det har forekommet en ubalanse som er lik eller mindre enn 

referansehendelsen, innenfor gjenopprettingstiden for frekvens,  
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123) «målparametrer for FRCE» de viktigste målvariablene for LFC-blokker, som brukes til å beregne og evaluere 

dimensjoneringskriteriene for LFC-blokkens FRR og RR, og til å gjenspeile LFC-blokkens funksjon ved normal drift, 

124) «effektutveksling ved frekvensgjenoppretting» den effekten som utveksles mellom LFC-områder i prosessen for 

aktivering av FRR over landegrensene, 

125) «frekvenssettpunkt» den målverdien for frekvens som brukes i FRP, definert som summen av nominell systemfrekvens 

og en korreksjonsverdi som trengs for å redusere et elektrisk tidsavvik, 

126) «tilgjengelighetskrav for FRR» et sett av krav fastsatt av TSO-ene for en LFC-blokk med hensyn til tilgjengeligheten av 

FRR, 

127) «dimensjoneringsregler for FRR» spesifikasjoner for dimensjoneringen av FRR i en LFC-blokk, 

128) «prosess for utligning av motsattrettede ubalanser» en prosess som er avtalt mellom TSO-er som gjør det mulig å unngå 

samtidig aktivering av FRR i motsatte retninger, idet det tas hensyn til de respektive FRCE-ene samt de aktiverte FRR og 

ved å korrigere inndata fra de involverte FRP-ene tilsvarende, 

129) «effektutveksling ved utligning av motsattrettede ubalanser» den effekten som utveksles mellom LFC-områder i 

prosessen for utligning av motsattrettede ubalanser, 

130) «opprinnelig FCR-forpliktelse» den mengden FCR som er tildelt en TSO på grunnlag av en fordelingsnøkkel, 

131) «momentane frekvensdata» et sett av datamålinger av den overordnede systemfrekvensen for synkronområdet, med en 

tid mellom målingene på ett sekund eller mindre, som brukes til å evaluere systemfrekvenskvaliteten, 

132) «momentant frekvensavvik» et sett av datamålinger av de overordnede systemfrekvensavvikene for synkronområdet, 

med en tid mellom målingene på ett sekund eller mindre, som brukes til å evaluere systemfrekvenskvaliteten, 

133) «momentane FRCE-data» et datasett for FRCE i en LFC-blokk, med en tid mellom målingene på ti sekunder eller 

mindre, som brukes til å evaluere systemfrekvenskvaliteten, 

134) «nivå 1-intervall for FRCE» det første intervallet som brukes til å evaluere systemfrekvenskvaliteten på nivået for LFC-

blokken, og FRCE bør holdes innenfor dette intervallet i en angitt prosentdel av tiden, 

135) «nivå 2-intervall for FRCE» det andre intervallet som brukes til å evaluere systemfrekvenskvaliteten på nivået for LFC-

blokken, og FRCE bør holdes innenfor dette intervallet i en angitt prosentdel av tiden, 

136) «driftsavtale for LFC-blokk» en flerpartsavtale mellom alle TSO-er i en LFC-blokk dersom LFC-blokken drives av mer 

enn én TSO, og dette betyr at en driftsmetode for LFC-blokken skal vedtas ensidig av den relevante TSO-en dersom 

LFC-blokken drives av bare én TSO, 

137) «effektutveksling ved erstatning» den effekten som utveksles mellom LFC-områder innenfor rammen av prosessen for 

aktivering av RR over landegrensene, 

138) «ubalanser i LFC-blokk» summen av FRCE, aktivering av FRR og aktivering av RR innenfor LFC-blokken og 

effektutveksling ved utligning av motsattrettede ubalanser, effektutveksling ved frekvensgjenoppretting og 

effektutveksling ved erstatning mellom denne LFC-blokken og andre LFC-blokker, 

139) «overvåker av LFC-blokk» en TSO som har ansvaret for å samle inn kriterier for evaluering av frekvenskvalitet og for å 

bruke disse kriteriene for LFC-blokken, 

140) «struktur for lastfrekvensregulering» den grunnleggende strukturen som omfatter alle relevante aspekter av 

lastfrekvensregulering, særlig når det gjelder de respektive ansvarsområdene og forpliktelsene samt typene av og 

formålene med reserver av aktiv effekt, 

141) «struktur for prosessansvar» strukturen for å fastsette ansvar og forpliktelser med hensyn til reserver av aktiv effekt på 

grunnlag av reguleringsstrukturen for synkronområdet,  
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142) «struktur for aktiveringsprosess» strukturen for å kategorisere prosesser for forskjellige typer reserver av aktiv effekt ut 

fra formål og aktivering, 

143) «full aktiveringstid for manuelle FRR» tidsrommet mellom endringen av settpunkt og den tilsvarende aktiveringen eller 

deaktiveringen av manuelle FRR, 

144) «maksimalt momentant frekvensavvik» maksimalt forventet absolutt verdi for et momentant frekvensavvik etter 

forekomst av en ubalanse som er lik eller mindre enn referansehendelsen, ut over hvilken det aktiveres nødtiltak, 

145) «overvåkingsområde» en del av synkronområdet eller hele synkronområdet, som avgrenses fysisk av målepunkter ved 

overføringsforbindelser til andre overvåkingsområder, og som drives av én eller flere TSO-er som oppfyller de kravene 

som gjelder for et overvåkingsområde, 

146) «prekvalifisering» prosessen for å bekrefte at en enhet eller en gruppe som leverer reserver, oppfyller de kravene som 

TSO-en har fastsatt, 

147) «rampingperiode» et tidsrom som er definert ved et fast startpunkt og en varighet når innmating og/eller uttak av aktiv 

effekt vil bli økt eller redusert, 

148) «TSO som rekvirerer reserver» den TSO-en som har ansvar for å instruere den enheten eller gruppen som leverer 

reserver, i å aktivere FRR og/eller RR, 

149) «DSO som tilknytter reserver» den DSO-en som har ansvaret for distribusjonsnettet som en enhet eller en gruppe som 

leverer reserver, og som leverer reserver til en TSO, er tilknyttet, 

150) «TSO som tilknytter reserver» den TSO-en som har ansvar for overvåkingsområdet som en enhet eller en gruppe som 

leverer reserver, er tilknyttet, 

151) «TSO som mottar reserver» den TSO-en som er involvert i en utveksling med en TSO som tilknytter reserver og/eller en 

enhet eller en gruppe som leverer reserver, som er tilknyttet et annet overvåkings- eller LFC-område, 

152) «prosess for erstatning av reserver» eller «RRP» (Reserve Replacement Process) en prosess for å gjenopprette aktiverte 

FRR, samt for GB og IE/NI, for å gjenopprette aktiverte FCR, 

153) «tilgjengelighetskrav for RR» et sett av krav fastsatt av TSO-ene for en LFC-blokk med hensyn til tilgjengeligheten av 

RR, 

154) «dimensjoneringsregler for RR» spesifikasjoner for dimensjoneringen av RR i en LFC-blokk, 

155) «standard frekvensintervall» et definert symmetrisk intervall rundt den nominelle frekvensen, som systemfrekvensen for 

et synkronområde forventes å holde seg innenfor, 

156) «standard frekvensavvik» den absolutte verdien for det frekvensavviket som begrenser standardfrekvensintervallet, 

157) «stasjonært frekvensavvik» den absolutte verdien av frekvensavvik etter forekomst av en ubalanse, når systemfrekvensen 

har stabilisert seg, 

158) «overvåker av synkronområde» en TSO som har ansvar for å samle inn kriterier for evaluering av frekvenskvalitet og for 

å bruke disse kriteriene for synkronområdet, 

159) «prosess for tidskontroll» en prosess for tidsstyring, der tidsstyring er et tiltak som utføres for å nullstille det elektriske 

tidsavviket mellom synkrontid og UTC-tid. 

Artikkel 4 

Mål og regelverksaspekter 

1. Formålet med denne forordningen er å 

a) fastsette felles krav og prinsipper for driftssikkerhet, 

b) fastsette felles driftsplanleggingsprinsipper for samkjøringsnettet,  
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c) fastsette felles prosesser og strukturer for lastfrekvensregulering, 

d) sikre forutsetningene for å opprettholde driftssikkerheten i hele Unionen, 

e) sikre forutsetningene for å opprettholde frekvenskvalitetsnivået for alle synkronområder i hele Unionen, 

f) fremme samordningen av systemdrift og driftsplanlegging, 

g) sikre og forbedre gjennomsiktigheten og påliteligheten av opplysningene om driften av transmisjonsnettet, 

h) bidra til effektiv drift og utvikling av transmisjonsnettet for elektrisk kraft og elektrisitetssektoren i Unionen. 

2. Ved anvendelse av denne forordningen skal medlemsstatene, vedkommende myndigheter og nettoperatørene 

a) anvende prinsippene om forholdsmessighet og likebehandling, 

b) sikre gjennomsiktighet, 

c) anvende prinsippet om optimalisering mellom høyeste samlede virkningsgrad og laveste samlede kostnad for alle berørte 

parter, 

d) sikre at TSO-ene i størst mulig grad bruker markedsbaserte ordninger for å ivareta systemsikkerheten og -stabiliteten, 

e) overholde det ansvaret som er tildelt relevant TSO for å ivareta systemsikkerheten, herunder i henhold til kravene i nasjonal 

lovgivning, 

f) rådføre seg med relevante DSO-er og ta hensyn til mulige virkninger på deres nett, og 

g) ta i betraktning avtalte europeiske standarder og tekniske spesifikasjoner. 

Artikkel 5 

Vilkår eller metoder for TSO-er 

1. TSO-er skal utarbeide de vilkårene eller metodene som kreves i henhold til denne forordning, og legge dem fram for 

relevante reguleringsmyndigheter for godkjenning i samsvar med artikkel 6 nr. 2 og 3 eller for den enheten som medlemsstaten 

har utpekt i samsvar med artikkel 6 nr. 4, innen de fristene som er fastsatt i denne forordning. 

2. Dersom et forslag til vilkår eller metoder i henhold til denne forordningen må utarbeides og godkjennes av flere TSO-er, 

skal de deltakende TSO-ene samarbeide tett om dette. TSO-ene, med bistand fra ENTSO for elektrisk kraft, skal regelmessig 

informere reguleringsmyndigheter og byrået om framdriften med utarbeidingen av disse vilkårene eller metodene. 

3. Dersom det ikke oppnås enighet blant TSO-er som treffer beslutning om forslag til vilkår eller metoder i samsvar med 

artikkel 6 nr. 2, skal de treffe beslutning ved kvalifisert flertall. Et kvalifisert flertall for forslag i samsvar med artikkel 6  

nr. 2 skal kreve et flertall av 

a) TSO-er som representerer minst 55 % av medlemsstatene, og 

b) TSO-er som representerer medlemsstater med til sammen minst 65 % av befolkningen i Unionen. 

4. Når det gjelder beslutninger i samsvar med artikkel 6 nr. 2, må et blokkerende mindretall bestå av TSO-er som 

representerer minst fire medlemsstater; i motsatt fall skal kvalifisert flertall anses for oppnådd. 

5. Dersom de berørte regionene består av mer enn fem medlemsstater og det ikke oppnås enighet blant TSO-er som treffer 

beslutning om forslag til vilkår eller metoder i samsvar med artikkel 6 nr. 3, skal de treffe beslutning ved kvalifisert flertall. Et 

kvalifisert flertall for forslag i samsvar med artikkel 6 nr. 3 skal kreve et flertall av 

a) TSO-er som representerer minst 72 % av de berørte medlemsstatene, og 

b) TSO-er som representerer medlemsstater med til sammen minst 65 % av befolkningen i den berørte regionen.  
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6. Når det gjelder beslutninger i samsvar med artikkel 6 nr. 3, må et blokkerende mindretall bestå av minst et antall TSO-er 

som representerer mer enn 35 % av befolkningen i de deltakende medlemsstatene, pluss TSO-er som representerer minst én 

ytterligere berørt medlemsstat, i motsatt fall skal kvalifisert flertall anses for oppnådd. 

7. TSO-er som treffer beslutning om vilkår eller metoder i samsvar med artikkel 6 nr. 3, som gjelder regioner som består av 

fem medlemsstater eller færre, skal treffe beslutning ved enstemmighet. 

8. I beslutninger som gjelder TSO-er i samsvar med nr. 3 og 4, skal medlemsstatene tildeles én stemme hver. Dersom det er 

flere TSO-er i en medlemsstat, skal medlemsstaten fordele stemmerettene mellom TSO-ene. 

9. Dersom TSO-ene ikke legger fram et forslag til vilkår eller metoder for reguleringsmyndighetene i samsvar med artikkel 6 

nr. 2 og 3 eller til enhetene utpekt av medlemsstatene i samsvar med artikkel 6 nr. 4 innen fristene fastsatt i denne forordning, 

skal de i stedet legge fram de relevante utkastene til vilkår eller metoder for relevante reguleringsmyndigheter og byrået og 

redegjøre for hvorfor det ikke er oppnådd enighet. Byrået skal underrette Kommisjonen og skal i samarbeid med relevante 

reguleringsmyndigheter på anmodning fra Kommisjonen granske årsakene til at det ikke er oppnådd enighet, og underrette 

Kommisjonen om dette. Kommisjonen skal treffe hensiktsmessige tiltak for at de nødvendige vilkårene eller metodene kan 

vedtas innen fire måneder etter mottak av Byråets underretning. 

Artikkel 6 

Godkjenning av vilkår eller metoder for TSO-er 

1. Vilkårene eller metodene som er utarbeidet av TSO-er i henhold til nr. 2 og 3, skal godkjennes av hver regule-

ringsmyndighet. Den enheten som medlemsstaten har utpekt, skal godkjenne de vilkårene eller metodene som er utarbeidet av 

TSO-er i henhold til nr. 4. Den utpekte enheten skal være reguleringsmyndigheten, med mindre annet er fastsatt av 

medlemsstaten. 

2. Forslagene til følgende vilkår eller metoder skal godkjennes av alle reguleringsmyndigheter i Unionen, og en medlemsstat 

kan avgi en uttalelse til den berørte reguleringsmyndigheten: 

a) Viktige organisatoriske krav, roller og ansvar i forbindelse med datautveksling som angår driftssikkerhet i samsvar med 

artikkel 40 nr. 6. 

b) Metoden for utarbeiding av de felles nettmodellene i samsvar med artikkel 67 nr. 1 og artikkel 70. 

c) Metoden for samordning av driftssikkerhetsanalysen i samsvar med artikkel 75. 

3. Forslagene til følgende vilkår eller metoder skal godkjennes av alle reguleringsmyndigheter i den berørte regionen, og en 

medlemsstat kan avgi en uttalelse til den berørte reguleringsmyndigheten: 

a) Metoden for hvert synkronområde for å definere minste treghet i samsvar med artikkel 39 nr. 3 bokstav b). 

b) Felles bestemmelser for hver kapasitetsberegningsregion om regional driftssikkerhetskoordinering i samsvar med artikkel 

76. 

c) Metoder for minst hvert synkronområde for å vurdere om anlegg er relevante for driftsstanskoordinering i samsvar med 

artikkel 84. 

d) Metoder, vilkår og verdier som inngår i driftsavtalene for synkronområdet som angitt i artikkel 118, når det gjelder 

i) definerende parametrer for frekvenskvalitet og målparameter for frekvenskvalitet i samsvar med artikkel 127, 

ii) dimensjoneringsregler for FCR i samsvar med artikkel 153, 

iii) ytterligere egenskaper for FCR i samsvar med artikkel 154 nr. 2, 

iv) for synkronområdene GB og IE/NI, tiltak for å sikre innhenting av energireservoarer i samsvar med artikkel 156  

nr. 6 bokstav b),  
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v) for synkronområdene CE og Norden, minste aktiveringstid som skal sikres av leverandører av FCR i samsvar med 

artikkel 156 nr. 10, 

vi) for synkronområdene CE og Norden, antakelser og metoder for en nytte- og kostnadsanalyse i samsvar med artikkel 

156 nr. 11, 

vii) for andre synkronområder enn CE og dersom det er relevant, grensene for utveksling av FCR mellom TSO-ene i 

samsvar med artikkel 163 nr. 2, 

viii) for synkronområdene GB og IE/NI, metoden for å bestemme minste levering av reservekapasitet av FCR mellom 

synkronområder, som definert i artikkel 174 nr. 2 bokstav b), 

ix) grenser for omfanget av utveksling av FRR mellom synkronområder definert i samsvar med artikkel 176 nr. 1 og 

grenser for omfanget av deling av FRR mellom synkronområder definert i samsvar med artikkel 177 nr. 1, 

x) grenser for omfanget av utveksling av RR mellom synkronområder definert i samsvar med artikkel 178 nr. 1 og 

grenser for omfanget av deling av RR mellom synkronområder definert i samsvar med artikkel 179 nr. 1. 

e) Metoder og vilkår som inngår i driftsavtalene for LFC-blokken som angitt i artikkel 119, når det gjelder følgende: 

i) Rampingrestriksjoner for uttak av aktiv effekt i samsvar med artikkel 137 nr. 3 og 4. 

ii) Samordningstiltak som har som mål å redusere FRCE som definert i artikkel 152 nr. 14. 

iii) Tiltak for å redusere FRCE ved å kreve endringer i produksjonen eller forbruket av aktiv effekt i kraftproduksjons-

enheter og forbruksenheter i samsvar med artikkel 152 nr. 16. 

iv) Dimensjoneringsreglene for FRR i samsvar med artikkel 157 nr. 1. 

f) Avbøtende tiltak for hvert synkronområde eller hver LFC-blokk i samsvar med artikkel 138. 

g) Felles forslag for hvert synkronområde for fastsettelse av LFC-blokker i samsvar med artikkel 141 nr. 2. 

4. Med mindre annet er fastsatt av medlemsstaten, skal følgende vilkår eller metoder godkjennes hver for seg av den enheten 

som er utpekt av medlemsstaten i samsvar med nr. 1: 

a) For synkronområdene GB og IE/NI, hver TSOs forslag med angivelse av det nivået av forbrukstap der transmisjonsnettet 

anses å være rammet av nettsammenbrudd. 

b) Omfanget av datautveksling med DSO-er og betydelige nettbrukere i samsvar med artikkel 40 nr. 5. 

c) Tilleggskrav til grupper som leverer FCR i samsvar med artikkel 154 nr. 3. 

d) Utelukkelse av grupper som leverer FCR, fra å levere FCR i samsvar med artikkel 154 nr. 4. 

e) For synkronområdene CE og Norden, forslaget om midlertidig minste aktiveringstid som skal sikres av leverandører av 

FCR, som foreslått av TSO-en i samsvar med artikkel 156 nr. 9. 

f) Tekniske krav til FRR fastsatt av TSO-en i samsvar med artikkel 158 nr. 3. 

g) Utelukkelse av grupper som leverer FRR, fra å levere FRR i samsvar med artikkel 159 nr. 7. 

h) De tekniske kravene for sammenkopling av enheter og grupper som leverer RR, som fastsatt av TSO-en i samsvar med 

artikkel 161 nr. 3. 

i) Utelukkelse av grupper som leverer RR, fra å levere RR i samsvar med artikkel 162 nr. 6. 

5. Dersom en individuell relevant nettoperatør eller TSO i henhold til denne forordningen skal eller kan angi eller samtykke i 

krav som ikke omfattes av nr. 4, kan medlemsstatene kreve forhåndsgodkjenning av disse kravene fra relevant regule-

ringsmyndighet.  
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6. Forslaget til vilkår eller metoder skal inneholde forslag til frist for gjennomføring av disse og en beskrivelse av deres 

forventede betydning for målene i denne forordning. Forslag til vilkår eller metoder som skal godkjennes av flere av eller alle 

reguleringsmyndighetene, skal legges fram for byrået samtidig som de legges fram for reguleringsmyndighetene. På anmodning 

fra relevante reguleringsmyndigheter skal byrået avgi en uttalelse innen tre måneder om forslagene til vilkår eller metoder. 

7. Dersom godkjenningen av vilkårene eller metodene krever at mer enn én reguleringsmyndighet treffer en beslutning, skal 

de relevante reguleringsmyndighetene samrå seg med hverandre, samordne sin opptreden og samarbeide tett for å komme til 

enighet. Dersom byrået avgir en uttalelse, skal relevante reguleringsmyndigheter ta hensyn til denne uttalelsen. 

Reguleringsmyndighetene skal treffe beslutninger om de framlagte vilkårene eller metodene i henhold til nr. 2 og 3 senest seks 

måneder etter at reguleringsmyndigheten, eller eventuelt den siste berørte reguleringsmyndigheten, har mottatt vilkårene eller 

metodene. 

8. Dersom reguleringsmyndighetene ikke har klart å komme til enighet innen utløpet av tidsrommet nevnt i nr. 7, eller 

dersom de i fellesskap ber om dette, skal byrået innen seks måneder treffe beslutning om de framlagte forslagene til vilkår eller 

metoder i samsvar med artikkel 8 nr. 1 i forordning (EF) nr. 713/2009. 

9. Dersom godkjenningen av vilkårene eller metodene krever en beslutning fra én enkelt utpekt enhet i samsvar med nr. 4, 

skal den utpekte enheten treffe en beslutning innen seks måneder etter mottak av vilkårene eller metodene. 

10. Enhver part kan framsette klage mot en relevant nettoperatør eller TSO i forbindelse med nevnte relevante operatørs eller 

TSOs forpliktelser eller beslutninger i henhold til denne forordning, og kan framsette en klage for reguleringsmyndigheten, som 

virker som tvisteløsningsmyndighet og skal treffe en beslutning innen to måneder etter at klagen er mottatt. Denne fristen kan 

forlenges med ytterligere to måneder dersom reguleringsmyndigheten ønsker ytterligere opplysninger. Denne forlengede fristen 

kan forlenges ytterligere med klagers samtykke. Reguleringsmyndighetens beslutning skal ha bindende virkning med mindre og 

inntil den oppheves etter klage. 

Artikkel 7 

Endringer av vilkår eller metoder for TSO-er 

1. Dersom én eller flere reguleringsmyndigheter anmoder om en endring for å kunne godkjenne de vilkårene eller metodene 

som er lagt fram i samsvar med artikkel 6 nr. 2 og 3, skal de berørte TSO-ene senest to måneder etter reguleringsmyndighetenes 

anmodning, legge fram et forslag til endrede vilkår eller metoder for godkjenning. De relevante reguleringsmyndighetene skal 

treffe beslutning om de endrede vilkårene eller metodene innen to måneder etter at de er framlagt. 

2. Dersom en utpekt enhet anmoder om en endring for å kunne godkjenne de vilkårene eller metodene som er lagt fram i 

samsvar med artikkel 6 nr. 4, skal den berørte TSO-en senest to måneder etter den utpekte enhetens anmodning, legge fram et 

forslag til endrede vilkår eller metoder for godkjenning. Den utpekte enheten skal treffe beslutning om de endrede vilkårene 

eller metodene innen to måneder etter at de er framlagt. 

3. Dersom de relevante reguleringsmyndighetene innen tomånedersfristen ikke har kunnet komme til enighet om vilkårene 

eller metodene i henhold til artikkel 6 nr. 2 og 3, eller de i fellesskap ber om dette, skal byrået innen seks måneder treffe 

beslutning om de endrede vilkårene eller metodene i samsvar med artikkel 8 nr. 1 i forordning (EF) nr. 713/2009. Dersom de 

berørte TSO-ene ikke legger fram et forslag til endrede vilkår eller metoder, skal framgangsmåten fastsatt i artikkel 5 nr. 7 

gjelde. 

4. TSO-er som har ansvaret for å utarbeide et forslag til vilkår eller metoder, eller reguleringsmyndigheter eller utpekte 

enheter som har ansvaret for å vedta disse i samsvar med artikkel 6 nr. 2, 3 og 4, kan be om en endring av disse vilkårene eller 

metodene. Forslagene om endring av vilkårene eller metodene skal dersom det er relevant, legges fram for samråd i samsvar 

med framgangsmåten angitt i artikkel 11 og godkjennes i samsvar med framgangsmåten angitt i artikkel 5 og 6.  
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Artikkel 8 

Offentliggjøring på internett 

1. TSO-er som har ansvaret for å utarbeide vilkårene eller metodene i samsvar med denne forordning, skal offentliggjøre 

dem på internett etter at de er godkjent av relevante reguleringsmyndigheter, eller dersom en slik godkjenning ikke kreves, etter 

at de er fastsatt, med mindre opplysningene anses å være fortrolige i samsvar med artikkel 12. 

2. Offentliggjøringen skal også omfatte 

a) forbedringer av verktøy for nettdrift i samsvar med artikkel 55 nr. 1 bokstav e), 

b) målparametrer for FRCE i samsvar med artikkel 128, 

c) rampingrestriksjoner for hvert synkronområde i samsvar med artikkel 137 nr. 1, 

d) rampingrestriksjoner for hver LFC-blokk i samsvar med artikkel 137 nr. 3, 

e) tiltak som er truffet i skjerpet driftstilstand på grunn av mangel på reserver av aktiv effekt i samsvar med artikkel 152  

nr. 11, 

f) anmodning fra den TSO-en som tilknytter reserver, til en leverandør av FCR om å gjøre informasjonen tilgjengelig i 

sanntid i samsvar med artikkel 154 nr. 11. 

Artikkel 9 

Dekning av kostnader 

1. Kostnader som nettoperatører som er underlagt regulering av nettariffer har, og som følger av forpliktelsene fastsatt i 

denne forordning, skal vurderes av relevante reguleringsmyndigheter. Kostnader som vurderes som rimelige, effektive og 

forholdsmessige, skal dekkes gjennom nettariffer eller andre egnede ordninger. 

2. Dersom relevante reguleringsmyndigheter anmoder om det, skal nettoperatører nevnt i nr. 1 innen tre måneder etter 

anmodningen legge fram de opplysningene som er nødvendige for å gjøre det lettere å vurdere de påløpte kostnadene. 

Artikkel 10 

Deltakelse fra berørte parter 

Byrået skal i nært samarbeid med ENTSO for elektrisk kraft legge til rette for at berørte parter deltar med hensyn til sikker 

systemdrift og andre aspekter ved gjennomføringen av denne forordning. Denne deltakelsen skal omfatte regelmessige møter 

med berørte parter for å kartlegge problemer og foreslå forbedringer knyttet til sikker systemdrift. 

Artikkel 11 

Offentlig høring 

1. TSO-er som har ansvaret for å legge fram forslag til vilkår eller metoder eller til endring av disse i samsvar med denne 

forordning, skal samrå seg med berørte parter, herunder relevante myndigheter i hver medlemsstat, om utkastene til forslag til 

vilkår eller metoder som er oppført i artikkel 6 nr. 2 og 3. Høringen skal vare i minst én måned. 

2. De forslagene til vilkår eller metoder som legges fram av TSO-ene på unionsplan, skal offentliggjøres og legges fram for 

offentlig høring på unionsplan. Forslag som legges fram av TSO-er på regionalt plan, skal legges fram for offentlig høring 

minst på regionalt plan. Parter som legger fram forslag på bilateralt eller multilateralt plan, skal gjennomføre en offentlig høring 

minst i de berørte medlemsstatene. 

3. De TSO-ene som har ansvaret for å utarbeide forslaget til vilkår eller metoder, skal ta behørig hensyn til de berørte 

partenes synspunkter fra høringen, før forslaget legges fram for godkjenning av reguleringsmyndighetene. I alle tilfeller skal det 

utarbeides en grundig begrunnelse for at de synspunktene som er framkommet i høringen, er innarbeidet i forslaget eller ikke, 

som skal offentliggjøres samtidig eller i god tid før forslaget til vilkår eller metoder offentliggjøres.  



Nr. 2/560 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.1.2023 

 

 

Artikkel 12 

Taushetsplikt 

1. Alle fortrolige opplysninger som mottas, utveksles eller overføres i henhold til denne forordning, skal være underlagt de 

vilkårene for taushetsplikt som er fastsatt i nr. 2, 3 og 4. 

2. Taushetsplikten skal gjelde for alle personer som omfattes av bestemmelsene i denne forordning. 

3. Fortrolige opplysninger som personene eller reguleringsmyndighetene nevnt i nr. 2 mottar i embets medfør, kan ikke gis 

videre til noen annen person eller myndighet, med forbehold for saker som hører inn under nasjonal rett, denne forordnings 

øvrige bestemmelser og annet relevant unionsregelverk. 

4. Med forbehold for saker som hører inn under nasjonal rett eller unionsregelverket, kan reguleringsmyndigheter, organer 

eller personer som mottar fortrolige opplysninger i henhold til denne forordning, bruke dem bare når de utfører sine plikter i 

henhold til denne forordning. 

Artikkel 13 

Avtaler med TSO-er som ikke er bundet av denne forordning 

Dersom et synkronområde omfatter TSO-er både i Unionen og i tredjeland, skal alle TSO-er i EU-medlemsstater i dette 

synkronområdet innen 18 måneder etter ikrafttredelsen av denne forordningen, bestrebe seg på å inngå en avtale med de TSO-

ene i tredjelandene som ikke er bundet av denne forordningen, som fastsetter grunnlaget for deres samarbeid om sikker 

systemdrift, samt nærmere regler for hvordan TSO-ene i tredjeland skal oppfylle kravene i denne forordningen. 

Artikkel 14 

Overvåking 

1. ENTSO for elektrisk kraft skal overvåke gjennomføringen av denne forordningen i samsvar med artikkel 8 nr. 8 i 

forordning (EF) nr. 714/2009. Overvåkingen skal minst omfatte følgende: 

a) Driftssikkerhetsindikatorer i samsvar med artikkel 15. 

b) Lastfrekvensregulering i samsvar med artikkel 16. 

c) Vurdering av regional koordinering i samsvar med artikkel 17. 

d) Identifisering av eventuelle ulikheter i den nasjonale gjennomføringen av denne forordningen med hensyn til vilkårene eller 

metodene oppført i artikkel 6 nr. 3. 

e) Identifisering av eventuelle ytterligere forbedringer av verktøy og tjenester i samsvar med artikkel 55 bokstav a) og b), ut 

over de forbedringene som er identifisert av TSO-ene i samsvar med artikkel 55 bokstav e). 

f) Identifisering av eventuelle nødvendige forbedringer av årsrapporten om skala for klassifisering av hendelser i samsvar 

med artikkel 15, som er nødvendige for å støtte bærekraftig og langsiktig driftssikkerhet. 

g) Identifisering av vanskeligheter i forbindelse med samarbeid om sikker systemdrift med TSO-er i tredjeland. 

2. Byrået skal i samarbeid med ENTSO for elektrisk kraft innen tolv måneder etter ikrafttredelsen av denne forordningen 

legge fram en liste over de relevante opplysningene som ENTSO for elektrisk kraft skal oversende til byrået i samsvar med 

artikkel 8 nr. 9 og artikkel 9 nr. 1 i forordning (EF) nr. 714/2009. Listen over relevante opplysninger kan bli oppdatert. ENTSO 

for elektrisk kraft skal føre et omfattende digitalt dataarkiv i standardisert format med de opplysningene som byrået krever. 

3. Relevante TSO-er skal oversende til ENTSO for elektrisk kraft de opplysningene som er nødvendige for å kunne utføre 

oppgavene nevnt i nr. 1 og 2.  
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4. På grunnlag av en anmodning fra reguleringsmyndigheten, skal DSO-ene gi TSO-ene opplysninger i henhold til nr. 2, med 

mindre opplysningene allerede er tilgjengelige for reguleringsmyndighetene, TSO-ene, byrået eller ENTSO for elektrisk kraft i 

forbindelse med deres respektive oppgaver med hensyn til overvåking av gjennomføringen, og slik at dobbeltarbeid unngås. 

Artikkel 15 

Årsrapport om driftssikkerhetsindikatorer 

1. ENTSO for elektrisk kraft skal innen 30. september offentliggjøre en årsrapport basert på den skalaen for klassifisering av 

hendelser som er vedtatt i samsvar med artikkel 8 nr. 3 bokstav a) i forordning (EF) nr. 714/2009. Byrået kan avgi sin uttalelse 

om form og innhold i årsrapporten, herunder det geografiske omfanget av de rapporterte hendelsene, de innbyrdes elektriske 

avhengighetsforholdene mellom TSO-enes kontrollområder og eventuelle relevante historikkopplysninger. 

2. TSO-ene for hver medlemsstat skal senest 1. mars legge fram for ENTSO for elektrisk kraft nødvendige data og 

opplysninger for utarbeiding av årsrapporter basert på skalaen for klassifisering av hendelser som nevnt i nr. 1. De dataene som 

legges fram av TSO-ene, skal omhandle det foregående året. 

3. Årsrapportene nevnt i nr. 1 skal minst inneholde følgende driftssikkerhetsindikatorer som er relevante for drifts-

sikkerheten: 

a) Antall utløste anleggsdeler i transmisjonsnettet per år per TSO. 

b) Antall utløste kraftproduksjonsanlegg per år per TSO. 

c) Energi som ikke er levert som følge av ikke-planlagte frakoplinger av forbruksanlegg, per år per TSO. 

d) Varighet og antall tilfeller av skjerpet driftstilstand og nøddriftstilstand per TSO. 

e) Varighet av og antall hendelser der det ble konstatert mangel på reserver, per TSO. 

f) Varighet av og antall spenningsavvik som oversteg intervallene fra tabell 1 og 2 i vedlegg II, per TSO. 

g) Antall minutter utenfor standard frekvensintervall og antall minutter utenfor 50 % av maksimalt stasjonært frekvensavvik 

per synkronområde. 

h) Antall nettoppdelinger eller lokale nettsammenbrudd. 

i) Antall strømstanser som omfatter to eller flere TSO-er. 

4. Årsrapporten nevnt i nr. 1 skal inneholde følgende driftssikkerhetsindikatorer som er relevante for driftsplanlegging: 

a) Antall hendelser der en hendelse som inngår i listen over uforutsette hendelser, førte til en forringelse av systemets 

driftstilstand. 

b) Antall hendelser nevnt i bokstav a) der en forringelse av systemets driftsforhold inntraff som følge av uventede avvik fra 

forbruks- eller produksjonsprognosene. 

c) Antall hendelser der det oppsto en forringelse av systemets driftsforhold som følge av en ekstraordinær uforutsett hendelse. 

d) Antall hendelser nevnt i bokstav c) der en forringelse av systemets driftsforhold inntraff som følge av uventede avvik fra 

forbruks- eller produksjonsprognosene. 

e) Antall hendelser som førte til en forringelse av systemets driftsforhold som følge av mangel på reserver av aktiv effekt. 

5. Årsrapportene skal inneholde forklaringer på årsakene til hendelser på driftssikkerhetsskalaene 2 og 3 ut fra skalaen for 

klassifisering av hendelser vedtatt av ENTSO for elektrisk kraft. Disse forklaringene skal være basert på undersøkelsen av 

hendelser som TSO-ene utfører i henhold til prosessen fastsatt i skalaen for klassifisering av hendelser. TSO-ene skal informere 

de respektive reguleringsmyndighetene om en undersøkelse i god tid før den påbegynnes. Reguleringsmyndigheter og byrået 

kan delta i undersøkelsen på egen anmodning.  
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Artikkel 16 

Årsrapport om lastfrekvensregulering 

1. ENTSO for elektrisk kraft skal innen 30. september offentliggjøre en årsrapport om lastfrekvensregulering basert på de 

opplysningene som TSO-ene har lagt fram i samsvar med nr. 2. Årsrapporten om lastfrekvensregulering skal for hver 

medlemsstat inneholde de opplysningene som er oppført i nr. 2. 

2. Fra 14. september 2018 skal TSO-ene i hver medlemsstat senest 1. mars hvert år legge fram følgende opplysninger for det 

foregående året til ENTSO for elektrisk kraft: 

a) Identifisering av LFC-blokker, LFC-områder og overvåkingsområder i medlemsstaten. 

b) Identifisering av LFC-blokker som ikke ligger i medlemsstaten, og som inneholder LFC-områder og overvåkingsområder 

som ligger i medlemsstaten. 

c) Identifisering av hvilke synkronområder hver medlemsstat tilhører. 

d) Data knyttet til kriterier for evaluering av frekvenskvalitet for hvert synkronområde og hver LFC-blokk i bokstav a), b) og 

c), som dekker hver måned i minst to foregående kalenderår. 

e) FCR-forpliktelsen og den opprinnelige FCR-forpliktelsen for hver TSO som driver virksomhet i medlemsstaten, som 

dekker hver måned i minst to foregående kalenderår. 

f) En beskrivelse av og datoen for gjennomføring av eventuelle avbøtende tiltak og rampingkrav for å minske deterministiske 

frekvensavvik i det foregående kalenderåret i samsvar med artikkel 137 og 138, der TSO-ene i medlemsstaten var involvert. 

3. De dataene som legges fram av TSO-ene, skal omhandle det foregående året. Opplysningene om synkronområder, LFC-

blokker, LFC-områder og overvåkingsområder i bokstav a), b) og c) skal rapporteres én gang. Dersom disse områdene endres, 

skal disse opplysningene rapporteres innen 1. mars det etterfølgende året. 

4. Når det er relevant skal alle TSO-er i et synkronområde eller en LFC-blokk samarbeide om å samle inn opplysningene 

oppført i nr. 2. 

Artikkel 17 

Årsrapport om vurdering av regional koordinering 

1. ENTSO for elektrisk kraft skal innen 30. september offentliggjøre en årsrapport om vurdering av regional koordinering 

basert på årsrapportene om vurdering av regional koordinering lagt fram av de regionale sikkerhetskoordinatorene i samsvar 

med nr. 2, vurdere eventuelle driftskompatibilitetsproblemer og foreslå endringer med sikte på å forbedre formålstjenligheten 

og effektiviteten i samordningen av systemdriften. 

2. Hver regional sikkerhetskoordinator skal innen 1. mars utarbeide en årsrapport og legge den fram for ENTSO for elektrisk 

kraft, med følgende opplysninger om de oppgavene sikkerhetskoordinatoren utfører: 

a) Antall hendelser, gjennomsnittlig varighet og årsakene til manglende utførelse av oppgaver. 

b) Statistikk om begrensninger, herunder deres varighet, plassering og antall tilfeller, samt tilhørende korrigerende tiltak som 

er aktivert og den faktiske kostnaden i forbindelse med dette. 

c) Antall tilfeller der TSO-ene har avvist å gjennomføre de korrigerende tiltakene som er anbefalt av den regionale 

sikkerhetskoordinatoren, og årsakene til dette. 

d) Antall inkompatibiliteter ved driftsstans som er påvist i samsvar med artikkel 80. 

e) En beskrivelse av de tilfellene der mangel på regional tilstrekkelighet er blitt vurdert og en beskrivelse av de avbøtende 

tiltakene som er iverksatt. 

3. De dataene som er lagt fram for ENTSO for elektrisk kraft av de regionale sikkerhetskoordinatorene, skal omhandle det 

foregående året.  
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DEL II 

DRIFTSSIKKERHET 

AVDELING 1 

KRAV TIL DRIFTSSIKKERHET 

KAPITTEL 1 

Systemdriftstilstander, korrigerende tiltak og grenser for driftssikkerhet 

Artikkel 18 

Klassifisering av systemdriftstilstander 

1. Et transmisjonsnett skal befinne seg i normaldriftstilstand når samtlige følgende vilkår er oppfylt: 

a) Spenning og kraftflyt er innenfor grensene for driftssikkerhet fastsatt i samsvar med artikkel 25. 

b) Frekvensen oppfyller følgende kriterier: 

i) Stasjonært systemfrekvensavvik er innenfor standard frekvensintervall. 

ii) Den absolutte verdien av stasjonært systemfrekvensavvik er ikke høyere enn det maksimale stasjonære frekvens-

avviket, og de systemfrekvensgrensene som er fastsatt for den skjerpede driftstilstanden, er ikke oppfylt. 

c) Reserver av aktiv og reaktiv effekt er tilstrekkelige til å motstå uforutsette hendelser fra listen over uforutsette hendelser 

fastsatt i samsvar med artikkel 33, uten å overskride grensene for driftssikkerhet. 

d) Drift av den berørte TSO-ens kontrollområde er og vil forbli innenfor grensene for driftssikkerhet etter aktivering av 

korrigerende tiltak som følge av forekomsten av en uforutsett hendelse fra listen over uforutsette hendelser, fastsatt i 

samsvar med artikkel 33. 

2. Et transmisjonsnett skal befinne seg i skjerpet driftstilstand når 

a) spenning og kraftflyt er innenfor grensene for driftssikkerhet fastsatt i samsvar med artikkel 25, og 

b) TSO-ens reservekapasitet er redusert med mer enn 20 % i mer enn 30 minutter, og det ikke finnes noen mulighet til å 

kompensere for denne reduksjonen under systemdrift i sanntid, eller 

c) frekvensen oppfyller følgende kriterier: 

i) den absolutte verdien av stasjonært systemfrekvensavvik er ikke høyere enn det maksimale stasjonære frekvensavviket, 

og 

ii) den absolutte verdien av stasjonært systemfrekvensavvik har kontinuerlig overskredet 50 % av det maksimale 

stasjonære frekvensavviket i et tidsrom som er lengre enn utløsningstiden for skjerpet driftstilstand, eller standard 

frekvensintervall i et tidsrom som er lengre enn gjenopprettingstiden for frekvens, eller 

d) minst én uforutsett hendelse fra listen over uforutsette hendelser, fastsatt i samsvar med artikkel 33, fører til overskridelse 

av TSO-ens grenser for driftssikkerhet, selv etter aktivering av korrigerende tiltak. 

3. Et transmisjonsnett skal befinne seg i nøddriftstilstand når minst ett av følgende vilkår er oppfylt: 

a) Det er minst én overskridelse av en TSOs grenser for driftssikkerhet fastsatt i samsvar med artikkel 25. 

b) Frekvensen oppfyller ikke kriteriene for normaldriftstilstand og for skjerpet driftstilstand fastsatt i samsvar med nr. 1 og 2. 

c) Minst ett tiltak i TSO-ens systembeskyttelsesplan er aktivert. 

d) Det er konstatert funksjonsfeil på verktøy, hjelpemidler og anlegg, fastsatt i samsvar med artikkel 24 nr. 1, som fører til at 

disse verktøyene, hjelpemidlene og anleggene ikke er tilgjengelige i mer enn 30 minutter.  
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4. Et transmisjonsnett skal anses å være rammet av nettsammenbrudd når minst ett av følgende vilkår er oppfylt: 

a) Tap av mer enn 50 % av forbruket i den berørte TSO-ens kontrollområde. 

b) Totalt fravær av spenning i minst tre minutter i den berørte TSO-ens kontrollområde, som har ført til utløsning av 

gjenopprettingsplaner. 

En TSO i synkronområdene GB og IE/NI kan utarbeide et forslag med angivelse av det nivået av forbrukstap der 

transmisjonsnettet anses å være rammet av nettsammenbrudd. TSO-ene i synkronområdene GB og IE/NI skal informere 

ENTSO for elektrisk kraft om dette tilfellet. 

5. Et transmisjonsnett skal være i gjenopprettingstilstand når en TSO som befinner seg i nøddriftstilstand eller er rammet av 

nettsammenbrudd, har begynt å aktivere tiltakene i sin gjenopprettingsplan. 

Artikkel 19 

Overvåking og fastsettelse av systemdriftstilstander som utføres av TSO-er 

1. Hver TSO skal i sanntidsdrift fastsette systemdriftstilstanden i sitt transmisjonsnett. 

2. Hver TSO skal i sitt kontrollområde overvåke følgende parametrer for transmisjonsnettet i sanntid, basert på fjernmålinger 

i sanntid eller beregnede verdier fra sitt observerbarhetsområde, samtidig som det tas hensyn til strukturelle data og sanntidsdata 

i samsvar med artikkel 42: 

a) Flyt av aktiv og reaktiv effekt. 

b) Samleskinnespenninger. 

c) Frekvensreguleringsfeil og innstillingsfeil ved frekvensgjenoppretting av dens LFC-område. 

d) Reserver av aktiv og reaktiv effekt. 

e) Produksjon og forbruk. 

3. For å fastsette systemdriftstilstanden skal hver TSO utføre analyser av uforutsette hendelser minst én gang  

hvert 15. minutt, med overvåking av transmisjonsnettets parametrer fastsatt i samsvar med nr. 2, i forhold til grensene for 

driftssikkerhet fastsatt i samsvar med artikkel 25 og kriteriene for systemdriftstilstand fastsatt i samsvar med artikkel 18. Hver 

TSO skal også overvåke nivået av tilgjengelige reserver mot reservekapasiteten. Ved analyse av uforutsette hendelser skal hver 

TSO ta hensyn til virkningen av korrigerende tiltak og tiltakene i systembeskyttelsesplanen. 

4. Dersom transmisjonsnettet ikke befinner seg i normaldriftstilstand og dersom denne systemdriftstilstanden betegnes som 

en utbredt driftstilstand, skal TSO-en 

a) informere alle TSO-er om systemdriftstilstanden for sitt transmisjonsnett ved hjelp av et IT-verktøy for utveksling av 

sanntidsdata på felleseuropeisk plan, og 

b) gi ytterligere opplysninger om sine anleggsdeler i transmisjonsnettet som inngår i observerbarhetsområdet til andre TSO-er, 

til disse TSO-ene. 

Artikkel 20 

Korrigerende tiltak i systemdriften 

1. Hver TSO skal bestrebe seg på å sikre at transmisjonsnettet forblir i normaldriftstilstand, og skal ha ansvaret for å 

håndtere brudd på driftssikkerheten. For å nå dette målet skal hver TSO utforme, forberede og aktivere korrigerende tiltak, 

samtidig som det tas hensyn til deres tilgjengelighet, den tiden og de ressursene som kreves for å aktivere dem, samt eventuelle 

forhold utenfor transmisjonsnettet som er relevante for hvert korrigerende tiltak. 

2. De korrigerende tiltakene som brukes av TSO-er i systemdriften i samsvar med nr. 1 og artikkel 21–23 i denne forordning, 

skal stemme overens med de korrigerende tiltakene som skal tas med i kapasitetsberegningen i samsvar med artikkel 25 i 

forordning (EU) 2015/1222.  
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Artikkel 21 

Prinsipper og kriterier for korrigerende tiltak 

1. Hver TSO skal anvende følgende prinsipper ved aktivering og samordning av korrigerende tiltak i samsvar med  

artikkel 23: 

a) For brudd på driftssikkerheten som ikke må håndteres på en samordnet måte, skal en TSO utforme, forberede og aktivere 

korrigerende tiltak for å gjenopprette systemet til normaldriftstilstand og hindre spredning av skjerpet driftstilstand eller 

nøddriftstilstand utenfor TSO-ens kontrollområde, ut fra de kategoriene som er definert i artikkel 22. 

b) For brudd på driftssikkerheten som må håndteres på en samordnet måte, skal en TSO utforme, forberede og aktivere 

korrigerende tiltak i samordning med andre berørte TSO-er, etter metoden for samordnet forberedelse av korrigerende tiltak 

i henhold til artikkel 76 nr. 1 bokstav b), samtidig som det tas hensyn til anbefalingen fra en regional sikkerhetskoordinator 

i samsvar med artikkel 78 nr. 4. 

2. Når egnede korrigerende tiltak velges, skal hver TSO benytte følgende kriterier: 

a) De mest formålstjenlige og økonomisk effektive korrigerende tiltakene skal aktiveres. 

b) Korrigerende tiltak skal aktiveres så nær sanntid som mulig, samtidig som det tas hensyn til forventet aktiveringstid og hvor 

mye det haster å få løst den systemdriftssituasjonen som tiltakene er rettet mot. 

c) Når de tilgjengelige korrigerende tiltakene benyttes, skal risikoen for feil vurderes, samt tiltakenes innvirkning på 

driftssikkerheten, for eksempel 

i) risikoen for feil eller kortslutning som skyldes topologiendringer, 

ii) risikoen for driftsstans forårsaket av endringer av aktiv eller reaktiv effekt i kraftproduksjonsenheter eller 

forbruksanlegg, og 

iii) risikoen for funksjonsfeil forårsaket av utstyr. 

d) Det skal foretrekkes korrigerende tiltak som gjør den største utvekslingskapasiteten mellom budområder tilgjengelig for 

kapasitetsfordeling, og samtidig overholder alle grenser for driftssikkerheten. 

Artikkel 22 

Kategorier av korrigerende tiltak 

1. Hver TSO skal benytte følgende kategorier av korrigerende tiltak: 

a) Endring av varigheten av en planlagt driftsstans eller fornyet idriftsetting av anleggsdeler i transmisjonsnettet for å gjøre 

disse anleggsdelene i transmisjonsnettet tilgjengelige for drift. 

b) Aktiv påvirkning av kraftflyten ved hjelp av 

i) trinnkoplinger i krafttransformatorer, 

ii) trinnkoplinger i faseforskyvende transformatorer, 

iii) endring av topologier. 

c) Regulering av spenning og håndtering av reaktiv effekt ved hjelp av 

i) trinnkoplinger i krafttransformatorer, 

ii) omkopling av kondensatorer og reaktorer, 

iii) omkopling av kraftelektroniske innretninger som brukes for regulering av spenning og reaktiv effekt,  
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iv) instruksjoner til transmisjonsnettilknyttede DSO-er og betydelige nettbrukere om å blokkere automatisk regulering av 

spenning og reaktiv effekt på transformatorer, eller på sine anlegg å aktivere korrigerende tiltak fastsatt i punkt i)-iii) 

dersom spenningsforringelsen setter driftssikkerheten i fare eller truer med å føre til spenningskollaps i et 

transmisjonsnett, 

v) anmodning om endring av uttak av reaktiv effekt eller settpunktet for spenning for transmisjonsnettilknyttede synkrone 

kraftproduksjonsenheter, 

vi) anmodning om endring av uttak av reaktiv effekt for omformerne i transmisjonsnettilknyttede ikke-synkrone 

kraftproduksjonsenheter. 

d) Ny beregning av dagen-før- og intradags-utvekslingskapasitet mellom budområder i samsvar med forordning (EU) 

2015/1222. 

e) Spesialregulering for transmisjonsnettilknyttede eller distribusjonsnettilknyttede nettbrukere i TSO-ens kontrollområde, 

mellom to eller flere TSO-er. 

f) Mothandel mellom to eller flere budområder. 

g) Justering av flyt av aktiv effekt gjennom HVDC-systemer. 

h) Aktivering av prosedyrer for håndtering av frekvensavvik. 

i) Begrensning, i henhold til artikkel 16 nr. 2 i forordning (EF) nr. 714/2009, av allerede tildelt utvekslingskapasitet mellom 

budområder i en nødssituasjon der bruken av denne kapasiteten utgjør en fare for driftssikkerheten, og alle TSO-er for en 

bestemt overføringsforbindelse samtykker i en slik justering, og spesialregulering eller mothandel ikke er mulig. 

j) Dersom det er relevant, manuell utkopling av forbruk i normaldriftstilstand eller skjerpet driftstilstand. 

2. Dersom det er nødvendig og berettiget for å opprettholde driftssikkerheten, kan hver TSO forberede og aktivere ytterligere 

korrigerende tiltak. TSO-en skal rapportere og begrunne disse tilfellene til den relevante reguleringsmyndigheten og, når det er 

relevant, medlemsstaten, minst én gang i året etter aktivering av de ytterligere korrigerende tiltakene. De relevante rapportene 

og begrunnelsene skal også offentliggjøres. Europakommisjonen eller byrået kan be relevant reguleringsmyndighet om å gi 

ytterligere opplysninger om aktivering av ytterligere korrigerende tiltak dersom disse påvirker et tilgrensende transmisjonsnett. 

Artikkel 23 

Forberedelse, aktivering og samordning av korrigerende tiltak 

1. Hver TSO skal forberede og aktivere korrigerende tiltak i samsvar med kriteriene fastsatt i artikkel 21 nr. 2 for å hindre en 

forverring av systemdriftstilstanden på grunnlag av følgende faktorer: 

a) Overvåking og fastsettelse av systemdriftstilstandene i samsvar med artikkel 19. 

b) Analyse av uforutsette hendelser i sanntidsdrift i samsvar med artikkel 34. 

c) Analyse av uforutsette hendelser under driftsplanlegging i samsvar med artikkel 72. 

2. Når en TSO forbereder og aktiverer et korrigerende tiltak, herunder spesialregulering eller mothandel i henhold til artikkel 

25 og 35 i forordning (EU) 2015/1222, eller en prosedyre i en TSOs systembeskyttelsesplan som påvirker andre TSO-er, skal 

den berørte TSO-en i samordning med de andre berørte TSO-ene vurdere virkningene av slike korrigerende tiltak eller tiltak 

innenfor og utenfor dens eget kontrollområde, i samsvar med artikkel 75 nr. 1, artikkel 76 nr. 1 bokstav b) og artikkel 78 nr. 1, 2 

og 4, samt gi de berørte TSO-ene opplysningene om denne virkningen. 

3. Ved forberedelse og aktivering av korrigerende tiltak som har innvirkning på transmisjonsnettilknyttede SGU-er og DSO-

er, skal hver TSO, dersom dennes transmisjonsnett er i normaldriftstilstand eller skjerpet driftstilstand, vurdere virkningene av 

slike korrigerende tiltak i samordning med berørte SGU-er og TSO-er og velge korrigerende tiltak som bidrar til å opprettholde 

normaldriftstilstand og sikker drift for alle berørte parter. Hver berørt SGU og DSO skal legge fram for TSO-en alle nødvendige 

opplysninger for denne samordningen.  
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4. Ved forberedelse og aktivering av korrigerende tiltak skal hver TSO, dersom dennes transmisjonsnett ikke er i 

normaldriftstilstand eller skjerpet driftstilstand, i den grad det er mulig samordne slike korrigerende tiltak med de berørte 

transmisjonsnettilknyttede SGU-ene og DSO-ene for å opprettholde driftssikkerheten og integriteten i transmisjonsnettet. 

Når en TSO aktiverer et korrigerende tiltak, skal hver berørt transmisjonsnettilknyttet betydelig nettbruker og DSO utføre de 

instruksene som TSO-en har gitt. 

5. Dersom begrensninger bare har konsekvenser for den lokale driftstilstanden innenfor TSO-ens kontrollområde, og bruddet 

på driftssikkerheten ikke trenger å håndteres på en samordnet måte, kan den TSO-en som er ansvarlig for håndteringen, beslutte 

ikke å aktivere korrigerende tiltak som medfører kostnader. 

Artikkel 24 

Tilgjengeligheten av midler, verktøy og anlegg for TSO-er 

1. Hver TSO skal sikre tilgjengelighet, pålitelighet og redundans for følgende elementer: 

a) Anlegg for overvåking av systemdriftstilstanden i transmisjonsnettet, herunder programmer for tilstandsestimering og 

anlegg for lastfrekvensregulering. 

b) Midler for styring og kontroll av effektbrytere, utkoplingsbrytere, trinnkoplere i transformatorer og annet utstyr som brukes 

til å regulere anleggsdeler i transmisjonsnettet. 

c) Midler for å kommunisere med andre TSO-ers og RSC-ers kontrollrom. 

d) Verktøy for driftssikkerhetsanalysen. 

e) Verktøy og kommunikasjonsmidler som er nødvendig for at TSO-ene skal kunne tilrettelegge for markedsvirksomhet over 

landegrensene. 

2. Når TSO-ens verktøy, midler og anlegg nevnt i nr. 1 påvirker transmisjonsnettilknyttede DSO-er eller SGU-er som er 

involvert i levering av balansetjenester, tilleggstjenester, systembeskyttelse eller -gjenoppretting eller levering av driftsdata i 

sanntid i henhold til artikkel 44, 47, 50, 51, 52 og 52, skal den relevante TSO-en og disse DSO-ene og SGU-ene samarbeide og 

samordne for å fastsette og sikre tilgjengelighet, pålitelighet og redundans for disse verktøyene, midlene og anleggene. 

3. Innen 18 måneder etter at denne forordningen har trådt i kraft, skal hver TSO vedta en plan for kontinuerlig virksomhet 

der det angis hvordan tap av kritiske verktøy, midler og anlegg skal håndteres, og som inneholder bestemmelser om 

vedlikehold, utskiftning og utvikling av dem. Hver TSO skal minst én gang i året gjennomgå sin plan for kontinuerlig 

virksomhet og ajourføre den ved behov og i alle tilfeller etter enhver betydelig endring av kritiske verktøy, midler og anlegg 

eller av relevante systemdriftsforhold. TSO-en skal dele de delene av planen for kontinuerlig virksomhet som påvirker DSO-er 

og SGU-er, med de berørte DSO-ene og SGU-ene. 

Artikkel 25 

Grenser for driftssikkerhet 

1. Hver TSO skal fastsette grensene for driftssikkerhet for hver anleggsdel i sitt transmisjonsnett, samtidig som det tas 

hensyn til minst følgende fysiske kjennetegn: 

a) Spenningsgrenser i samsvar med artikkel 27. 

b) Grenser for kortslutningsstrøm i samsvar med artikkel 30. 

c) Grenser for strøm med hensyn til termisk belastning, herunder tillatte forbigående overbelastninger.  
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2. Ved fastsettelse av grensene for driftssikkerhet, skal hver TSO ta hensyn til SGU-enes kapasitet til å forhindre at 

spenningsintervaller og frekvensgrenser i normaldriftstilstand og skjerpet driftstilstand fører til at de frakoples. 

3. I tilfelle endringer i en av anleggsdelene i transmisjonsnettet, skal den berørte TSO-en validere og om nødvendig 

oppdatere grensene for driftssikkerhet. 

4. For hver overføringsforbindelse skal hver TSO komme til enighet med den tilgrensende TSO-en om felles grenser for 

driftssikkerheten i samsvar med nr. 1. 

Artikkel 26 

Sikkerhetsplan for beskyttelse av kritisk infrastruktur 

1. Hver TSO skal, samtidig som det tas hensyn til artikkel 5 i rådsdirektiv 2008/114/EF(1), fastsette en fortrolig sikkerhets-

plan som inneholder en risikovurdering av anlegg som eies eller drives av TSO-en, som omfatter scenarioer med alvorlige 

fysiske trusler eller cybertrusler som fastsatt av medlemsstaten. 

2. Sikkerhetsplanen skal ta hensyn til mulige virkninger på de europeiske sammenkoplede transmisjonsnettene og omfatter 

organisatoriske og fysiske tiltak for å redusere de identifiserte risikoene. 

3. Hver TSO skal regelmessig gjennomgå sikkerhetsplanen for å ta hensyn til endringer av trusselscenarioer og gjenspeile 

utviklingen av transmisjonsnettet. 

KAPITTEL 2 

Regulering av spenning og håndtering av reaktiv effekt 

Artikkel 27 

Forpliktelser for alle TSO-er med hensyn til spenningsgrenser 

1. I samsvar med artikkel 18 skal hver TSO bestrebe seg på å sikre at spenningen i normaldriftstilstand skal forbli stasjonær 

ved transmisjonsnettets tilknytningspunkter innenfor de intervallene som er angitt i tabell 1 og 2 i vedlegg II. 

2. Dersom relevant TSO i Spania i samsvar med artikkel 16 nr. 2 i forordning (EU) 2016/631 krever at kraftproduk-

sjonsenheter som er tilkoplet nominelle spenninger på mellom 300 og 400 kV, forblir i spenningsintervallet fra 1,05 til 1,0875 

per enhet i et ubegrenset tidsrom, skal dette ytterligere spenningsintervallet tas i betraktning av relevant TSO i Spania når  

nr. 1 oppfylles. 

3. Hver TSO skal fastsette referansespenningen for spenningsverdier uttrykt i pu. 

4. Hver TSO skal bestrebe seg på å sikre at spenningen under normaldriftstilstand og etter en uforutsett hendelse, holder seg 

innenfor bredere spenningsintervaller i et begrenset tidsrom dersom det er enighet om disse bredere spenningsintervallene med 

transmisjonsnettilknyttede DSO-er, eiere av kraftproduksjonsanlegg i samsvar med artikkel 16 nr. 2 i forordning (EU) 2016/631 

eller eiere av HVDC-systemer i samsvar med artikkel 18 i forordning (EU) 2016/1447. 

5. Hver TSO skal komme til enighet med de transmisjonsnettilknyttede DSO-ene og transmisjonsnettilknyttede betydelige 

nettbrukere om spenningsintervaller ved tilknytningspunktene under 110 kV dersom disse spenningsintervallene er relevante 

for å opprettholde grensene for driftssikkerheten. Hver TSO skal bestrebe seg på å sikre at spenningen holder seg innenfor det 

avtalte intervallet under normaldriftstilstand og etter en uforutsett hendelse.  

  

(1) Rådsdirektiv 2008/114/EF av 8. desember 2008 om identifisering og utpeking av europeisk kritisk infrastruktur og vurdering av behovet 

for å beskytte den bedre (EUT L 345 av 23.12.2008, s. 75). 
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Artikkel 28 

Forpliktelser for SGU-er med hensyn til regulering av spenning og håndtering av reaktiv effekt ved systemdrift 

1. Innen tre måneder etter ikrafttredelsen av denne forordningen skal alle SGU-er som er transmisjonsnettilknyttede 

kraftproduksjonsenheter som ikke omfattes av artikkel 16 i forordning (EU) 2016/631, eller som er HVDC-systemer som ikke 

omfattes av artikkel 18 i forordning (EU) 2016/1447, informere sin TSO om sin kapasitet i forhold til spenningskravene i 

artikkel 16 i forordning (EU) 2016/631 eller i artikkel 18 i forordning (EU) 2016/1447, med angivelse av sin spenningskapasitet 

og hvor lenge de kan klare situasjonen uten å bli frakoplet. 

2. SGU-er som er forbruksanlegg som omfattes av kravene i artikkel 3 i forordning (EU) 2016/1388, skal ikke koples fra 

som følge av en forstyrrelse i spenningsintervallene nevnt i artikkel 27. Innen tre måneder etter ikrafttredelsen av denne 

forordningen skal SGU-er som er transmisjonsnettilknyttede forbruksanlegg som ikke omfattes av artikkel 3 i forordning (EU) 

2016/1388, informere sin TSO om sin kapasitet i forhold til spenningskravene i vedlegg II i forordning (EU) 2016/1388, med 

angivelse av sin spenningskapasitet og hvor lenge de kan klare situasjonen uten å bli frakoplet. 

3. Hver SGU som er et transmisjonsnettilknyttet forbruksanlegg, skal opprettholde settpunktene for reaktiv effekt, 

effektfaktorintervallene og settpunktene for spenningsregulering innenfor det intervallet som er avtalt med TSO-en i samsvar 

med artikkel 27. 

Artikkel 29 

Forpliktelser for alle TSO-er med hensyn til regulering av spenning og håndtering av reaktiv effekt ved systemdrift 

1. Dersom spenningen i et tilknytningspunkt til transmisjonsnettet ligger utenfor intervallene definert i tabell 1 og 2 i 

vedlegg II til denne forordning, skal hver TSO treffe korrigerende tiltak for regulering av spenning og håndtering av reaktiv 

effekt i samsvar med artikkel 22 nr. 1 bokstav c) i denne forordning, for å gjenopprette spenningen ved tilknytningspunktet 

innenfor intervallet angitt i vedlegg II og innenfor tidsrommet angitt i artikkel 16 i forordning (EU) 2016/631 og artikkel 13 i 

forordning (EU) 2016/1388. 

2. Hver TSO skal i sin driftssikkerhetsanalyse ta hensyn til de spenningsverdiene der transmisjonsnettilknyttede SGU-er som 

ikke omfattes av kravene i forordning (EU) 2016/631 eller forordning (EU) 2016/1388, kan bli frakoplet. 

3. Hver TSO skal sikre en reserve av reaktiv effekt som har tilstrekkelig volum og reaksjonstid, for å holde spenningen 

innenfor sitt kontrollområde og på overføringsforbindelser innenfor de intervallene som er angitt i vedlegg II. 

4. TSO-er som er sammenkoplet gjennom vekselstrømoverføringsforbindelser skal i fellesskap angi en passende ordning for 

spenningsregulering for å sikre at de felles grensene for driftssikkerhet som er fastsatt i samsvar med artikkel 25 nr. 4, 

overholdes. 

5. Hver TSO skal komme til enighet med hver transmisjonsnettilknyttet DSO om settpunktene for reaktiv effekt, 

effektfaktorintervallene og settpunktene for spenningsregulering ved tilknytningspunktet mellom TSO-en og DSO-en i samsvar 

med artikkel 15 i forordning (EU) 2016/1388. For å sikre at disse parametrene opprettholdes, skal hver transmisjonsnettilknyttet 

DSO bruke sine ressurser av reaktiv effekt og ha rett til å gi instrukser om spenningsregulering til distribusjonsnettilknyttede 

SGU-er. 

6. Hver TSO skal ha rett til å bruke all tilgjengelig kapasitet for reaktiv effekt som er knyttet til transmisjonsnettet, innenfor 

sitt kontrollområde, for å håndtere reaktiv effekt effektivt og opprettholde spenningsintervallene fastsatt i tabell 1 og 2 i vedlegg 

II til denne forordning. 

7. Hver TSO skal, direkte eller indirekte i samordning med den transmisjonsnettilknyttede DSO-en når det er relevant, 

håndtere ressurser av reaktiv effekt innenfor sitt kontrollområde, herunder blokkering av automatisk regulering av spenning og 

reaktiv effekt på transformatorer, spenningsfall og forbruksfrakopling ved lav spenning, for å opprettholde grensene for 

driftssikkerhet og hindre spenningskollaps i transmisjonsnettet.  
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8. Hver TSO skal fastsette tiltak for spenningsregulering i samordning med transmisjonsnettilknyttede SGU-er og DSO-er og 

med tilgrensende TSO-er. 

9. Når det er relevant for spenningsregulering og håndtering av reaktiv effekt i transmisjonsnettet, kan en TSO i samordning 

med en DSO kreve at en distribusjonsnettilknyttet SGU følger instruksene om spenningsregulering. 

KAPITTEL 3 

Håndtering av kortslutningsstrøm 

Artikkel 30 

Kortslutningsstrøm 

Hver TSO skal fastsette 

a) den høyeste kortslutningsstrømmen der den nominelle kapasiteten for effektbrytere og annet utstyr overskrides, og 

b) den minste kortslutningsstrømmen for korrekt drift av vernutstyr. 

Artikkel 31 

Beregning av kortslutningsstrøm og tilknyttede tiltak 

1. Hver TSO skal utføre beregninger av kortslutningsstrømmen for å vurdere innvirkningen av tilgrensende TSO-er og 

transmisjonsnettilknyttede SGU-er og transmisjonsnettilknyttede distribusjonsnett, herunder lukkede distribusjonsnett, på 

nivåene av kortslutningsstrøm i transmisjonsnettet. Dersom et transmisjonsnettilknyttet distribusjonsnett, herunder lukkede 

distribusjonsnett, påvirker nivåene av kortslutningsstrøm, skal det inngå i beregningene av kortslutningsstrøm for 

transmisjonsnettet. 

2. Ved beregninger av kortslutningsstrøm skal hver TSO 

a) benytte de mest nøyaktige tilgjengelige dataene av høy kvalitet, 

b) ta hensyn til internasjonale standarder, og 

c) som grunnlag for beregningen av den høyeste kortslutningsstrømmen, benytte slike driftsforhold som gir høyeste mulige 

nivå av kortslutningsstrøm, herunder kortslutningsstrømmen fra andre transmisjonsnett og distribusjonsnett, herunder 

lukkede distribusjonsnett. 

3. Hver TSO skal treffe driftstiltak eller andre tiltak for å hindre avvik fra de grensene for høyeste og minste kortslutnings-

strøm som er nevnt i artikkel 30, på alle tidspunkter og for alt vernutstyr. Dersom et slikt avvik oppstår, skal hver TSO aktivere 

korrigerende tiltak eller treffe andre tiltak for å sikre at grensene nevnt i artikkel 30 gjenopprettes. Et avvik fra disse grensene er 

bare tillatt ved tilkoplingssekvenser. 

KAPITTEL 4 

Håndtering av kraftflyt 

Artikkel 32 

Grenser for kraftflyt 

1. Hver TSO skal opprettholde kraftflyten innenfor de grensene for driftssikkerhet som er fastsatt når nettet er i 

normaldriftstilstand og etter forekomst av en uforutsett hendelse fra den listen over uforutsette hendelser som er nevnt i artikkel 

33 nr. 1.  
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2. I (N-1)-situasjonen, ved normaldriftstilstand, skal hver TSO opprettholde kraftflyten innenfor de tillatte forbigående 

overbelastningene som er nevnt i artikkel 25 nr. 1 bokstav c), etter å ha forberedt korrigerende tiltak som skal benyttes og 

gjennomføres innenfor den tidsrammen som er tillatt for tillatte forbigående overbelastninger. 

KAPITTEL 5 

Analyse og håndtering av uforutsette hendelser 

Artikkel 33 

Liste over uforutsette hendelser 

1. Hver TSO skal opprette en liste over uforutsette hendelser, herunder interne og eksterne uforutsette hendelser i sitt 

observerbarhetsområde, ved å vurdere om noen av disse uforutsette hendelsene utgjør en fare for driftssikkerheten i TSO-ens 

kontrollområde. Listen over uforutsette hendelser skal omfatte både ordinære uforutsette hendelser og ekstraordinære 

uforutsette hendelser som er fastsatt ved hjelp av metoden utviklet i samsvar med artikkel 75. 

2. For å opprette en liste over uforutsette hendelser skal hver TSO klassifisere hver uforutsett hendelse på grunnlag av om 

den er ordinær, ekstraordinær eller utenfor definert område, idet det tas hensyn til sannsynligheten for at den inntreffer samt 

følgende prinsipper: 

a) Hver TSO skal klassifisere uforutsette hendelser for sitt eget kontrollområde. 

b) Når drifts- eller værforhold i betydelig grad øker sannsynligheten for en ekstraordinær uforutsett hendelse, skal hver TSO ta 

med denne ekstraordinære uforutsette hendelsen i sin liste over uforutsette hendelser. 

c) For å ta hensyn til ekstraordinære uforutsette hendelser med stor innvirkning på eget eller tilgrensende transmisjonsnett skal 

hver TSO ta med slike ekstraordinære uforutsette hendelser i sin liste over uforutsette hendelser. 

3. Hver transmisjonsnettilknyttet DSO og SGU som er et kraftproduksjonsanlegg, skal levere alle opplysninger som er 

relevante for analysen av uforutsette hendelser, etter anmodning fra TSO-en, herunder prognoser og sanntidsdata, med 

eventuelle aggregerte data i samsvar med artikkel 50 nr. 2. 

4. Hver TSO skal samordne sin analyse av uforutsette hendelser gjennom sammenhengende lister over uforutsette hendelser 

med minst TSO-ene fra sitt eget observerbarhetsområde, i samsvar med artikkel 75. 

5. Hver TSO skal informere TSO-ene i sitt observerbarhetsområde om de eksterne uforutsette hendelsene som inngår i 

dennes liste over uforutsette hendelser. 

6. Hver TSO skal i god tid informere de berørte TSO-ene i sitt observerbarhetsområde om alle planlagte topologiske 

endringer av dens anleggsdeler i transmisjonsnettet, som inngår som eksterne uforutsette hendelser i listene over uforutsette 

hendelser for de berørte TSO-ene. 

7. Hver TSO skal sikre at sanntidsdataene er tilstrekkelig nøyaktige til å muliggjøre konvergens mellom lastflytberegninger 

som utføres i analysen av uforutsette hendelser. 

Artikkel 34 

Analyse av uforutsette hendelser 

1. Hver TSO skal foreta en analyse av uforutsette hendelser i sitt observerbarhetsområde for å identifisere uforutsette 

hendelser som setter eller kan sette driftssikkerheten i eget kontrollområde i fare, og for å identifisere de korrigerende tiltakene 

som kan være nødvendige for å håndtere uforutsette hendelser, herunder tiltak for å begrense virkningene av ekstraordinære 

uforutsette hendelser. 

2. Hver TSO skal sikre at mulige overskridelser av grensene for driftssikkerheten i sitt kontrollområde som er identifisert 

ved analysen av uforutsette hendelser ikke utgjør noen fare for driftssikkerheten i TSO-ens transmisjonsnett eller 

sammenkoplede transmisjonsnett.  
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3. Hver TSO skal utføre en analyse av uforutsette hendelser ut fra prognoser for driftsdata og driftsdata i sanntid fra sitt 

observerbarhetsområde. Utgangspunktet for analysen av uforutsette hendelser i N-situasjonen skal være den relevante 

topologien i transmisjonsnettet, som omfatter planlagte driftsstanser i driftsplanleggingsfasene. 

Artikkel 35 

Håndtering av uforutsette hendelser 

1. Hver TSO skal vurdere risikoene knyttet til uforutsette hendelser etter simulering av hver uforutsett hendelse fra listen 

over uforutsette hendelser og etter en vurdering av om TSO-en kan holde sitt transmisjonsnett innenfor grensene for 

driftssikkerheten i (N-1)-situasjonen. 

2. Når en TSO vurderer at risikoene knyttet til en uforutsett hendelse er så betydelige at TSO-en kanskje ikke kan forberede 

og aktivere korrigerende tiltak i god tid for å hindre manglende overholdelse av (N-1)-kriteriet, eller at det er risiko for at en 

forstyrrelse spres til sammenkoplede transmisjonsnett, skal TSO-en forberede og aktivere korrigerende tiltak for å oppnå 

samsvar med (N-1)-kriteriet så snart som mulig. 

3. Ved en (N-1)-situasjon som følge av en forstyrrelse, skal hver TSO aktivere et korrigerende tiltak for å sikre at 

transmisjonsnettet gjenopprettes til normaldriftstilstand så snart som mulig, og at denne (N-1)-situasjonen blir den nye  

N-situasjonen. 

4. En TSO skal ikke være forpliktet til å overholde (N-1)-kriteriet i følgende situasjoner: 

a) Under tilkoplingssekvenser. 

b) I det tidsrommet som kreves for å forberede og aktivere korrigerende tiltak. 

5. Med mindre en medlemsstat bestemmer noe annet, skal en TSO ikke være forpliktet til å overholde (N-1)-kriteriet så 

lenge det bare oppstår lokale konsekvenser innenfor TSO-ens kontrollområde. 

KAPITTEL 6 

Vern 

Artikkel 36 

Generelle krav til vern 

1. Hver TSO skal drive sitt transmisjonsnett med det utstyret for vern og reservevern for automatisk å hindre spredning av 

forstyrrelser som kan utgjøre fare for driftssikkerheten i TSO-ens eget transmisjonsnett og i samkjøringsnettet. 

2. Minst én gang hvert 5. år skal hver TSO gjennomgå sin strategi og sine konsepter for vern og oppdatere dem ved behov 

for å sikre at vernutstyret fungerer korrekt og at driftssikkerheten opprettholdes. 

3. Etter en vernutløsning som hadde virkning utenfor en TSOs kontrollområde, herunder overføringsforbindelser, skal denne 

TSO-en vurdere om vernutstyret i kontrollområdet fungerte som planlagt, og gjennomføre korrigerende tiltak ved behov. 

4. Hver TSO skal angi settpunkter for vernutstyret til sitt transmisjonsnett som sikrer pålitelig, rask og selektiv feilretting, 

herunder reservevernet for feilretting ved funksjonssvikt i det primære vernsystemet. 

5. Før utstyr for vern og reservevern tas i bruk eller etter eventuelle endringer, skal hver TSO komme til enighet med de 

tilgrensende TSO-ene om definisjonen av verninnstillinger for overføringsforbindelser, og samordne med disse TSO-ene før 

innstillingene endres.  
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Artikkel 37 

Særskilte vernordninger 

Når en særskilt vernordning benyttes, skal TSO-en 

a) sikre at den særskilte vernordningen fungerer selektivt, pålitelig og effektivt, 

b) når en særskilt vernordning utformes, vurdere følgene for transmisjonsnettet dersom det ikke fungerer korrekt, samtidig 

som det tas hensyn til innvirkningen på berørte TSO-er, 

c) verifisere at den særskilte vernordningen har en pålitelighet som er sammenlignbar med de vernsystemene som brukes til 

primært vern av anleggsdeler i transmisjonsnettet, 

d) drive transmisjonsnettet med den særskilte vernordningen innenfor de grensene for driftssikkerhet som er fastsatt i samsvar 

med artikkel 25, og 

e) samordne funksjonene i den særskilte vernordningen, aktiveringsprinsipper og settpunkter med tilgrensende TSO-er og 

berørte transmisjonsnettilknyttede DSO-er, herunder lukkede distribusjonsnett og berørte transmisjonsnettilknyttede  

SGU-er. 

Artikkel 38 

Overvåking og vurdering av dynamisk stabilitet 

1. Hver TSO skal overvåke den dynamiske stabiliteten i transmisjonsnettet ved hjelp av undersøkelser som utføres frakoplet 

i samsvar med nr. 6. Hver TSO skal utveksle relevante data for overvåking av den dynamiske stabiliteten i transmisjonsnettet 

med de andre TSO-ene i synkronområdet. 

2. Hver TSO skal utføre en vurdering av dynamisk stabilitet minst én gang i året for å identifisere stabilitetsgrenser og 

mulige stabilitetsproblemer i transmisjonsnettet. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal samordne vurderingene av dynamisk 

stabilitet, som skal omfatte hele eller deler av synkronområdet. 

3. Når de berørte TSO-ene utfører samordnede vurderinger av dynamisk stabilitet, skal de fastsette 

a) omfanget av den samordnede vurderingen av dynamisk stabilitet, i det minste med hensyn til en felles nettmodell, 

b) det settet av data som skal utveksles mellom berørte TSO-er for å utføre den samordnede vurderingen av dynamisk 

stabilitet, 

c) en liste over felles avtalte scenarioer med hensyn til den samordnede vurderingen av dynamisk stabilitet, og 

d) en liste over felles avtalte uforutsette hendelser eller forstyrrelser hvis innvirkning skal vurderes gjennom den samordnede 

vurderingen av dynamisk stabilitet. 

4. Ved stabilitetsproblemer på grunn av dårlig dempede svingninger mellom områder, som påvirker flere TSO-er i et 

synkronområde, skal hver TSO delta i en samordnet vurdering av dynamisk stabilitet på synkronområdenivå så snart som 

praktisk mulig og oversende de dataene som er nødvendige for denne vurderingen. En slik vurdering skal innledes og 

gjennomføres av de berørte TSO-ene eller av ENTSO for elektrisk kraft. 

5. Når en TSO oppdager en mulig innvirkning på spenning, rotorvinkel eller frekvensstabilitet i forhold til andre 

sammenkoplede transmisjonsnett, skal de berørte TSO-ene samordne de metodene som brukes i vurderingen av dynamisk 

stabilitet, legge fram nødvendige data, planlegge felles korrigerende tiltak med sikte på å forbedre stabiliteten, herunder 

prosedyrene for samarbeid mellom TSO-ene. 

6. Når det besluttes hvilke metoder som skal brukes i vurderingen av dynamisk stabilitet, skal hver TSO benytte følgende 

regler: 

a) Dersom de stasjonære grensene – med hensyn til listen over uforutsette hendelser – nås før stabilitetsgrensene, skal TSO-en 

basere vurderingen av dynamisk stabilitet bare på de frakoplede undersøkelsene av stabilitet som utføres i den langsiktige 

driftsplanleggingsfasen.  
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b) Dersom stasjonære grenser og stabilitetsgrenser – med hensyn til listen over uforutsette hendelser – ligger nær hverandre 

eller dersom stabilitetsgrensene nås før de stasjonære grensene under forhold med planlagt driftsstans, skal TSO-en utføre 

en vurdering av dynamisk stabilitet i dagen-før-driftsplanleggingsfasen mens disse forholdene råder. TSO-en skal planlegge 

korrigerende tiltak som om nødvendig skal brukes i sanntidsdrift. 

c) Dersom transmisjonsnettet er i N-situasjonen – med hensyn til listen over uforutsette hendelser – og stabilitetsgrensene nås 

før de stasjonære grensene, skal TSO-en utføre en vurdering av dynamisk stabilitet under alle driftsplanleggingsfaser, og 

foreta en ny vurdering av stabilitetsgrensene så snart som mulig etter en betydelig endring i N-situasjonen. 

Artikkel 39 

Håndtering av dynamisk stabilitet 

1. Dersom vurderingen av dynamisk stabilitet viser at stabilitetsgrensene er overskredet, skal TSO-ene i hvis kontrollområde 

overskridelsene har funnet sted, utforme, forberede og aktivere korrigerende tiltak for å holde transmisjonsnettet stabilt. Disse 

korrigerende tiltakene kan omfatte SGU-er. 

2. Hver TSO skal sikre at feilrettingstiden for feil som kan føre til ustabilitet i transmisjonsnettet i utbredt driftstilstand, er 

kortere enn feilrettingstiden for kritiske feil som TSO-en har beregnet i sin vurdering av dynamisk stabilitet, utført i samsvar 

med artikkel 38. 

3. I forbindelse med kravene til minste treghet som er relevante for frekvensstabiliteten i synkronområdet, 

a) skal alle TSO-er i dette synkronområdet senest to år etter ikrafttredelsen av denne forordning, gjennomføre en felles 

undersøkelse for hvert synkronområde for å fastslå om den påkrevde minste treghet skal fastsettes, samtidig som det tas 

hensyn til kostnader og fordeler samt mulige alternativer. Alle TSO-er skal informere reguleringsmyndighetene om sine 

undersøkelser. Alle TSO-er skal utføre en periodisk gjennomgåelse og oppdatere disse undersøkelsene hvert annet år, 

b) når undersøkelsene nevnt i bokstav a) viser behovet for å fastsette kravene til minste treghet, skal alle TSO-er fra det 

berørte synkronområdet i fellesskap utvikle en metode for å definere minste treghet som kreves for å opprettholde 

driftssikkerhet og hindre overskridelser av stabilitetsgrensene. Denne metoden skal overholde prinsippene om effektivitet 

og forholdsmessighet, den skal utarbeides innen seks måneder etter at undersøkelsene nevnt i bokstav a) er fullført, og den 

skal oppdateres senest seks måneder etter at undersøkelsene er oppdatert og gjort tilgjengelige, og 

c) skal hver TSO i sanntidsdrift benytte den minste tregheten som kreves i sitt kontrollområde, i samsvar med den metoden 

som er definert, og de resultatene som er oppnådd i samsvar med bokstav b). 

AVDELING 2 

DATAUTVEKSLING 

KAPITTEL 1 

Generelle krav til datautveksling 

Artikkel 40 

Organisasjon, roller, ansvarsområder og kvalitet for datautveksling 

1. Utveksling og framlegging av data og opplysninger i henhold til denne avdeling skal i den grad det er mulig, gjenspeile 

den faktiske og forventede situasjonen i transmisjonsnettet. 

2. Hver TSO skal ha ansvar for å legge fram og bruke data og opplysninger av høy kvalitet. 

3. Hver TSO skal samle inn følgende opplysninger om sitt observerbarhetsområde og utveksle disse dataene med alle andre 

TSO-er i den grad det er nødvendig for å utføre driftssikkerhetsanalysen i samsvar med artikkel 72: 

a) Produksjon. 

b) Forbruk.  
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c) Planer. 

d) Balanseposisjoner. 

e) Planlagte driftsstanser og topologier for koplingsstasjoner. 

f) Prognoser. 

4. Hver TSO skal gjengi opplysningene i nr. 3 som innmatinger og uttak i hver node i TSO-ens individuelle nettmodell, som 

nevnt i artikkel 64. 

5. Hver TSO skal i samordning med DSO-ene og SGU-ene fastsette anvendelsen og omfanget av datautvekslingen basert på 

følgende kategorier: 

a) Strukturelle data i samsvar med artikkel 48. 

b) Planleggings- og prognosedata i samsvar med artikkel 49. 

c) Sanntidsdata i samsvar med artikkel 44, 47 og 50. 

d) Bestemmelser i samsvar med artikkel 51, 52 og 53. 

6. Innen seks måneder etter ikrafttredelsen av denne forordningen skal alle TSO-er i fellesskap komme til enighet om viktige 

organisatoriske krav, roller og ansvarsområder i forbindelse med datautveksling. Disse organisatoriske kravene, rollene og 

ansvarsområdene skal ta hensyn til og om nødvendig utfylle driftsforholdene i den metoden for produksjon og lastdata som er 

utarbeidet i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) 2015/1222. De skal gjelde for alle bestemmelser om datautveksling i 

denne avdeling, og skal omfatte organisatoriske krav, roller og ansvarsområder for følgende: 

a) Forpliktelser for TSO-er til uten opphold å informere alle tilgrensende TSO-er om endringer i innstillinger for vern, 

termiske grenser og teknisk kapasitet ved overføringsforbindelsene mellom deres kontrollområder. 

b) Forpliktelser for DSO-er som er direkte koplet til transmisjonsnettet, til å informere de TSO-ene de er tilknyttet, innenfor de 

avtalte tidsrammene om alle endringer i data og opplysninger i henhold til denne avdeling. 

c) Forpliktelser for tilgrensende DSO-er og/eller mellom nedstrøms-DSO-er og oppstrøms-DSO-er til å informere hverandre 

innenfor de avtalte tidsrammene om alle endringer i data og opplysninger i henhold til denne avdeling. 

d) Forpliktelser for SGU-er til å informere sin TSO eller DSO, innenfor de avtalte tidsrammene om relevante endringer i data 

og opplysninger som er fastsatt i henhold til denne avdeling. 

e) Det detaljerte innholdet av data og opplysninger som er fastsatt i henhold til denne avdeling, herunder hovedprinsipper, 

type data, kommunikasjonsmidler, formater og standarder som skal benyttes, samt frister og ansvarsområder. 

f) Tidsstempling og hyppighet for levering av data og opplysninger som skal legges fram av DSO-er og SGU-er, som skal 

brukes av TSO-er innenfor ulike tidsrammer. Hyppigheten av informasjonsutvekslingen for sanntidsdata, planlagte data og 

oppdatering av strukturelle data skal fastsettes. 

g) Format for rapportering av data og opplysninger som er fastsatt i henhold til denne avdeling. 

De organisatoriske kravene, rollene og ansvarsområdene skal offentliggjøres av ENTSO for elektrisk kraft. 

7. Innen 18 måneder etter ikrafttredelsen av denne forordningen skal hver TSO komme til enighet med de relevante DSO-

ene om effektive, virkningsfulle og forholdsmessige prosesser for gjennomføring og håndtering av datautveksling seg imellom, 

herunder når det er påkrevd for effektiv nettdrift, framlegging av data knyttet til distribusjonsnett og SGU-er. Uten at det 

berører bestemmelsene i nr. 6 bokstav g) skal hver TSO komme til enighet med de relevante DSO-ene om formatet for 

datautveksling. 

8. Transmisjonsnettilknyttede SGU-er skal ha tilgang til data om deres nettverksinstallasjoner som er i drift ved 

tilknytningspunktet.  
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9. Hver TSO skal komme til enighet med de transmisjonsnettilknyttede DSO-ene om omfanget av ytterligere opplysninger 

som skal utveksles dem imellom om nettverksinstallasjoner som er i drift. 

10. DSO-er med et tilknytningspunkt til et transmisjonsnett skal ha rett til å motta relevante strukturelle og planlagte 

opplysninger samt sanntidsdata fra de berørte TSO-ene og til å samle inn relevante strukturelle og planlagte opplysninger samt 

sanntidsdata fra de tilgrensende DSO-ene. Tilgrensende DSO-er skal på en samordnet måte fastsette omfanget av de 

opplysningene som kan utveksles. 

KAPITTEL 2 

Datautveksling mellom TSO-er 

Artikkel 41 

Utveksling av strukturelle data og prognosedata 

1. Tilgrensende TSO-er skal utveksle minst følgende strukturelle opplysninger om observerbarhetsområdet: 

a) Den normale topologien for koplingsstasjoner og andre relevante data, for hvert spenningsnivå. 

b) Tekniske data om overføringsledninger. 

c) Tekniske data om transformatorer som forbinder DSO-ene, SGU-er som er forbruksanlegg, og generatorenes blokktrans-

formatorer hos SGU-er som er kraftproduksjonsanlegg. 

d) Den høyeste og laveste aktive og reaktive effekten for SGU-er som er kraftproduksjonsenheter. 

e) Tekniske data om faseforskyvende transformatorer. 

f) Tekniske data om HVDC-systemer. 

g) Tekniske data om reaktorer, kondensatorer og statiske VAR-kompensatorer. 

h) De grensene for driftssikkerhet som er fastsatt av hver TSO i samsvar med artikkel 25. 

2. For å samordne vernet av sine transmisjonsnett skal tilgrensende TSO-er utveksle verninnstillingene for de linjene der de 

uforutsette hendelsene inngår som eksterne uforutsette hendelser i deres lister over uforutsette hendelser. 

3. For å samordne sine driftssikkerhetsanalyser og fastsette den felles nettmodellen i samsvar med artikkel 67–70, skal hver 

TSO utveksle minst følgende data med minst alle andre TSO-er fra samme synkronområde: 

a) Topologien for transmisjonsnett med en spenning på minst 220 kV innenfor TSO-ens kontrollområde. 

b) En modell eller tilsvarende av transmisjonsnettet med spenning på under 220 kV som har betydelig innvirkning på TSO-ens 

eget transmisjonsnett. 

c) De termiske grensene for anleggsdelene i transmisjonsnettet. 

d) En realistisk og nøyaktig prognose over samlet mengde innmating og uttak for hver primær energikilde, i hver node i 

transmisjonsnettet og for ulike tidsrammer. 

4. For å samordne vurderingene av dynamisk stabilitet i henhold til artikkel 38 nr. 2 og 4, og for å utføre dem, skal hver TSO 

utveksle følgende data med de andre TSO-ene i samme synkronområde eller i relevante deler av dette: 

a) Data om SGU-er som er kraftproduksjonsenheter, herunder men ikke begrenset til 

i) elektriske parametrer for vekselstrømsgeneratoren som passer til vurderingen av dynamisk stabilitet, herunder samlet 

treghet, 

ii) vernmodeller, 

iii) vekselstrømsgenerator og primær drivkraft,  
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iv) beskrivelse av transformatoren for opptransformering, 

v) laveste og høyeste reaktive effekt, 

vi) modeller for spennings- og hastighetsregulering, og 

vii) modeller for primære drivkrafter og magnetiseringssystemer som egner seg ved store forstyrrelser. 

b) Data om type regulering og spenningsreguleringsintervall for trinnkoplere, herunder beskrivelse av eksisterende 

lasttrinnkoplere, og data om type regulering og spenningsreguleringsintervall for transformatorer for opptransformering og 

nettransformatorer. 

c) Data om HVDC-systemer og FACTS-innretninger for de dynamiske modellene av systemet eller innretningen samt den 

tilknyttede reguleringen som egner seg ved store forstyrrelser. 

Artikkel 42 

Datautveksling i sanntid 

1. I samsvar med artikkel 18 og 19 skal hver TSO utveksle følgende data om systemdriftstilstanden for sitt transmisjonsnett 

med de andre TSO-ene i samme synkronområde, ved hjelp av det IT-verktøyet for datautveksling i sanntid på felleseuropeisk 

plan som fastsatt av ENTSO for elektrisk kraft: 

a) Frekvens. 

b) Innstillingsfeil ved frekvensgjenoppretting. 

c) Målte utvekslinger av aktiv effekt mellom LFC-områder. 

d) Aggregert produksjonsinnmating. 

e) Systemdriftstilstand i samsvar med artikkel 18. 

f) Settpunkt for lastfrekvensregulering. 

g) Effektutveksling gjennom virtuelle overføringsledninger. 

2. Hver TSO skal utveksle følgende data om sitt transmisjonsnett med de andre TSO-ene i sitt observerbarhetsområde ved 

hjelp av datautveksling i sanntid mellom TSO-enes systemer for overvåkingskontroll og datainnsamling (SCADA – 

Supervisory Control And Data Acquisition) og energistyring: 

a) Faktisk topologi for koplingsstasjoner. 

b) Aktiv og reaktiv effekt i linjefelt, herunder transmisjon, distribusjon og linjer som knytter sammen SGU-er. 

c) Aktiv og reaktiv effekt i transformatorfelt, herunder transmisjon, distribusjon og transformatorer som knytter sammen 

SGU-er. 

d) Aktiv og reaktiv effekt i felt for kraftproduksjonsanlegg. 

e) Reguleringsposisjoner for transformatorer, herunder faseforskyvende transformatorer. 

f) Målt eller estimert samleskinnespenning. 

g) Reaktiv effekt i reaktor- og kondensatorfelt eller fra en statisk VAR-kompensator. 

h) Begrensninger for forsyningskapasiteten for aktiv og reaktiv effekt med hensyn til observerbarhetsområdet. 

3. Hver TSO skal ha rett til å anmode alle TSO-er i sitt observerbarhetsområde om å legge fram øyeblikksbilder i sanntid av 

tilstandsestimeringsdata fra denne TSO-ens kontrollområde, dersom dette er relevant for driftssikkerheten i den anmodende 

TSO-ens transmisjonsnett.  
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KAPITTEL 3 

Datautveksling mellom TSO-er og DSO-er innenfor TSO-ens kontrollområde 

Artikkel 43 

Utveksling av strukturelle data 

1. Hver TSO skal fastsette det observerbarhetsområdet for det transmisjonsnettilknyttede distribusjonsnettet som er 

nødvendig for at TSO-en skal kunne fastsette systemdriftstilstanden nøyaktig og effektivt, på grunnlag av den metoden som er 

utviklet i samsvar med artikkel 75. 

2. Dersom en TSO anser at et distribusjonsnett som ikke er tilknyttet transmisjonsnettet, har en betydelig innvirkning med 

hensyn til spenning, kraftflyt eller andre elektriske parametrer for gjengivelsen av transmisjonsnettets funksjon, skal dette 

distribusjonsnettet defineres av TSO-en som en del av observerbarhetsområdet i samsvar med artikkel 75. 

3. De strukturelle opplysningene om observerbarhetsområdet som er nevnt i nr. 1 og 2, som hver DSO legger fram for TSO-

en, skal omfatte minst 

a) koplingsstasjoner etter spenning, 

b) linjer som knytter sammen koplingsstasjoner nevnt i bokstav a), 

c) transformatorer fra koplingsstasjoner nevnt i bokstav a), 

d) SGU-er og 

e) reaktorer og kondensatorer som er knyttet til koplingsstasjonene nevnt i bokstav a). 

4. Hver transmisjonsnettilknyttet DSO skal minst hver sjette måned gi TSO-en en oppdatering av de strukturelle 

opplysningene i samsvar med nr. 3. 

5. Hver transmisjonsnettilknyttet DSO skal minst én gang i året legge fram for TSO-en, for hver primær energikilde, samlet 

aggregert produksjonskapasitet for kraftproduksjonsenheter av type A, som omfattes av kravene i forordning (EU) 2016/631, og 

best mulige overslag over produksjonskapasitet for kraftproduksjonsenheter av type A, som ikke omfattes av eller som har fått 

unntak fra forordning (EU) 2016/631, som er tilknyttet dens distribusjonsnett, og de tilhørende opplysningene om deres 

frekvensfunksjon. 

Artikkel 44 

Datautveksling i sanntid 

Med mindre annet er fastsatt av TSO-en, skal hver DSO legge fram for sin TSO i sanntid, de opplysningene om TSO-ens 

observerbarhetsområde som er nevnt i artikkel 43 nr. 1 og 2, herunder 

a) faktisk topologi for koplingsstasjoner, 

b) aktiv og reaktiv effekt i linjefelt, 

c) aktiv og reaktiv effekt i transformatorfelt, 

d) innmating av aktiv og reaktiv effekt i felt for kraftproduksjonsanlegg, 

e) innstilling for trinnkopling for transformatorer som er tilknyttet transmisjonsnettet, 

f) samleskinnespenningene, 

g) reaktiv effekt i reaktor- og kondensatorfelt, 

h) beste tilgjengelige data for aggregert produksjon for hver primær energikilde i DSO-området, og 

i) beste tilgjengelige data for aggregert forbruk i DSO-området.  
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KAPITTEL 4 

Datautveksling mellom TSO-er, eiere av overføringsforbindelser eller andre linjer og kraftproduksjonsenheter  

knyttet til transmisjonsnettet 

Artikkel 45 

Utveksling av strukturelle data 

1. Hver SGU som er eier av et kraftproduksjonsanlegg med en kraftproduksjonsenhet av type D som er tilknyttet 

transmisjonsnettet, skal legge fram for TSO-en minst følgende data: 

a) Generelle data om kraftproduksjonsenheten, herunder installert kapasitet og primær energikilde. 

b) Data om turbiner og kraftproduksjonsanlegg, herunder tidspunkter for kald- og varmstart. 

c) Data for beregning av kortslutningsstrøm. 

d) Data om transformatorer i kraftproduksjonsanlegg. 

e) FCR-data for kraftproduksjonsenheter som tilbyr eller leverer denne tjenesten, i samsvar med artikkel 154. 

f) FRR-data for kraftproduksjonsenheter som tilbyr eller leverer denne tjenesten, i samsvar med artikkel 158. 

g) RR-data for kraftproduksjonsenheter som tilbyr eller leverer denne tjenesten, i samsvar med artikkel 161. 

h) Data som er nødvendige for gjenoppretting av transmisjonsnettet. 

i) Data og modeller som er nødvendige for å utføre dynamisk simulering. 

j) Data om vern. 

k) Data som er nødvendige for å fastsette kostnadene for korrigerende tiltak i samsvar med artikkel 78 nr. 1 bokstav b); 

dersom en TSO benytter markedsbaserte ordninger i samsvar med artikkel 4 nr. 2 bokstav d), skal det være tilstrekkelig å 

opplyse om de prisene som TSO-en skal betale. 

l) Evne til regulering av spenning og reaktiv effekt. 

2. Hver SGU som er eier av et kraftproduksjonsanlegg med en kraftproduksjonsenhet av type B eller C som er tilknyttet 

transmisjonsnettet, skal legge fram for TSO-en minst følgende data: 

a) Generelle data om kraftproduksjonsenheten, herunder installert kapasitet og primær energikilde. 

b) Data for beregning av kortslutningsstrøm. 

c) FCR-data i henhold til definisjonen og kravene i artikkel 173 for kraftproduksjonsenheter som tilbyr eller leverer denne 

tjenesten. 

d) FRR-data for kraftproduksjonsenheter som tilbyr eller leverer denne tjenesten. 

e) RR-data for kraftproduksjonsenheter som tilbyr eller leverer denne tjenesten. 

f) Data om vern. 

g) Evne til regulering av reaktiv effekt. 

h) Data som er nødvendige for å fastsette kostnadene for korrigerende tiltak i samsvar med artikkel 78 nr. 1 bokstav b); 

dersom en TSO benytter markedsbaserte ordninger i samsvar med artikkel 4 nr. 2 bokstav d), skal det være tilstrekkelig å 

opplyse om de prisene som TSO-en skal betale. 

i) Data som er nødvendige for å utføre en vurdering av dynamisk stabilitet i samsvar med artikkel 38.  
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3. En TSO kan be eieren av et kraftproduksjonsanlegg med en kraftproduksjonsenhet tilknyttet transmisjonsnettet, om å 

legge fram ytterligere data, dersom de er relevante for driftssikkerhetsanalysen i samsvar med del III avdeling 2. 

4. Hver eier av et HVDC-system eller av en overføringsforbindelse skal legge fram følgende data om HVDC-systemet eller 

overføringsforbindelsen til TSO-en: 

a) Data fra anleggets merkeplate. 

b) Data om transformatorer. 

c) Data om filtre og filterbanker. 

d) Data om kompensering for reaktiv effekt. 

e) Evne til regulering av aktiv effekt. 

f) Evne til regulering av reaktiv effekt og spenning. 

g) Prioritering av aktiv eller reaktiv driftsmodus, i forekommende tilfeller. 

h) Evne til frekvensrespons. 

i) Dynamiske modeller for dynamisk simulering. 

j) Data om vern. 

k) Toleranse for spenningsfeil. 

5. Hver eier av en vekselstrømoverføringsforbindelse skal legge fram for TSO-en minst følgende data: 

a) Data fra anleggets merkeplate. 

b) Elektriske parametrer. 

c) Tilhørende vern. 

Artikkel 46 

Planlagt datautveksling 

1. Hver SGU som er eier av et kraftproduksjonsanlegg med en kraftproduksjonsenhet av type B, C eller D som er tilknyttet 

transmisjonsnettet, skal legge fram for TSO-en minst følgende data: 

a) Uttak av aktiv effekt og reserver av aktiv effekt som er tilgjengelige på dagen-før- og intradags-basis. 

b) Informasjon uten unødig opphold om planlagt utilgjengelighet eller begrensning av aktiv effekt. 

c) Eventuell forventet begrensning av evnen til å regulere reaktiv effekt. 

d) Som unntak fra bokstav a) og b) i regioner med en modell for sentralisert regulering, data som TSO-en ber om for å 

forberede sin plan for uttak av aktiv effekt. 

2. Hver HVDC-systemoperatør skal legge fram for TSO-en minst følgende data: 

a) Plan for aktiv effekt og tilgjengelighet på dagen-før- og intradags-basis. 

b) Informasjon uten unødig opphold om planlagt utilgjengelighet eller begrensning av aktiv effekt. 

c) Eventuell forventet begrensning av evnen til å regulere reaktiv effekt eller spenning. 

3. Hver operatør av en vekselstrømoverføringsforbindelse eller en vekselstrømlinje skal legge fram for TSO-en data om 

planlagt utilgjengelighet eller begrensning av aktiv effekt.  
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Artikkel 47 

Datautveksling i sanntid 

1. Med mindre annet er fastsatt av TSO-en, skal hver betydelig nettbruker som er eier av et kraftproduksjonsanlegg med en 

kraftproduksjonsenhet av type B, C eller D, legge fram for TSO-en minst følgende data i sanntid: 

a) Plassering av effektbrytere ved tilknytningspunktet eller et annet interaksjonspunkt som er avtalt med TSO-en. 

b) Aktiv og reaktiv effekt ved tilknytningspunktet eller et annet interaksjonspunkt som er avtalt med TSO-en. 

c) Når det gjelder et kraftproduksjonsanlegg med et forbruk utover hjelpeforbruk, netto aktiv og reaktiv effekt. 

2. Med mindre annet er fastsatt av TSO-en, skal hver eier av et HVDC-system eller en vekselstrømoverføringsforbindelse 

legge fram for TSO-en minst følgende data i sanntid om tilknytningspunktet for HVDC-systemet eller vekselstrøm-

overføringsforbindelsen: 

a) Plassering av effektbrytere. 

b) Driftsstatus. 

c) Aktiv og reaktiv effekt. 

KAPITTEL 5 

Datautveksling mellom TSO-er, DSO-er og distribusjonsnettilknyttede kraftproduksjonsenheter 

Artikkel 48 

Utveksling av strukturelle data 

1. Med mindre annet er fastsatt av TSO-en, skal hver eier av et kraftproduksjonsanlegg med en kraftproduksjonsenhet, som 

er en SGU i samsvar med artikkel 2 nr. 1 bokstav a), og ved aggregering av SGU-er i samsvar med artikkel 2 nr. 1 bokstav e), 

som er tilknyttet distribusjonsnettet, legge fram minst følgende data for TSO-en og den DSO-en som den har et 

tilknytningspunkt til: 

a) Generelle data om kraftproduksjonsenheten, herunder installert kapasitet og primær energikilde eller brenseltype. 

b) FCR-data i henhold til definisjonen og kravene i artikkel 173 for kraftproduksjonsanlegg som tilbyr eller leverer denne 

FCR-tjenesten. 

c) FRR-data for kraftproduksjonsanlegg som tilbyr eller leverer FRR-tjenesten. 

d) RR-data for kraftproduksjonsenheter som tilbyr eller leverer RR-tjenesten. 

e) Data om vern. 

f) Evne til regulering av reaktiv effekt. 

g) Mulighet for fjerntilgang til effektbryteren. 

h) Data som er nødvendige for å utføre dynamisk simulering i samsvar med bestemmelsene i forordning (EU) 2016/631. 

i) Spenningsnivå for og plassering av hver enkelt kraftproduksjonsenhet. 

2. Hver eier av et kraftproduksjonsanlegg med en kraftproduksjonsenhet, som er en SGU i samsvar med artikkel 2 nr. 1 

bokstav a) og e), skal informere TSO-en og den DSO-en som den har et tilknytningspunkt til, innenfor den avtalte fristen og 

ikke senere enn første idriftsetting eller i forbindelse med endringer av det eksisterende anlegget, om eventuelle endringer i 

omfanget av og innholdet i de dataene som er oppført i nr. 1.  
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Artikkel 49 

Planlagt datautveksling 

Med mindre annet er fastsatt av TSO-en, skal hver eier av et kraftproduksjonsanlegg med en kraftproduksjonsenhet, som er en 

SGU i samsvar med artikkel 2 nr. 1 bokstav a) og e), som er tilknyttet distribusjonsnettet, legge fram minst følgende data for 

TSO-en og den DSO-en som den har et tilknytningspunkt til: 

a) Planlagt utilgjengelighet, planlagt begrensning av aktiv effekt samt forventet planlagt uttak av aktiv effekt ved 

tilknytningspunktet. 

b) Eventuell forventet begrensning av evnen til å regulere reaktiv effekt. 

c) Som unntak fra bokstav a) og b) i regioner med et system for sentralisert regulering, data som TSO-en ber om for å 

forberede sin plan for uttak av aktiv effekt. 

Artikkel 50 

Datautveksling i sanntid 

1. Med mindre annet er fastsatt av TSO-en, skal hver eier av et kraftproduksjonsanlegg med en kraftproduksjonsenhet, som 

er en SGU i samsvar med artikkel 2 nr. 1 bokstav a) og e), som er tilknyttet distribusjonsnettet, legge fram minst følgende data i 

sanntid for TSO-en og den DSO-en som den har et tilknytningspunkt til: 

a) Status for koplingsinnretninger og effektbrytere ved tilknytningspunktet. 

b) Flyt av aktiv og reaktiv effekt, strøm og spenning ved tilknytningspunktet. 

2. Hver TSO skal i samordning med ansvarlige DSO-er fastsette hvilke SGU-er som kan unntas fra kravet om å legge fram 

sanntidsdata som er oppført i nr. 1, direkte til TSO-en. I slike tilfeller skal de ansvarlige TSO-ene og DSO-ene komme til 

enighet om hvilke aggregerte sanntidsdata for de berørte SGU-ene som skal leveres til TSO-en. 

Artikkel 51 

Datautveksling mellom TSO-er og DSO-er om betydelige kraftproduksjonsenheter 

1. Med mindre annet er fastsatt av TSO-en, skal hver DSO legge fram for sin TSO de opplysningene som er angitt i artikkel 

48, 49 og 50, med den hyppigheten og det detaljnivået som TSO-en ønsker. 

2. Hver TSO skal gi den DSO-en hvis distribusjonsnett SGU-ene er tilknyttet, tilgang til opplysningene angitt i artikkel  

48, 49 og 50 etter anmodning fra DSO-en. 

3. En TSO kan be om ytterligere data fra en eier av et kraftproduksjonsanlegg med en kraftproduksjonsenhet, som er en SGU 

i samsvar med artikkel 2 nr. 1 bokstav a) og e), som er tilknyttet distribusjonsnettet, dersom det er nødvendig for drifts-

sikkerhetsanalysen og for valideringen av modeller. 

KAPITTEL 6 

Datautveksling mellom TSO-er og forbruksanlegg 

Artikkel 52 

Datautveksling mellom TSO-er og transmisjonsnettilknyttede forbruksanlegg 

1. Med mindre annet er fastsatt av TSO-en, skal hver eier av transmisjonsnettilknyttede forbruksanlegg legge fram følgende 

strukturelle data for TSO-en: 

a) Elektriske data for transformatorer som er tilknyttet transmisjonsnettet.  
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b) Kjennetegn for forbruksanleggets last. 

c) Kjennetegn for reguleringen av reaktiv effekt. 

2. Med mindre annet er fastsatt av TSO-en, skal hver eier av transmisjonsnettilknyttede forbruksanlegg legge fram følgende 

data for TSO-en: 

a) Planlagt forbruk av aktiv effekt og prognose for forbruk av reaktiv effekt på dagen-før- og intradags-basis, herunder 

eventuelle endringer av disse planene eller prognosene. 

b) Eventuell forventet begrensning av evnen til å regulere reaktiv effekt. 

c) Ved deltakelse i laststyring, en plan som viser det største og minste strukturelle effektintervallet som skal innskrenkes. 

d) Som unntak fra bokstav a) i regioner med et system for sentralisert regulering, data som TSO-en ber om for å forberede sin 

plan for uttak av aktiv effekt. 

3. Med mindre annet er fastsatt av TSO-en, skal hver eier av transmisjonsnettilknyttede forbruksanlegg legge fram følgende 

data i sanntid for TSO-en: 

a) Aktiv og reaktiv effekt ved tilknytningspunktet. 

b) Det minste og største effektintervallet som skal innskrenkes. 

4. Hver eier av et transmisjonsnettilknyttet forbruksanlegg skal gi TSO-en en beskrivelse av spenningsintervallene nevnt i 

artikkel 27. 

Artikkel 53 

Datautveksling mellom TSO-er og distribusjonsnettilknyttede forbruksanlegg eller tredjeparter som deltar i laststyring 

1. Med mindre annet er fastsatt av TSO-en, skal hver SGU som er et distribusjonsnettilknyttet forbruksanlegg og som deltar i 

laststyring på annen måte enn gjennom en tredjepart, legge fram følgende planlagte data og sanntidsdata for TSO-en og DSO-

en: 

a) Den største og minste strukturelle aktive effekten som er tilgjengelig for laststyring, og den lengste og korteste varigheten 

av eventuell bruk av denne effekten til laststyring. 

b) En prognose for aktiv effekt uten begrensninger som er tilgjengelig for laststyring og for eventuell planlagt laststyring. 

c) Aktiv og reaktiv effekt i sanntid ved tilknytningspunktet. 

d) En bekreftelse på at overslagene over faktiske verdier for laststyring benyttes. 

2. Med mindre annet er fastsatt av TSO-en, skal hver SGU som er en tredjepart som deltar i laststyring som fastsatt i artikkel 

27 i forordning (EU) 2016/1388, legge fram følgende data for TSO-en og DSO-en dagen før og nær sanntid og på vegne av alle 

sine distribusjonsnettilknyttede forbruksanlegg: 

a) Den største og minste strukturelle aktive effekten som er tilgjengelig for laststyring, og den lengste og korteste varigheten 

av eventuell aktivering av laststyring i et bestemt geografisk område fastsatt av TSO-en og DSO-en. 

b) En prognose for aktiv effekt uten begrensninger som er tilgjengelig for laststyring og for eventuelt planlagt nivå av 

laststyring i et bestemt geografisk område fastsatt av TSO-en og DSO-en. 

c) Aktiv og reaktiv effekt i sanntid. 

d) En bekreftelse på at overslagene over faktiske verdier for laststyring benyttes.  
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AVDELING 3 

SAMSVAR 

KAPITTEL 1 

Roller og ansvarsområder 

Artikkel 54 

Ansvarsområder for SGU-er 

1. Hver SGU skal informere den TSO-en eller DSO-en som den har et tilknytningspunkt til, om alle planlagte endringer av 

sin tekniske kapasitet som kan påvirke oppfyllelsen av kravene i denne forordning, før den gjennomføres. 

2. Hver SGU skal informere den TSO-en eller DSO-en som den har et tilknytningspunkt til, om alle driftsforstyrrelser på 

anlegget som kan påvirke oppfyllelsen av kravene i denne forordning, så snart som mulig etter at de har inntruffet. 

3. Hver SGU skal informere den TSO-en eller DSO-en som den har et tilknytningspunkt til, om alle planlagte testplaner og  

-prosedyrer som skal følges for å kontrollere at anlegget oppfyller kravene i denne forordning, i god tid og før planene 

iverksettes. TSO-en eller DSO-en skal på forhånd og i god tid godkjenne de planlagte testplanene og -prosedyrene, og 

godkjenningen skal ikke nektes uten rimelig grunn. Dersom SGU-en har et tilknytningspunkt til DSO-en og samhandler bare 

med DSO-en i henhold til nr. 2, skal TSO-en ha rett til å be den berørte DSO-en om resultater av samsvarstesting som er 

relevante for driftssikkerheten i TSO-ens transmisjonsnett. 

4. På anmodning fra TSO-en eller DSO-en, i henhold til artikkel 41 nr. 2 i forordning (EU) 2016/631 og artikkel 35 nr. 2 i 

forordning (EU) 2016/1388, skal SGU-en utføre samsvarstesting og simuleringer i samsvar med disse forordningene når som 

helst under anleggets levetid og særlig etter feil på, endring av eller utskifting av utstyr som vil kunne påvirke anleggets 

oppfyllelse av kravene i denne forordning, som gjelder anleggets evne til å oppnå de angitte verdiene, tidskravene som gjelder 

for disse verdiene samt tilgjengeligheten eller leveringen av tilleggstjenester som er avtalt. Tredjeparter som leverer 

laststyringstjenester direkte til TSO-en, leverandører av spesialregulering for kraftproduksjonsenheter eller forbruksanlegg 

gjennom aggregering og andre leverandører av reserver av aktiv effekt skal sikre at anleggene i deres portefølje oppfyller 

kravene i denne forordning. 

Artikkel 55 

TSO-ens oppgaver med hensyn til systemdrift 

Hver TSO skal ha ansvar for driftssikkerheten i sitt kontrollområde, og skal særlig 

a) utvikle og ta i bruk verktøy for nettdrift som er relevante for TSO-ens kontrollområde og som er knyttet til drift og 

driftsplanlegging i sanntid, 

b) utvikle og innføre verktøy og løsninger for å forhindre og avhjelpe forstyrrelser, 

c) bruke tjenester som leveres av tredjeparter, eventuelt gjennom innkjøp, for eksempel spesialregulering eller mothandel, 

tjenester for flaskehalshåndtering, produksjonsreserver og andre tilleggstjenester, 

d) overholde skalaen for klassifisering av hendelser vedtatt av ENTSO for elektrisk kraft i samsvar med artikkel 8 nr. 3 

bokstav a) i forordning (EF) nr. 714/2009, og framlegge for ENTSO for elektrisk kraft de opplysningene som kreves for å 

utføre oppgavene knyttet til utarbeiding av skalaen for klassifisering av hendelser, og 

e) årlig kontrollere hensiktsmessigheten av de verktøyene for nettdrift som er fastsatt i henhold til bokstav a) og b), som 

kreves for å opprettholde driftssikkerheten. Hver TSO skal identifisere eventuelle hensiktsmessige forbedringer av disse 

verktøyene for nettdrift, samtidig som det tas hensyn til de årlige rapportene som er utarbeidet av ENTSO for elektrisk kraft 

på grunnlag av skalaen for klassifisering av hendelser i samsvar med artikkel 15. Alle identifiserte forbedringer skal 

deretter gjennomføres av TSO-en.  
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KAPITTEL 2 

Driftsrelatert testing 

Artikkel 56 

Formål og ansvarsområder 

1. Hver TSO og hver transmisjonsnettilknyttet DSO eller SGU kan utføre driftsrelatert testing av henholdsvis sine 

anleggsdeler i transmisjonsnettet og sine anlegg under simulerte driftsforhold og i et begrenset tidsrom. Når de gjør dette, skal 

de gi melding i god tid og før testene igangsettes, og de skal begrense innvirkningen på systemdriften i sanntid. Den 

driftsrelaterte testingen skal ha som mål å gi 

a) bevis på samsvar med alle relevante tekniske og organisatoriske driftsbestemmelser i denne forordningen for en ny 

anleggsdel i transmisjonsnettet når det settes i drift for første gang, 

b) bevis på samsvar med alle relevante tekniske og organisatoriske driftsbestemmelser i denne forordningen for et nytt anlegg 

tilhørende SGU-en eller DSO-en, når det settes i drift for første gang, 

c) bevis på samsvar med alle relevante tekniske og organisatoriske driftsbestemmelser i denne forordningen ved alle endringer 

av en anleggsdel i transmisjonsnettet eller et anlegg tilhørende SGU-en eller DSO-en, som er relevant for systemdriften, 

d) vurdering av mulige negative virkninger av en feil, kortslutning eller annen ikke-planlagt og uventet hendelse under 

systemdriften, på anleggsdelen i transmisjonsnettet eller på anlegget tilhørende SGU-en eller DSO-en. 

2. Resultatene av den driftsrelaterte testingen som er nevnt i nr. 1, skal brukes av en TSO, DSO eller SGU, slik at 

a) TSO-en kan sikre at anleggsdelene i transmisjonsnettet fungerer korrekt, 

b) DSO-en og SGU-er kan sikre at distribusjonsnettet og SGU-ens anlegg fungerer korrekt, 

c) TSO-en, DSO-en eller SGU-en kan opprettholde eksisterende og utvikle ny driftspraksis, 

d) TSO-en kan sikre at tilleggstjenester utføres, 

e) TSO-en, DSO-en eller SGU-en kan få opplysninger om ytelsen til anleggsdeler i transmisjonsnettet og anlegg tilhørende 

SGU-er og DSO-er under alle forhold og i samsvar med alle relevante driftsbestemmelser i denne forordningen med hensyn 

til 

i) kontrollert bruk av frekvens- eller spenningsvariasjoner for å samle inn opplysninger om transmisjonsnettets og 

anleggsdelenes funksjon, og 

ii) test av driftspraksis i nøddriftstilstand og gjenopprettingstilstand. 

3. Hver TSO skal sikre at driftsrelatert testing ikke setter driftssikkerheten i transmisjonsnettet i fare. Eventuell driftsrelatert 

testing kan utsettes eller avbrytes på grunn av ikke-planlagte driftsforhold, eller av hensyn til sikkerheten for ansatte, for 

offentligheten, eller for det anlegget eller apparatet som testes, eller for anleggsdeler i transmisjonsnettet eller anlegg tilhørende 

DSO-en eller SGU-en. 

4. Ved en forringelse av driftstilstanden for det transmisjonsnettet der den driftsrelaterte testingen utføres, skal TSO-en for 

dette transmisjonsnettet ha rett til å avbryte den driftsrelaterte testingen. Dersom gjennomføring av en test påvirker en annen 

TSO og dennes systemdriftstilstand også forringes, skal den TSO-en, SGU-en eller DSO-en som utfører testen, etter å ha blitt 

informert av den berørte TSO-en, omgående avbryte den driftsrelaterte testen. 

5. Hver TSO skal sikre at resultatene av relevante, utførte driftsrelaterte tester og tilknyttede analyser 

a) innarbeides i opplærings- og sertifiseringsprosessen for ansatte med ansvar for sanntidsdrift,  
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b) brukes som inndata i ENTSO for elektrisk krafts forsknings- og utviklingsprosess, og 

c) brukes til å forbedre driftspraksis, herunder også i nøddriftstilstand og gjenopprettingstilstand. 

Artikkel 57 

Utførelse av driftsrelaterte tester og analyser 

1. Hver TSO eller DSO som SGU-en har et tilknytningspunkt til, beholder retten til å teste en SGUs samsvar med kravene i 

denne forordning, SGU-ens forventede innmating og uttak og SGU-ens avtalte levering av tilleggstjenester når som helst under 

anleggets levetid. Prosedyren for disse driftsrelaterte testene skal meldes til SGU-en av TSO-en eller DSO-en i god tid før den 

driftsrelaterte testen settes i gang. 

2. Den TSO-en eller DSO-en som SGU-en har et tilknytningspunkt til, skal offentliggjøre en liste over opplysninger og 

dokumenter som skal framlegges, samt hvilke krav SGU-en skal oppfylle ved driftsrelatert testing av samsvar. Denne listen skal 

omfatte minst følgende opplysninger: 

a) All dokumentasjon og utstyrssertifikater som skal legges fram av SGU-en. 

b) Nærmere tekniske data om SGU-ens anlegg, som er relevante for systemdriften. 

c) Krav til modeller for vurdering av dynamisk stabilitet. 

d) Undersøkelser som er utført av SGU-en, som viser forventet resultat av vurderingen av dynamisk stabilitet, når dette er 

relevant. 

3. Dersom det er relevant, skal hver TSO eller DSO offentliggjøre ansvarsfordelingen mellom SGU-en og TSO-en eller 

DSO-en når det gjelder driftsrelatert testing av samsvar. 

AVDELING 4 

OPPLÆRING 

Artikkel 58 

Opplæringsprogram 

1. Innen 18 måneder etter ikrafttredelsen av denne forordningen skal hver TSO utvikle og vedta følgende: 

a) Et grunnleggende opplæringsprogram for sertifisering og et kontinuerlig program for etter- og videreutdanning av TSO-ens 

ansatte med ansvar for sanntidsdrift av transmisjonsnettet. 

b) Et opplæringsprogram for TSO-ens ansatte med ansvar for driftsplanlegging. Hver TSO skal bidra til å utvikle og vedta 

opplæringsprogrammer for ansatte hos de relevante regionale sikkerhetskoordinatorene. 

c) Et opplæringsprogram for TSO-ens ansatte med ansvar for balansering. 

2. TSO-ens opplæringsprogrammer skal omfatte kjennskap til anleggsdelene i transmisjonsnettet, drift av transmisjonsnettet, 

bruk av systemer og prosesser på arbeidsplassene, driftsoppgaver mellom TSO-er, markedsordninger, gjenkjennelse av og 

reaksjon på ekstraordinære situasjoner under systemdriften, samt aktiviteter og verktøy for driftsplanlegging. 

3. TSO-ens ansatte med ansvar for sanntidsdrift av transmisjonsnettet skal, som del av sin grunnopplæring, få opplæring i 

driftskompatibilitetsproblemer mellom transmisjonsnett på grunnlag av driftserfaringer og tilbakemeldinger fra den felles 

opplæringen som gjennomføres med tilgrensende TSO-er i samsvar med artikkel 63. Denne opplæringen i driftskompa-

tibilitetsproblemer skal omfatte forberedelse og aktivering av samordnede korrigerende tiltak som kreves for alle system-

driftstilstander. 

4. Hver TSO skal i sitt opplæringsprogram for ansatte med ansvar for sanntidsdrift av transmisjonsnettet angi hvor ofte 

opplæringen gis, samt følgende deler: 

a) En beskrivelse av anleggsdelene i transmisjonsnettet.  
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b) Drift av transmisjonsnettet i alle systemdriftstilstander, herunder gjenoppretting. 

c) Bruk av systemer og prosesser på arbeidsplassen. 

d) Samordning av driftsoppgaver mellom TSO-er og markedsordninger. 

e) Gjenkjenning av og reaksjon på ekstraordinære driftssituasjoner. 

f) Relevante områder innen elektroteknikk. 

g) Relevante aspekter av Unionens indre marked for elektrisk kraft. 

h) Relevante aspekter av nettregler eller retningslinjer vedtatt i henhold til artikkel 6 og 18 i forordning (EF) nr. 714/2009. 

i) Sikkerheten for personer, atomanlegg og annet utstyr under driften av transmisjonsnettet. 

j) Samordning og samarbeid mellom TSO-er i sanntidsdrift og i driftsplanlegging på nivået for hovedkontrollrom, som skal 

gis på engelsk, med mindre annet er angitt. 

k) Opplæring i fellesskap med transmisjonsnettilknyttede DSO-er og SGU-er, når det er relevant. 

l) Atferdsmessige ferdigheter med særlig fokus på stresshåndtering, menneskers opptreden i kritiske situasjoner, ansvar og 

motivasjonsevner. 

m) Praksis og verktøy for driftsplanlegging, herunder praksis og verktøy som brukes av de relevante regionale sikkerhetsko-

ordinatorene i driftsplanleggingen. 

5. Opplæringsprogrammet for ansatte med ansvar for driftsplanlegging skal omfatte minst aspektene nevnt i nr. 4 bokstav c), 

f), g), h), j) og m). 

6. Opplæringsprogrammet for ansatte med ansvar for balansering skal omfatte minst aspektene nevnt i nr. 4 bokstav c), g) og 

h). 

7. Hver TSO skal føre registre over de opplæringsprogrammene som de ansatte gjennomfører i sin ansettelsestid. På 

anmodning fra relevant reguleringsmyndighet skal hver TSO legge fram opplysninger om opplæringsprogrammenes omfang og 

innhold. 

8. Hver TSO skal gjennomgå sine opplæringsprogrammer minst én gang i året eller etter betydelige endringer i systemet. 

Hver TSO skal oppdatere sine opplæringsprogrammer for å gjenspeile endrede driftsforhold, markedsregler, nettverkskon-

figurasjon og systemegenskaper, med særlig fokus på ny teknologi, endrede produksjons- og forbruksmønstre samt 

markedsutvikling. 

Artikkel 59 

Opplæringsvilkår 

1. Opplæringsprogrammene hos hver TSO for ansatte med ansvar for sanntidsdrift skal omfatte opplæring på arbeidsplassen 

og offline-opplæring. Opplæring på arbeidsplassen skal utføres under tilsyn av en erfaren ansatt med ansvar for sanntidsdrift. 

Offline-opplæring skal utføres i et miljø som simulerer kontrollrommet og med nettmodelleringsdetaljer på et nivå som passer 

til de oppgavene som opplæringen gjelder. 

2. Hver TSO skal gjennomføre opplæring for ansatte med ansvar for sanntidsdrift på grunnlag av en omfattende 

databasemodell over TSO-ens nett med tilhørende data fra andre nett som minst ligger i samme observerbarhetsområde, med et 

detaljnivå som er tilstrekkelig til å gjengi driftsproblemer mellom TSO-er. Opplæringsscenarioene skal være basert på faktiske 

og simulerte systemforhold. Når det er relevant skal også rollen til andre TSO-er, transmisjonsnettilknyttede DSO-er og 

betydelige nettbrukere simuleres, med mindre de er direkte representert innenfor rammen av felles opplæringsprogrammer.  
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3. Hver TSO skal samordne offline-opplæringen av ansatte med ansvar for sanntidsdrift med de transmisjonsnettilknyttede 

DSO-ene og SGU-ene med hensyn til hvordan deres anlegg påvirker sanntidsdriften av transmisjonsnettet, på en omfattende og 

forholdsmessig måte, som gjenspeiler den oppdaterte nettopologien og kjennetegnene for sekundærutstyr. Når det er relevant, 

skal TSO-er, transmisjonsnettilknyttede DSO-er og SGU-er gjennomføre felles simuleringer eller workshoper som del av 

offline-opplæringen. 

Artikkel 60 

Opplæringskoordinatorer og undervisere 

1. Opplæringskoordinatorens ansvar skal omfatte utforming, overvåking og oppdatering av opplæringsprogrammene, samt 

fastsettelse av 

a) kvalifikasjons- og utvelgingsprosessen for TSO-ansatte som skal få opplæring, 

b) den opplæringen som kreves for sertifisering av nettoperatørens ansatte med ansvar for sanntidsdrift, 

c) prosessene, herunder relevant dokumentasjon, for de grunnleggende og kontinuerlige opplæringsprogrammene, 

d) prosessen for sertifisering av nettoperatørens ansatte med ansvar for sanntidsdrift, og 

e) prosessen for forlengelse av opplæringsperioden og sertifiseringsperioden for nettoperatørens ansatte med ansvar for 

sanntidsdrift. 

2. Hver TSO skal fastsette ferdighetene og kompetansenivået for undervisere på arbeidsplassen. Undervisere på 

arbeidsplassen skal ha skaffet seg et passende nivå av driftserfaringer etter at de er sertifisert. 

3. Hver TSO skal ha et register over nettoperatørens ansatte med ansvar for sanntidsdrift, som fungerer som undervisere på 

arbeidsplassen, og vurdere deres evne til å gi praktisk opplæring når det skal treffes beslutning om forlengelse av deres 

sertifisering. 

Artikkel 61 

Sertifisering av nettoperatørens ansatte med ansvar for sanntidsdrift 

1. En person kan bli en av nettoperatørens ansatte med ansvar for sanntidsdrift, forutsatt at han eller hun har fått opplæring 

og deretter er sertifisert av en utpekt representant fra hans eller hennes TSO for de aktuelle oppgavene innenfor den tidsrammen 

som er fastsatt i opplæringsprogrammet. En ansatt med ansvar for sanntidsdrift hos nettoperatøren skal ikke arbeide uten tilsyn i 

kontrollrommet med mindre han eller hun er sertifisert. 

2. Innen 18 måneder etter ikrafttredelsen av denne forordningen skal hver TSO fastsette og gjennomføre en prosess, som 

omfatter kompetansenivå, for sertifisering av nettoperatørens ansatte med ansvar for sanntidsdrift. 

3. TSO-ens ansatte med ansvar for sanntidsdrift skal sertifiseres etter å ha blitt godkjent i en formell vurdering som skal 

omfatte en muntlig og/eller skriftlig eksamen, og/eller en praktisk vurdering med forhåndsdefinerte kriterier for godkjent 

resultat. 

4. TSO-en skal oppbevare en kopi av det utstedte sertifikatet og resultatet av den formelle vurderingen. På anmodning fra 

reguleringsmyndigheten skal TSO-en levere en kopi fra registeret over sertifiseringsprøvene. 

5. Hver TSO skal registrere gyldighetstiden for den sertifiseringen som er utstedt til ansatte med ansvar for sanntidsdrift. 

6. Hver TSO skal fastsette den maksimale gyldighetstiden for sertifiseringen, som ikke skal overstige fem år, men som kan 

forlenges på grunnlag av kriterier fastsatt av hver TSO, og kan ta hensyn til at ansatte med ansvar for sanntidsdrift og med 

tilstrekkelig praktisk erfaring, deltar i et program for etter- og videreutdanning.  
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Artikkel 62 

Felles språk for kommunikasjon mellom nettoperatørens ansatte med ansvar for sanntidsdrift 

1. Med mindre annet er avtalt, skal felles språk for kommunikasjon mellom TSO-ens ansatte og en tilgrensende TSOs 

ansatte være engelsk. 

2. Hver TSO skal gi sine relevante nettoperatøransatte opplæring slik at de har tilstrekkelige ferdigheter i det felles 

kommunikasjonsspråket som er avtalt med de tilgrensende TSO-ene.  

Artikkel 63 

Samarbeid mellom TSO-ene om opplæring 

1. Hver TSO skal organisere regelmessige opplæringskurs med sine tilgrensende TSO-er for å øke kunnskapene om 

kjennetegnene for tilgrensende transmisjonsnett samt kommunikasjon og samordning mellom ansatte med ansvar for 

sanntidsdrift hos tilgrensende TSO-er. Opplæringen mellom TSO-ene skal inneholde detaljert kunnskap om samordnede tiltak 

som kreves for hver systemdriftstilstand. 

2. Hver TSO skal i samarbeid med minst den tilgrensende TSO-en fastsette behovet for og hyppigheten av felles 

opplæringskurs, herunder minsteinnhold og -omfang av disse kursene, samtidig som det tas hensyn til den graden av gjensidig 

påvirkning og driftssamarbeid som behøves. Denne felles opplæringen mellom TSO-ene kan omfatte, men bør ikke begrenses 

til, felles workshoper og felles opplæring i simulator. 

3. Hver TSO skal sammen med andre TSO-er, minst én gang i året, delta i opplæringskurs i håndtering av spørsmål som 

berører flere TSO-er i forbindelse med sanntidsdrift. Hyppigheten skal fastsettes på grunnlag av nivået av gjensidig påvirkning 

mellom transmisjonsnett og typen overføringsforbindelse (likestrøm- eller vekselstrømforbindelser). 

4. Hver TSO skal utveksle erfaringer fra sanntidsdrift, herunder besøk og utveksling av erfaringer mellom nettoperatørens 

ansatte med ansvar for sanntidsdrift, med sine tilgrensende TSO-er, med enhver TSO som det er eller har vært driftsmessig 

interaksjon med på tvers av TSO-er, og med de relevante regionale sikkerhetskoordinatorene. 

DEL III 

DRIFTSPLANLEGGING 

AVDELING 1 

DATA FOR DRIFTSSIKKERHETSANALYSE UNDER DRIFTSPLANLEGGING 

Artikkel 64 

Alminnelige bestemmelser om individuelle og felles nettmodeller 

1. For å kunne utføre driftssikkerhetsanalyse i henhold til avdeling 2 i denne del, skal hver TSO utarbeide individuelle 

nettmodeller i samsvar med metodene fastsatt ved anvendelse av artikkel 17 i forordning (EU) 2015/1222 og artikkel 18 i 

forordning (EU) 2016/1719 for hver av følgende tidsrammer, ved hjelp av datoformatet fastsatt i henhold til artikkel 114 nr. 2: 

a) Året før, i samsvar med artikkel 66, 67 og 68. 

b) Når det er relevant, uken før, i samsvar med artikkel 69. 

c) Dagen før, i samsvar med artikkel 70. 

d) Intradag, i samsvar med artikkel 70. 

2. De individuelle nettmodellene skal inneholde de strukturelle opplysningene og dataene som er fastsatt i artikkel 41.  
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3. Hver TSO skal utarbeide individuelle nettmodeller, og hver regional sikkerhetskoordinator skal bidra til å utarbeide felles 

nettmodeller ved hjelp av det dataformatet som er fastsatt i henhold til artikkel 114 nr. 2. 

Artikkel 65 

Året-før-scenarioer 

1. Alle TSO-er skal i fellesskap utarbeide en felles liste over året-før-scenarioer, og vurdere driften av det sammenkoplede 

transmisjonsnettet for det etterfølgende året opp mot disse. Scenarioene skal gjøre det mulig å identifisere og vurdere 

virkningen av det sammenkoplede transmisjonsnettet på driftssikkerheten. Scenarioene skal inneholde følgende variabler: 

a) Etterspørsel etter elektrisk kraft. 

b) Vilkårene i forbindelse med bidraget fra fornybare energikilder. 

c) Fastsatte import-/eksportposisjoner, herunder avtalte referanseverdier som gjør sammenslåing mulig. 

d) Produksjonsmønsteret, med en fullt tilgjengelig produksjonspark. 

e) Året-før-nettutvikling. 

2. Ved utarbeiding av den felles listen over scenarioer, skal TSO-ene ta hensyn til følgende faktorer: 

a) Typiske mønstre for utveksling over landegrensene ved forskjellige forbruksnivåer, for fornybare energikilder og 

konvensjonell produksjon. 

b) Sannsynligheten for at disse scenarioene forekommer. 

c) Mulige avvik fra grensene for driftssikkerheten for hvert scenario. 

d) Den mengden elektrisk kraft som produseres og forbrukes i kraftproduksjonsanlegg og forbruksanlegg knyttet til 

distribusjonsnett. 

3. Dersom TSO-ene ikke lykkes i å opprette den felles listen over scenarioene nevnt i nr. 1, skal de bruke følgende 

standardscenarioer: 

a) Toppbelastning om vinteren, tredje onsdag i januar inneværende år, kl. 10.30 CET. 

b) Minstebelastning om vinteren, andre søndag i januar inneværende år, kl. 03.30 CET. 

c) Toppbelastning om våren, tredje onsdag i april inneværende år, kl. 10.30 CET. 

d) Minstebelastning om våren, andre søndag i april inneværende år, kl. 03.30 CET. 

e) Toppbelastning om sommeren, tredje onsdag i juli det foregående året, kl. 10.30 CET. 

f) Minstebelastning om sommeren, andre søndag i juli det foregående året, kl. 03.30 CET. 

g) Toppbelastning om høsten, tredje onsdag i oktober det foregående året, kl. 10.30 CET. 

h) Minstebelastning om høsten, andre søndag i oktober det foregående året, kl. 03.30 CET. 

4. ENTSO for elektrisk kraft skal innen 15. juli hvert år offentliggjøre den felles listen over scenarioer for det påfølgende 

året, herunder en beskrivelse av disse scenarioene og den perioden disse scenarioene skal brukes. 

Artikkel 66 

Individuelle året-før-nettmodeller 

1. Hver TSO skal fastsette en individuell året-før-nettmodell for hvert av de scenarioene som er utarbeidet i samsvar med 

artikkel 65, ved hjelp av sine beste estimater av de variablene som er fastsatt i artikkel 65 nr. 1. Hver TSO skal offentliggjøre 

sine individuelle året-før-nettmodeller i ENTSO for elektrisk krafts datamiljø for driftsplanlegging i samsvar med  

artikkel 114 nr. 1.  
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2. Ved fastsettelse av sin individuelle året-før-nettmodell, skal hver TSO 

a) komme til enighet med de tilgrensende TSO-ene om den estimerte kraftflyten i HVDC-systemer som kopler sammen deres 

kontrollområder, 

b) for hvert scenario balansere summen av 

i) nettoutvekslinger på vekselstrømlinjer, 

ii) estimert kraftflyt i HVDC-systemer, 

iii) last, herunder en estimering av tap, og 

iv) produksjon. 

3. Hver TSO skal i sine individuelle året-før-nettmodeller ta med det aggregerte uttaket av effekt for kraftproduksjonsanlegg 

som er knyttet til distribusjonsnettet. Dette aggregerte uttaket av effekt skal 

a) være i samsvar med de strukturelle dataene som er lagt fram i samsvar med kravene i artikkel 41, 43, 45 og 48, 

b) være i samsvar med de scenarioene som er utarbeidet i samsvar med artikkel 65, og 

c) angi typen av primær energikilde. 

Artikkel 67 

Felles året-før-nettmodeller 

1. Innen seks måneder etter ikrafttredelsen av denne forordningen skal alle TSO-er i fellesskap utarbeide et forslag til 

metode som skal benyttes for å utarbeide felles året-før-nettmodeller ut fra de individuelle nettmodellene, som er fastsatt i 

samsvar med artikkel 66 nr. 1, og for å lagre dem. Metoden skal ta hensyn til og om nødvendig utfylle driftsvilkårene i metoden 

for den felles nettmodellen som er utarbeidet i samsvar med artikkel 17 i forordning (EU) 2015/1222 og artikkel 18 i forordning 

(EU) 2016/1719, når det gjelder følgende faktorer: 

a) Frister for innsamling av individuelle året-før-nettmodeller, for å slå dem sammen til en felles nettmodell og for å lagre de 

individuelle og felles nettmodellene. 

b) Kvalitetskontroll av de individuelle og felles nettmodellene for å sikre at de er fullstendige og konsekvente. 

c) Korrigering og forbedring av individuelle og felles nettmodeller, og gjennomføring av minst kvalitetskontrollene nevnt i 

bokstav b). 

2. Hver TSO skal ha rett til å be en annen TSO om alle opplysninger om endringer i nettverkstopologien eller om 

driftsforholdene, for eksempel verninnstillinger eller systemvern, enlinjeskjemaer og konfigurasjon av koplingsstasjoner eller 

ytterligere nettmodeller som er relevante for å gi en nøyaktig gjengivelse av transmisjonsnettet med sikte på å gjennomføre en 

driftssikkerhetsanalyse. 

Artikkel 68 

Oppdateringer av individuelle og felles året-før-nettmodeller 

1. Når en TSO endrer eller oppdager en endring av sine beste estimater for de variablene som brukes ved fastsettelse av 

individuelle året-før-nettmodeller fastsatt i samsvar med artikkel 66 nr. 1, som er av betydning for driftssikkerheten, skal TSO-

en oppdatere sin individuelle året-før-nettmodell og offentliggjøre den i ENTSO for elektrisk krafts datamiljø for 

driftsplanlegging. 

2. Når en individuell nettmodell oppdateres, skal den felles året-før-nettmodellen oppdateres tilsvarende ved hjelp av 

metoden fastsatt i samsvar med artikkel 67 nr. 1.  
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Artikkel 69 

Individuelle og felles uken-før-nettmodeller 

1. Dersom to eller flere TSO-er anser det nødvendig, skal de fastslå de mest representative scenarioene for å samordne 

driftssikkerhetsanalysen av sine transmisjonsnett for uken-før-tidsrammen, og skal utarbeide en metode for å slå sammen de 

individuelle nettmodellene som tilsvarer metoden for å utarbeide den felles året-før-nettmodellen, fra de individuelle året-før-

nettmodellene i samsvar med artikkel 67 nr. 1. 

2. Hver TSO nevnt i nr. 1 skal opprette eller oppdatere sin individuelle uken-før-nettmodell i henhold til scenarioene fastsatt 

i samsvar med nr. 1. 

3. TSO-ene nevnt i nr. 1 eller tredjeparter som har fått delegert oppgaven nevnt i nr. 1, skal utarbeide felles uken-før-

nettmodeller ved hjelp av den metoden som er utviklet i samsvar med nr. 1, og ved hjelp av individuelle nettmodeller fastsatt i 

samsvar med nr. 2. 

Artikkel 70 

Metode for utarbeiding av felles dagen-før- og intradag-nettmodeller 

1. Innen seks måneder etter ikrafttredelsen av denne forordningen skal alle TSO-er i fellesskap utarbeide et forslag til den 

metoden som skal benyttes for å utarbeide felles dagen-før- og intradag-nettmodeller ut fra de individuelle nettmodellene, og 

for å lagre dem. Denne metoden skal ta hensyn til og om nødvendig utfylle driftsvilkårene i metoden for den felles nettmodellen 

som er utarbeidet i samsvar med artikkel 17 i forordning (EU) 2015/1222, når det gjelder følgende faktorer: 

a) Definisjon av tidsstempler. 

b) Frister for innsamling av individuelle nettmodeller, for å slå dem sammen til en felles nettmodell og for å lagre de 

individuelle og felles nettmodellene. Fristene skal være forenlige med de regionale prosessene som er fastsatt for å 

forberede og aktivere korrigerende tiltak. 

c) Kvalitetskontroll av de individuelle nettmodellene og den felles nettmodellen for å sikre at de er fullstendige og 

konsekvente. 

d) Korrigering og forbedring av individuelle og felles nettmodeller, og gjennomføring av minst kvalitetskontrollene nevnt i 

bokstav c). 

e) Håndtering av ytterligere opplysninger om driftsordninger, for eksempel verninnstillinger eller systemvern, enlinjeskjemaer 

og konfigurasjon av koplingsstasjoner for å håndtere driftssikkerheten. 

2. Hver TSO skal utarbeide individuelle dagen-før- og intradag-nettmodeller i samsvar med nr. 1, og offentliggjøre dem i 

ENTSO for elektrisk krafts datamiljø for driftsplanlegging. 

3. Ved utarbeiding av de individuelle dagen-før- eller intradag-nettmodellene nevnt i nr. 2, skal hver TSO ta med følgende: 

a) Oppdaterte prognoser for last og produksjon. 

b) De tilgjengelige resultatene fra dagen-før- og intradag-markedsprosessene. 

c) De tilgjengelige resultatene fra de planleggingsoppgavene som er beskrevet i del III avdeling 6. 

d) For kraftproduksjonsanlegg som er tilknyttet distribusjonsnettet, uttak av aggregert aktiv effekt inndelt etter type primær 

energikilde, i samsvar med de dataene som er lagt fram i henhold til artikkel 40, 43, 44, 48, 49 og 50. 

e) Oppdatert topologi for transmisjonsnettet.  
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4. Alle korrigerende tiltak som allerede er truffet, skal inngå i de individuelle dagen-før- og intradag-nettmodellene og skal 

kunne skilles klart fra de innmatingene og uttakene som er fastsatt i samsvar med artikkel 40 nr. 4 og nettopologien uten at det 

treffes korrigerende tiltak. 

5. Hver TSO skal vurdere nøyaktigheten av variablene i nr. 3 ved å sammenligne dem med de faktiske verdiene, idet det tas 

hensyn til prinsippene fastsatt i henhold til artikkel 75 nr. 1 bokstav c). 

6. Dersom en TSO etter den vurderingen som er nevnt i nr. 5, anser at variablene ikke er tilstrekkelig nøyaktige for å vurdere 

driftssikkerheten, skal TSO-en fastslå årsakene til unøyaktigheten. Dersom årsakene er en følge av TSO-ens prosesser for å 

fastsette individuelle nettmodeller, skal relevant TSO gjennomgå disse prosessene for å oppnå mer nøyaktige resultater. Dersom 

årsakene skyldes variabler levert av andre parter, skal TSO-en sammen med disse andre partene bestrebe seg på å sikre at de 

berørte variablene er nøyaktige. 

Artikkel 71 

Kvalitetskontroll for nettmodeller 

Ved fastsettelse av kvalitetskontrollene i samsvar med artikkel 67 nr. 1 bokstav b) og artikkel 70 nr. 1 bokstav c), skal alle 

TSO-er i fellesskap fastsette kontroller som minst har som mål å kontrollere at 

a) det er sammenheng mellom overføringsforbindelsenes tilkoplingsstatus, 

b) spenningsverdiene ligger innenfor vanlige driftsverdier for de anleggsdelene i transmisjonsnettet som påvirker andre 

kontrollområder, 

c) det er sammenheng mellom tillatte forbigående overbelastninger av overføringsforbindelser, og 

d) innmatinger eller uttak av aktiv effekt og reaktiv effekt er forenlige med vanlig driftsverdier. 

AVDELING 2 

DRIFTSSIKKERHETSANALYSE 

Artikkel 72 

Driftssikkerhetsanalyse under driftsplanlegging 

1. Hver TSO skal utføre samordnede driftssikkerhetsanalyser for minst følgende tidsrammer: 

a) Året før. 

b) Uken før, når dette er relevant i samsvar med artikkel 69. 

c) Dagen før. 

d) Intradag. 

2. Ved utførelse av en samordnet driftssikkerhetsanalyse skal TSO-en bruke den metoden som er vedtatt i henhold til 

artikkel 75. 

3. For å utføre driftssikkerhetsanalyser skal hver TSO i N-situasjonen simulere hver uforutsett hendelse fra den listen over 

uforutsette hendelser som er opprettet i samsvar med artikkel 33, og bekrefte i (N-1)-situasjonen at grensene for driftssikkerhet 

fastsatt i samsvar med artikkel 25 ikke overskrides innenfor TSO-ens kontrollområde. 

4. Hver TSO skal utføre sine driftssikkerhetsanalyser ved hjelp av minst de felles nettmodellene som er fastsatt i samsvar 

med artikkel 67, 68 og 70, og dersom det er relevant, artikkel 69, og skal ved utførelsen av disse analysene ta hensyn til 

planlagte driftsstanser. 

5. Hver TSO skal dele resultatene av sin driftssikkerhetsanalyse med minst de TSO-ene hvis anleggsdeler inngår i TSO-ens 

observerbarhetsområde og som påvirkes i henhold til denne driftssikkerhetsanalysen, slik at disse TSO-ene skal kunne bekrefte 

at grensene for driftssikkerhet overholdes innenfor deres kontrollområde.  
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Artikkel 73 

Driftssikkerhetsanalyse året før samt til og med uken før 

1. Hver TSO skal utføre året-før-driftssikkerhetsanalyse, og dersom det er relevant, uken-før- driftssikkerhetsanalyse for å 

påvise minst følgende begrensninger: 

a) Kraftflyt og spenninger som overskrider grensene for driftssikkerhet. 

b) Overskridelse av transmisjonsnettets stabilitetsgrenser som fastsatt i artikkel 38 nr. 2 og 6. 

c) Overskridelse av transmisjonsnettets kortslutningsterskler. 

2. En TSO som påviser en mulig begrensning, skal utforme korrigerende tiltak i samsvar med artikkel 20–23. Dersom 

kostnadsfrie korrigerende tiltak ikke er tilgjengelige, og begrensningen er knyttet til planlagt utilgjengelighet for visse relevante 

anlegg, skal begrensningen utgjøre en inkompatibilitet ved planlegging av driftsstans, og TSO-en skal iverksette drifts-

stanskoordinering i samsvar med artikkel 95 eller 100, avhengig av tiden på året når dette tiltaket iverksettes. 

Artikkel 74 

Dagen-før-, intradag- og nær-sanntid-driftssikkerhetsanalyse 

1. Hver TSO skal utføre dagen-før-, intradag- og nær-sanntid-driftssikkerhetsanalyse for å påvise eventuelle begrensninger 

samt forberede og aktivere korrigerende tiltak med andre berørte TSO-er, og eventuelt berørte DSO-er eller SGU-er. 

2. Hver TSO skal overvåke prognoser for last og produksjon. Når disse prognosene tyder på et betydelig avvik i forbruk eller 

produksjon, skal TSO-en oppdatere sin driftssikkerhetsanalyse. 

3. Når TSO-en utfører en nær-sanntid-driftssikkerhetsanalyse i sitt observerbarhetsområde, skal hver TSO bruke 

tilstandsestimering. 

Artikkel 75 

Metode for samordning av driftssikkerhetsanalyse 

1. Innen tolv måneder etter ikrafttredelsen av denne forordningen skal alle TSO-er i fellesskap utarbeide et forslag til en 

metode for samordning av driftssikkerhetsanalysen. Denne metoden skal ha som mål å standardisere driftssikkerhetsanalysen 

minst for hvert synkronområde og skal omfatte minst følgende: 

a) Metoder for å vurdere påvirkningen fra anleggsdeler i transmisjonsnettet og SGU-er som befinner seg utenfor en TSOs 

kontrollområde, for å identifisere de anleggsdelene som inngår i TSO-ens observerbarhetsområde, og de terskelverdiene for 

påvirkning fra uforutsette hendelser, over hvilke uforutsette hendelser for disse anleggsdelene utgjør eksterne uforutsette 

hendelser. 

b) Prinsipper for felles risikovurdering, som for uforutsette hendelser nevnt i artikkel 33, minst omfatter  

i) sannsynlighet, 

ii) tillatte forbigående overbelastninger, og 

iii) virkningen av uforutsette hendelser. 

c) Prinsipper for vurdering og håndtering av usikkerhet knyttet til produksjon og last, idet det tas hensyn til en 

pålitelighetsmargin i samsvar med artikkel 22 i forordning (EU) 2015/1222. 

d) Kravene om samordning og informasjonsutveksling mellom regionale sikkerhetskoordinatorer i forbindelse med oppgavene 

oppført i artikkel 77 nr. 3.  
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e) Rollen til ENTSO for elektrisk kraft i forvaltningen av felles verktøy, forbedring av reglene for datakvalitet, overvåking av 

metoden for samordnet driftssikkerhetsanalyse og felles bestemmelser om regional driftssikkerhetskoordinering i hver 

kapasitetsberegningsregion. 

2. Metodene nevnt i nr. 1 bokstav a) skal gjøre det mulig å identifisere alle anleggsdeler i en TSOs observerbarhetsområde, 

herunder nettelementer for andre TSO-er eller transmisjonsnettilknyttede DSO-er, kraftproduksjonsenheter eller forbruks-

anlegg. Disse metodene skal ta hensyn til følgende anleggsdeler i transmisjonsnettet og kjennetegn for SGU-er: 

a) Tilkoplingsstatus eller elektriske verdier (for eksempel spenning, kraftflyt, rotorvinkel) som i betydelig grad påvirker 

nøyaktigheten av resultatene av tilstandsestimeringen for TSO-ens kontrollområde, over felles terskler. 

b) Tilkoplingsstatus eller elektriske verdier (for eksempel spenning, kraftflyt, rotorvinkel) som i betydelig grad påvirker 

nøyaktigheten av resultatene av TSO-ens driftssikkerhetsanalyse, over felles terskler. 

c) Krav for å sikre en tilstrekkelig gjengivelse av de tilknyttede anleggsdelene i TSO-ens observerbarhetsområde. 

3. De verdiene som er nevnt i nr. 2 bokstav a) og b), skal fastsettes gjennom situasjoner som er representative for de ulike 

forholdene som kan forventes, og som kjennetegnes av variabler som f.eks. produksjonsnivå og -mønster, omfang av utveksling 

av elektrisk kraft over landegrensene og driftsstans ved anlegg. 

4. Metodene nevnt i nr. 1 bokstav a) skal gjøre det mulig å identifisere alle elementer i en TSOs liste over eksterne 

uforutsette hendelser, med følgende kjennetegn: 

a) Hvert element har en påvirkningsfaktor på elektriske verdier, f.eks. spenning, kraftflyt, rotorvinkel, i TSO-ens 

kontrollområde som overskrider de felles terskelverdiene for påvirkning fra uforutsette hendelser, noe som innebærer at 

driftsstans for dette elementet i betydelig grad kan påvirke resultatene av TSO-ens analyse av uforutsette hendelser. 

b) Valget av terskelverdier for påvirkning fra uforutsette hendelser skal redusere risikoen for at forekomsten av en uforutsett 

hendelse som er identifisert i en annen TSOs kontrollområde og ikke i TSO-ens liste over eksterne uforutsette hendelser, 

kan føre til at funksjonen av TSO-ens nett anses som uakseptabel for elementer på listen over interne uforutsette hendelser, 

f.eks. en nøddriftstilstand. 

c) Vurderingen av slike risikoer skal baseres på situasjoner som er representative for de ulike forholdene som kan forventes, 

og som kjennetegnes av variabler som f.eks. produksjonsnivå og -mønster, omfang av utveksling og driftsstans ved anlegg. 

5. Prinsippene for den felles risikovurderingen nevnt i nr. 1 bokstav b) skal angi kriterier for vurdering av sikkerheten i 

samkjøringsnettet. Disse kriteriene skal fastsettes med henvisning til et harmonisert nivå for største aksepterte risiko mellom 

forskjellige TSO-ers sikkerhetsanalyser. Disse prinsippene skal vise til 

a) sammenhengen i definisjonen av ekstraordinære uforutsette hendelser, 

b) vurderingen av sannsynligheten for og virkningen av ekstraordinære uforutsette hendelser, og 

c) hensynet til ekstraordinære uforutsette hendelser i en TSOs liste over uforutsette hendelser, når sannsynligheten for dem 

overstiger en felles terskel. 

6. Prinsippene for vurdering og håndtering av usikkerheter nevnt i nr. 1 bokstav c), skal sikre at innvirkningen fra 

usikkerheter som gjelder produksjon eller forbruk, holder seg under et akseptabelt og harmonisert maksimumsnivå for hver 

TSOs driftssikkerhetsanalyse. Disse prinsippene skal fastsette følgende: 

a) Harmoniserte vilkår for når en TSO skal oppdatere sin driftssikkerhetsanalyse. Disse vilkårene skal ta hensyn til relevante 

aspekter som f.eks. tidshorisonten for produksjons- og forbruksprognoser, omfanget av endringer av forventede verdier i 

TSO-ens kontrollområde eller i andre TSO-ers kontrollområde, plassering av produksjon og forbruk samt tidligere 

resultater av TSO-ens driftssikkerhetsanalyse. 

b) Minstefrekvens for oppdatering av produksjons- og forbruksprognoser, avhengig av deres variabilitet og den installerte 

kapasiteten for produksjon som ikke kan omfordeles.  
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Artikkel 76 

Forslag til regional driftssikkerhetskoordinering 

1. Innen tre måneder etter godkjenning av metoden for å samordne driftssikkerhetsanalysen i artikkel 75 nr. 1, skal alle TSO-

er i hver kapasitetsberegningsregion i fellesskap utarbeide et forslag til felles bestemmelser om regional driftssikkerhets-

koordinering, som skal brukes av de regionale sikkerhetskoordinatorene og TSO-ene i kapasitetsberegningsregionen. Forslaget 

skal overholde metodene for samordning av den driftssikkerhetsanalysen som er utarbeidet i samsvar med artikkel 75 nr. 1, og 

utfyller ved behov de metodene som er utarbeidet i samsvar med artikkel 35 og 74 i forordning (EU) 2015/1222. Forslaget skal 

fastsette 

a) vilkår og frekvens for intradag-samordning av driftssikkerhetsanalysen og oppdateringer av den felles nettmodellen utført 

av den regionale sikkerhetskoordinatoren, 

b) metoden for å forberede korrigerende tiltak som håndteres på en samordnet måte, med hensyn til deres betydning over 

landegrensene som fastsatt i artikkel 35 i forordning (EU) 2015/1222, samtidig som det tas hensyn til kravene i  

artikkel 20–23, for å fastsette minst 

i) prosedyren for å utveksle opplysninger om tilgjengelige korrigerende tiltak, mellom relevante TSO-er og den regionale 

sikkerhetskoordinatoren, 

ii) klassifiseringen av begrensninger og korrigerende tiltak i samsvar med artikkel 22, 

iii) identifisering av de mest formålstjenlige og økonomisk effektive korrigerende tiltakene ved brudd på driftssikkerheten 

som nevnt i artikkel 22, 

iv) forberedelse og aktivering av korrigerende tiltak i samsvar med artikkel 23 nr. 2, 

v) deling av kostnadene til korrigerende tiltak som nevnt i artikkel 22, som ved behov utfyller den felles metoden som er 

utviklet i samsvar med artikkel 74 i forordning (EU) 2015/1222. Som et generelt prinsipp skal kostnadene til 

flaskehalser uten betydning over landegrensene, dekkes av TSO-en med ansvar for det berørte kontrollområdet, og 

kostnadene til å avhjelpe flaskehalser med betydning over landegrensene skal dekkes av TSO-ene med ansvar for 

kontrollområdene i forhold til den negative innvirkningen av energiutvekslingen mellom de bestemte kontrollområdene 

på det overbelastede nettelementet. 

2. For å avgjøre hvorvidt flaskehalsen har betydning over landegrensene, skal TSO-ene ta hensyn til den flaskehalsen som 

ville oppstått uten energiutvekslinger mellom kontrollområder. 

Artikkel 77 

Organisering av regional driftssikkerhetskoordinering 

1. Forslaget fra alle TSO-er i en kapasitetsberegningsregion om felles bestemmelser om regional driftssikkerhetsko-

ordinering i samsvar med artikkel 76 nr. 1, skal også omfatte felles bestemmelser om organisering av regional drifts-

sikkerhetskoordinering, herunder minst følgende: 

a) Utpeking av regionale sikkerhetskoordinatorer som skal utføre oppgavene i nr. 3 i den gjeldende kapasitets-

beregningsregionen. 

b) Regler for forvaltning og drift av regionale sikkerhetskoordinatorer, for å sikre rettferdig behandling av alle deltakende 

TSO-er. 

c) Når TSO-en foreslår å utnevne mer enn én regional sikkerhetskoordinator i samsvar med bokstav a), 

i) et forslag til en konsekvent fordeling av oppgavene mellom de regionale sikkerhetskoordinatorene som vil være aktive 

i kapasitetsberegningsregionen. Forslaget skal fullt ut ta hensyn til behovet for å samordne de ulike oppgavene som er 

tildelt de regionale sikkerhetskoordinatorene,  
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ii) en vurdering som viser at det foreslåtte opplegget for regionale sikkerhetskoordinatorer og tildeling av oppgaver er 

formålstjenlig, effektivt og i samsvar med den regionale samordnede kapasitetsberegningen fastsatt i samsvar med 

artikkel 20 og 21 i forordning (EU) 2015/1222, 

iii) en effektiv samordnings- og beslutningsprosess for å løse konflikter mellom regionale sikkerhetskoordinatorer i 

kapasitetsberegningsregionen. 

2. Ved utarbeiding av forslaget til felles bestemmelser om organiseringen av regional driftssikkerhetskoordinering i nr. 1, 

skal følgende krav være oppfylt: 

a) Hver TSO skal være dekket av minst én regional sikkerhetskoordinator. 

b) Alle TSO-er skal sikre at det samlede antallet regionale sikkerhetskoordinatorer i hele Unionen ikke er høyere enn seks. 

3. TSO-ene for hver kapasitetsberegningsregion skal foreslå å delegere følgende oppgaver i samsvar med nr. 1: 

a) Regional driftssikkerhetskoordinering i samsvar med artikkel 78 for å støtte TSO-ene med å oppfylle sine forpliktelser for 

året-før-, dagen-før- og intradag-tidsrammene som er fastsatt i artikkel 34 nr. 3 og artikkel 72 og 74. 

b) Utarbeiding av en felles nettmodell i samsvar med artikkel 79. 

c) Regional driftsstanskoordinering i samsvar med artikkel 80 for å hjelpe TSO-ene å oppfylle sine forpliktelser i artikkel 98 

og 100. 

d) Regional vurdering av tilstrekkelighet i samsvar med artikkel 81 for å hjelpe TSO-ene å oppfylle sine forpliktelser i  

artikkel 107. 

4. Ved utførelsen av sine oppgaver skal en regional sikkerhetskoordinator ta hensyn til data som dekker minst alle 

kapasitetsberegningsregioner som koordinatoren har fått tildelt oppgaver for, herunder observerbarhetsområdene for alle TSO-

er i disse kapasitetsberegningsregionene. 

5. Alle regionale sikkerhetskoordinatorer skal samordne gjennomføringen av sine oppgaver for å legge til rette for at målene 

i denne forordningen kan nås. Alle regionale sikkerhetskoordinatorer skal sikre harmonisering av prosesser og, dersom 

dobbeltarbeid ikke kan begrunnes i effektivitetshensyn eller av behovet for å sikre kontinuitet i tjenestene, opprettelse av felles 

verktøy for å sikre effektivt samarbeid og samordning mellom regionale sikkerhetskoordinatorer. 

Artikkel 78 

Regional driftssikkerhetskoordinering 

1. Hver TSO skal gi den regionale sikkerhetskoordinatoren alle opplysninger og data som kreves for å utføre den 

samordnede regionale vurderingen av driftssikkerhet, herunder minst 

a) den oppdaterte listen over uforutsette hendelser som er opprettet i henhold til kriteriene definert i den metoden for 

samordning av driftssikkerhetsanalysen som er vedtatt i samsvar med artikkel 75 nr. 1, 

b) en oppdatert liste over mulige korrigerende tiltak, blant de kategoriene som er oppført i artikkel 22, og deres forventede 

kostnader fastsatt i samsvar med artikkel 35 i forordning (EU) 2015/1222 dersom et korrigerende tiltak omfatter 

spesialregulering eller mothandel, med sikte på å bidra til å avhjelpe eventuelle begrensninger som er identifisert i regionen, 

og 

c) de grensene for driftssikkerhet som er fastsatt i samsvar med artikkel 25. 

2. Hver regional sikkerhetskoordinator skal 

a) utføre den samordnede vurderingen av regional driftssikkerhet i samsvar med artikkel 76 på grunnlag av de felles 

nettmodellene som er opprettet i samsvar med artikkel 79, listen over uforutsette hendelser og grensene for driftssikkerhet 

som er angitt av hver TSO i nr. 1. Den regionale sikkerhetskoordinatoren skal levere resultatene av den samordnede 

vurderingen av regional driftssikkerhet til minst alle TSO-er i kapasitetsberegningsregionen. Når den regionale 
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sikkerhetskoordinatoren påviser en begrensning, skal den anbefale de mest formålstjenlige og økonomisk effektive 

korrigerende tiltakene til de relevante TSO-ene, og kan også anbefale andre korrigerende tiltak enn dem som er lagt fram av 

TSO-ene. Med denne anbefalingen om korrigerende tiltak skal det følge en begrunnelse, 

b) samordne forberedelsen av korrigerende tiltak med og mellom TSO-ene i samsvar med artikkel 76 nr. 1 bokstav b), slik at 

det blir mulig for TSO-ene å oppnå en samordnet aktivering av korrigerende tiltak i sanntid. 

3. Ved gjennomføring av den samordnede vurderingen av regional driftssikkerhet og identifiseringen av passende 

korrigerende tiltak, skal hver regional sikkerhetskoordinator samordne med de andre regionale sikkerhetskoordinatorene. 

4. Når en TSO mottar resultatene av den samordnede vurderingen av regional driftssikkerhet fra den relevante regionale 

sikkerhetskoordinatoren, sammen med et forslag til korrigerende tiltak, skal TSO-en vurdere det anbefalte korrigerende tiltaket 

for elementer som inngår i dette korrigerende tiltaket, og som finnes i TSO-ens kontrollområde. Når dette skjer, skal TSO-en 

benytte bestemmelsene i artikkel 20. TSO-en skal beslutte om det anbefalte korrigerende tiltaket skal gjennomføres. Dersom 

TSO-en beslutter ikke å gjennomføre det anbefalte korrigerende tiltaket, skal den gi en begrunnelse for denne beslutningen til 

den regionale sikkerhetskoordinatoren. Dersom TSO-en beslutter å gjennomføre det anbefalte korrigerende tiltaket, skal dette 

tiltaket benyttes for elementer som befinner seg i TSO-ens kontrollområde, forutsatt at det er forenlig med sanntidsforholdene. 

Artikkel 79 

Utarbeiding av felles nettmodeller 

1. Hver regional sikkerhetskoordinator skal kontrollere kvaliteten på de individuelle nettmodellene for å bidra til å utarbeide 

den felles nettmodellen for hver angitt tidsramme i samsvar med metodene nevnt i artikkel 67 nr. 1 og artikkel 70 nr. 1. 

2. Hver TSO skal legge fram for sin regionale sikkerhetskoordinator de individuelle nettmodellene som er nødvendige for å 

utarbeide den felles nettmodellen for hver tidsramme gjennom ENTSO for elektrisk krafts datamiljø for driftsplanlegging. 

3. Om nødvendig skal hver regional sikkerhetskoordinator be de berørte TSO-ene om å korrigere sine individuelle 

nettmodeller for å tilfredsstille kvalitetskontrollene og for å forbedre dem. 

4. Hver TSO skal korrigere sine individuelle nettmodeller, etter å ha kontrollert behovet for korrigering dersom det er 

relevant, på grunnlag av anmodninger fra den regionale sikkerhetskoordinatoren eller en annen TSO. 

5. I samsvar med de metodene som er nevnt i artikkel 67 nr. 1 og artikkel 70 nr. 1, og i samsvar med artikkel 28 i forordning 

(EU) 2015/1222, skal det utnevnes en regional sikkerhetskoordinator av alle TSO-er for å utarbeide den felles nettmodellen for 

hver tidsramme og lagre den i ENTSO for elektrisk krafts datamiljø for driftsplanlegging. 

Artikkel 80 

Regional driftsstanskoordinering 

1. De regionene for driftsstanskoordinering der TSO-ene skal koordinere driftsstanser, skal minst tilsvare kapasitets-

beregningsregionene. 

2. TSO-ene i to eller flere regioner for driftsstanskoordinering kan bli enige om å slå dem sammen til én enkelt region for 

driftsstanskoordinering. De skal i så fall bestemme hvilken regional sikkerhetskoordinator som skal utføre oppgavene nevnt i 

artikkel 77 nr. 3. 

3. Hver TSO skal gi den regionale sikkerhetskoordinatoren de opplysningene som er nødvendige for å påvise og løse 

regionale inkompatibiliteter i planleggingen av driftsstans, herunder minst 

a) tilgjengelighetsplanene for TSO-ens interne relevante anlegg, som er lagret i ENTSO for elektrisk krafts datamiljø for 

driftsplanlegging,  
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b) de nyeste tilgjengelighetsplanene for alle ikke-relevante anlegg i TSO-ens kontrollområde, som 

i) kan påvirke resultatene av analysen av inkompatibilitet ved planlegging av driftsstans, 

ii) gjenspeiles i de individuelle nettmodellene som brukes til vurdering av inkompatibilitet ved driftsstans, 

c) scenarioer der inkompatibilitet ved planlegging av driftsstans skal undersøkes og brukes til å utarbeide de tilsvarende felles 

nettmodellene utledet av de felles nettmodellene for forskjellige tidsrammer som er fastsatt i samsvar med artikkel 67 og 

79. 

4. Hver regional sikkerhetskoordinator skal utføre regionale driftssikkerhetsanalyser på grunnlag av opplysningene fra de 

relevante TSO-ene for å oppdage eventuell inkompatibilitet ved planlegging av driftsstans. Den regionale sikkerhetsko-

ordinatoren skal gi alle TSO-er i regionen for driftsstanskoordinering en liste over påviste inkompatibiliteter ved planlegging av 

driftsstans og de løsningene vedkommende foreslår for å løse disse inkompatibilitetene. 

5. Ved oppfyllelsen av sine forpliktelser i samsvar med nr. 4, skal hver regional sikkerhetskoordinator samordne sine 

analyser med andre regionale sikkerhetskoordinatorer. 

6. Ved oppfyllelsen av sine forpliktelser i samsvar med artikkel 98 nr. 3 og artikkel 100 nr. 4 bokstav b), skal alle TSO-er ta 

hensyn til resultatene av den vurderingen som er lagt fram av den regionale sikkerhetskoordinatoren i samsvar med nr. 3 og 4. 

Artikkel 81 

Regional vurdering av tilstrekkelighet 

1. Hver regional sikkerhetskoordinator skal utføre regionale vurderinger av tilstrekkelighet for minst uken-før-tidsrammen. 

2. Hver TSO skal gi den regionale sikkerhetskoordinatoren de opplysningene som er nødvendige for å gjennomføre 

regionale vurderinger av tilstrekkelighet som nevnt i nr. 1, herunder 

a) forventet samlet forbruk og tilgjengelige ressurser for laststyring, 

b) tilgjengeligheten av kraftproduksjonsenheter, og 

c) grensene for driftssikkerhet. 

3. Hver regional sikkerhetskoordinator skal utføre vurderinger av tilstrekkelighet på grunnlag av opplysningene fra de 

relevante TSO-ene med sikte på å oppdage situasjoner der manglende tilstrekkelighet forventes i noen av kontrollområdene 

eller på regionalt plan, idet det tas hensyn til mulige utvekslinger over landegrensene og grensene for driftssikkerhet. 

Sikkerhetskoordinatoren skal levere resultatene sammen med forslag til tiltak for å redusere risikoene for TSO-ene i 

kapasitetsberegningsregionen. Disse tiltakene skal omfatte forslag til korrigerende tiltak som gjør det mulig å øke utvekslingen 

over landegrensene. 

4. Ved gjennomføringen av den regionale vurderingen av tilstrekkelighet skal hver regional sikkerhetskoordinator samordne 

med andre regionale sikkerhetskoordinatorer. 

AVDELING 3 

DRIFTSSTANSKOORDINERING 

KAPITTEL 1 

Regioner for driftsstanskoordinering, relevante anlegg 

Artikkel 82 

Formål med driftsstanskoordinering 

Hver TSO skal, med støtte fra den regionale sikkerhetskoordinatoren for de tilfellene som er angitt i denne forordning, 

koordinere driftsstanser i samsvar med prinsippene i denne avdeling for å overvåke tilgjengelighetsstatusen for de relevante 

anleggene og koordinere tilgjengelighetsplanene for å ivareta driftssikkerheten i transmisjonsnettet.  
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Artikkel 83 

Regional koordinering 

1. Alle TSO-er i en region for driftsstanskoordinering skal i fellesskap utarbeide en driftsprosedyre for regional koordinering 

med sikte på å fastsette driftsmessige aspekter ved gjennomføringen av driftsstanskoordinering i hver region, som omfatter 

følgende: 

a) Hyppighet, omfang og type av koordinering for minst året-før- og uken-før-tidsrammene. 

b) Bestemmelser om bruk av de vurderingene som er utført av den regionale sikkerhetskoordinatoren i samsvar med  

artikkel 80. 

c) Praktiske ordninger for å validere året-før-tilgjengelighetsplaner for relevante nettelementer, som kreves i artikkel 98. 

2. Hver TSO skal delta i driftsstanskoordineringen i sine regioner for driftsstanskoordinering, og benytte driftsprosedyrene 

for regional koordinering som fastsatt i samsvar med nr. 1. 

3. Dersom det oppstår inkompatibiliteter ved planlegging av driftsstans mellom forskjellige regioner for drifts-

stanskoordinering, skal alle TSO-er og regionale sikkerhetskoordinatorer i disse regionene gå sammen om å løse disse 

inkompatibilitetene ved planlegging av driftsstans. 

4. Hver TSO skal gi de andre TSO-ene fra den samme regionen for driftsstanskoordinering alle relevante opplysninger som 

TSO-en har til rådighet, om infrastrukturprosjekter i tilknytning til transmisjonsnettet, distribusjonsnett, lukkede distribu-

sjonsnett, kraftproduksjonsenheter eller forbruksanlegg som kan påvirke driften av en annen TSOs kontrollområde innenfor 

regionen for driftsstanskoordinering. 

5. Hver TSO skal gi de transmisjonsnettilknyttede DSO-ene som befinner seg i TSO-ens kontrollområde, alle relevante 

opplysninger som TSO-en har til rådighet, om infrastrukturprosjekter i tilknytning til transmisjonsnettet som kan påvirke driften 

av disse DSO-enes distribusjonsnett. 

6. Hver TSO skal gi de transmisjonsnettilknyttede lukkede DSO-ene («closed DSO», heretter kalt CDSO) som befinner seg i 

TSO-ens kontrollområde, alle relevante opplysninger som TSO-en har til rådighet, om infrastrukturprosjekter i tilknytning til 

transmisjonsnettet som kan påvirke driften av disse CDSO-enes lukkede distribusjonsnett. 

Artikkel 84 

Metode for å vurdere om anlegg er relevante for driftsstanskoordinering 

1. Innen tolv måneder etter ikrafttredelsen av denne forordningen skal alle TSO-er i fellesskap utarbeide en metode minst per 

synkronområde, for å vurdere om kraftproduksjonsenheter, forbruksanlegg og nettelementer som finnes i et transmisjonsnett 

eller distribusjonsnett, herunder lukkede distribusjonsnett, er relevante for driftsstanskoordinering. 

2. Metoden nevnt i nr. 1 skal være basert på kvalitative og kvantitative aspekter som fastsetter hvordan en TSOs 

kontrollområde påvirkes av tilgjengelighetsstatusen for enten kraftproduksjonsenheter, forbruksanlegg eller nettelementer som 

finnes i et transmisjonsnett eller distribusjonsnett, herunder et lukket distribusjonsnett, og som er knyttet direkte eller indirekte 

til en annen TSOs kontrollområde, og særlig for følgende: 

a) Kvantitative aspekter basert på evalueringen av endringer i elektriske verdier som f.eks. spenning, kraftflyt eller rotorvinkel 

på minst ett nettelement i en TSOs kontrollområde, på grunn av endret tilgjengelighetsstatus for et potensielt relevant 

anlegg som ligger i et annet kontrollområde. Denne evalueringen skal finne sted på grunnlag av felles året-før-nettmodeller. 

b) Terskelverdiene for følsomheten av de elektriske verdiene som er nevnt i bokstav a), som legges til grunn for vurderingen 

av et anleggs relevans. Disse terskelverdiene skal harmoniseres for minst hvert synkronområde. 

c) Kapasiteten til potensielle relevante kraftproduksjonsenheter eller forbruksanlegg for at de skal kunne regnes som SGU-er.  
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d) Kvalitative aspekter, herunder men ikke begrenset til, størrelse og nærhet til grensene av et kontrollområde for potensielt 

relevante kraftproduksjonsenheter, forbruksanlegg eller nettelementer. 

e) Systematisk relevans for alle nettelementer som finnes i et transmisjonsnett eller distribusjonsnett som knytter sammen 

forskjellige kontrollområder. 

f) Systematisk relevans for alle kritiske nettelementer. 

3. Den metoden som er utviklet i samsvar med nr. 1, skal være forenlig med metodene for vurdering av påvirkningen fra 

anleggsdeler i transmisjonsnettet og SGU-er som befinner seg utenfor en TSOs kontrollområde, som fastsatt i samsvar med 

artikkel 75 nr. 1 bokstav a). 

Artikkel 85 

Lister over relevante kraftproduksjonsenheter og relevante forbruksanlegg 

1. Innen tre måneder etter godkjenningen av metoden for å vurdere om anlegg er relevante for driftsstanskoordinering i 

artikkel 84 nr. 1, skal alle TSO-er i hver region for driftsstanskoordinering i fellesskap vurdere om kraftproduksjonsenheter og 

forbruksanlegg er relevante for driftsstanskoordinering på grunnlag av denne metoden, og for hver region for driftsstansko-

ordinering opprette en enkelt liste over relevante kraftproduksjonsenheter og relevante forbruksanlegg. 

2. Alle TSO-er i en region for driftsstanskoordinering skal i fellesskap gjøre listen over relevante kraftproduksjonsenheter og 

relevante forbruksanlegg i denne regionen for driftsstanskoordinering, tilgjengelig i ENTSO for elektrisk krafts datamiljø for 

driftsplanlegging. 

3. Hver TSO skal informere sin reguleringsmyndighet om listen over relevante kraftproduksjonsenheter og relevante 

forbruksanlegg for hver region for driftsstanskoordinering som TSO-en deltar i. 

4. For hvert internt relevant anlegg som er en kraftproduksjonsenhet eller et forbruksanlegg, skal TSO-en 

a) informere eieren av den relevante kraftproduksjonsenheten eller det relevante forbruksanlegget om at den/det er oppført på 

listen, 

b) informere DSO-ene om relevante kraftproduksjonsenheter og relevante forbruksanlegg som er tilknyttet deres 

distribusjonsnett, og 

c) informere CDSO-ene om relevante kraftproduksjonsenheter og relevante forbruksanlegg som er tilknyttet deres lukkede 

distribusjonsnett. 

Artikkel 86 

Oppdatering av listene over relevante kraftproduksjonsenheter og relevante forbruksanlegg 

1. Innen 1. juli hvert kalenderår skal alle TSO-er i hver region for driftsstanskoordinering i fellesskap foreta en ny vurdering 

av om kraftproduksjonsenheter og forbruksanlegg er relevante for driftsstanskoordinering på grunnlag av den metoden som er 

utviklet i samsvar med artikkel 84 nr. 1. 

2. Alle TSO-er i hver region for driftsstanskoordinering skal når det er nødvendig, i fellesskap beslutte å oppdatere listen 

over relevante kraftproduksjonsenheter og relevante forbruksanlegg i denne regionen for driftsstanskoordinering,  

innen 1. august hvert kalenderår. 

3. Alle TSO-er i en region for driftsstanskoordinering skal gjøre den oppdaterte listen for denne regionen for drifts-

stanskoordinering, tilgjengelig i ENTSO for elektrisk krafts datamiljø for driftsplanlegging. 

4. Hver TSO i en region for driftsstanskoordinering skal informere partene nevnt i artikkel 85 nr. 4 om innholdet i den 

oppdaterte listen.  
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Artikkel 87 

Lister over relevante nettelementer 

1. Innen tre måneder etter godkjenningen av metoden for å vurdere om anlegg er relevante for driftsstanskoordinering i 

artikkel 84 nr. 1, skal alle TSO-er i hver region for driftsstanskoordinering i fellesskap vurdere, på grunnlag av denne metoden, 

om nettelementer som finnes i et transmisjonsnett eller i et distribusjonsnett, herunder et lukket distribusjonsnett, er relevante 

for driftsstanskoordinering, og opprette en enkelt liste over relevante nettelementer for hver region for driftsstanskoordinering. 

2. Listen over relevante nettelementer i en region for driftsstanskoordinering skal inneholde alle nettelementer i et 

transmisjonsnett eller et distribusjonsnett, herunder et lukket distribusjonsnett som finnes i denne regionen for drifts-

stanskoordinering, som er identifisert som relevante ved hjelp av metoden fastsatt i samsvar med artikkel 84 nr. 1. 

3. Alle TSO-er i en region for driftsstanskoordinering skal i fellesskap gjøre listen over relevante nettelementer tilgjengelig i 

ENTSO for elektrisk krafts datamiljø for driftsplanlegging. 

4. Hver TSO skal informere sin reguleringsmyndighet om listen over relevante nettelementer for hver region for 

driftsstanskoordinering som TSO-en deltar i. 

5. For hvert internt relevant anlegg som er et nettelement, skal TSO-en 

a) informere eieren av det relevante nettelementet om at det er oppført på listen, 

b) informere DSO-ene om de relevante nettelementene som er tilknyttet deres distribusjonsnett, og 

c) informere CDSO-ene om de relevante nettelementene som er tilknyttet deres lukkede distribusjonsnett. 

Artikkel 88 

Oppdatering av listen over relevante nettelementer 

1. Innen 1. juli hvert kalenderår skal alle TSO-er i hver region for driftsstanskoordinering i fellesskap foreta en ny vurdering, 

på grunnlag av den metoden som er utviklet i samsvar med artikkel 84 nr. 1, av om nettelementer som finnes i et 

transmisjonsnett eller et distribusjonsnett, herunder et lukket distribusjonsnett, er relevante for driftsstanskoordinering. 

2. Alle TSO-er i en region for driftsstanskoordinering skal når det er nødvendig, i fellesskap beslutte å oppdatere listen over 

relevante nettelementer i denne regionen for driftsstanskoordinering, innen 1. august hvert kalenderår. 

3. Alle TSO-er i en region for driftsstanskoordinering skal gjøre den oppdaterte listen tilgjengelig i ENTSO for elektrisk 

krafts datamiljø for driftsplanlegging. 

4. Hver TSO i en region for driftsstanskoordinering skal informere partene nevnt i artikkel 85 nr. 4 om innholdet i den 

oppdaterte listen. 

Artikkel 89 

Utpeking av ansvarlige for driftsstansplaner 

1. Hver TSO skal fungere som ansvarlig for driftsstansplaner for hvert relevant nettelement som TSO-en driver. 

2. For alle andre relevante anlegg skal eieren utpeke, eller fungere som, ansvarlig for driftsstansplaner for det berørte 

anlegget, og informere sin TSO om denne utpekingen.  
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Artikkel 90 

Behandling av relevante anlegg som finnes i et distribusjonsnett eller i et lukket distribusjonsnett 

1. Hver TSO skal koordinere planleggingen av driftsstans for interne relevante anlegg som er tilknyttet et distribusjonsnett, 

med DSO-en for distribusjonsnettet. 

2. Hver TSO skal koordinere planleggingen av driftsstans for interne relevante anlegg som er tilknyttet et lukket 

distribusjonsnett, med CDSO-en for det lukkede distribusjonsnettet. 

KAPITTEL 2 

Utarbeiding og oppdatering av tilgjengelighetsplaner for relevante anlegg 

Artikkel 91 

Variasjoner i tidsfrister for året-før-driftsstanskoordinering 

Alle TSO-er innenfor et synkronområde kan i fellesskap avtale å vedta og gjennomføre en tidsramme for året-før-

driftsstanskoordinering som avviker fra tidsrammen fastsatt i artikkel 94, 97 og 99, forutsatt at driftsstanskoordineringen i andre 

synkronområder ikke påvirkes. 

Artikkel 92 

Alminnelige bestemmelser om tilgjengelighetsplaner 

1. Tilgjengelighetsstatus for et relevant anlegg skal være én av følgende: 

a) «Tilgjengelig» når det relevante anlegget er i stand til og klar til å levere tjenesten, uansett om det er i drift eller ikke. 

b) «Ikke tilgjengelig» når det relevante anlegget ikke er i stand til eller ikke er klar til å levere tjenesten. 

c) «Testing» når det relevante anleggets kapasitet til å levere tjenester, testes. 

2. Statusen «testing» skal bare gjelde ved en potensiell innvirkning på transmisjonsnettet og for følgende tidsrom: 

a) Mellom første tilkopling og endelig idriftsetting av det relevante anlegget. 

b) Direkte etter vedlikehold av det relevante anlegget. 

3. Tilgjengelighetsplanene skal inneholde minst følgende opplysninger: 

a) Årsaken til at et relevant anlegg har statusen «ikke tilgjengelig». 

b) De vilkårene som skal være oppfylt for at et relevant anlegg skal få statusen «ikke tilgjengelig» i sanntid, dersom slike 

vilkår kan påvises. 

c) Den tiden som kreves for å gjenoppta et relevant anleggs drift, når det er nødvendig for å opprettholde driftssikkerheten. 

4. Tilgjengelighetsstatusen for hvert relevant anlegg i året-før-tidsrammen skal angis for hver dag. 

5. Når produksjonsplaner og forbruksplaner legges fram for TSO-en i samsvar med artikkel 111, skal tidsoppløsningen for 

tilgjengelighetsstatus være i samsvar med disse planene.  
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Artikkel 93 

Langsiktige veiledende tilgjengelighetsplaner 

1. Senest to år før begynnelsen av året-før-driftsstanskoordinering, skal hver TSO vurdere tilsvarende veiledende 

tilgjengelighetsplaner for interne relevante anlegg, som legges fram av ansvarlige for driftsstansplaner i samsvar med artikkel 4, 

7 og 15 i forordning (EU) nr. 543/2013, og legge fram sine foreløpige merknader, herunder eventuelle påviste inkompa-

tibiliteter ved planlegging av driftsstans, til alle berørte ansvarlige for driftsstansplaner. 

2. Hver TSO skal utføre vurderingen av de veiledende tilgjengelighetsplanene for interne relevante anlegg nevnt i nr. 1, 

hvert år fram til begynnelsen av året-før-driftsstanskoordineringen. 

Artikkel 94 

Framlegging av forslag til året-før-tilgjengelighetsplaner 

1. En ansvarlig for driftsstansplaner som ikke er en TSO som deltar i en region for driftsstanskoordinering, en DSO eller en 

CDSO, skal innen 1. august hvert kalenderår legge fram en tilgjengelighetsplan som dekker det påfølgende kalenderåret for 

hvert av dennes relevante anlegg, for TSO-er som deltar i en region for driftsstanskoordinering, og for DSO-er og CDSO-er når 

det er relevant. 

2. De TSO-ene som er nevnt i nr. 1, skal bestrebe seg på å undersøke anmodningene om endring av en tilgjengelighetsplan 

når den mottas. Dersom dette ikke er mulig, skal TSO-en undersøke anmodningene om endring av en tilgjengelighetsplan etter 

at året-før-driftsstanskoordineringen er blitt sluttført. 

3. De TSO-ene som er nevnt i nr. 1, skal undersøke anmodningene om endring av en tilgjengelighetsplan etter at året-før-

driftsstanskoordineringen er blitt sluttført, og 

a) i den rekkefølgen anmodningene ble mottatt, og 

b) ved å benytte prosedyrene fastsatt i samsvar med artikkel 100. 

Artikkel 95 

Året-før-koordinering av tilgjengelighetsstatus for relevante anlegg for hvilke den ansvarlige for driftsstansplaner ikke 

er en TSO som deltar i en region for driftsstanskoordinering, og heller ikke en DSO eller en CDSO 

1. Hver TSO skal vurdere ut fra en året-før-tidsramme om det oppstår inkompatibiliteter ved planlegging av driftsstans som 

følge av de tilgjengelighetsplanene som er mottatt i samsvar med artikkel 94. 

2. Når en TSO oppdager inkompatibiliteter ved planlegging av driftsstans, skal TSO-en gjennomføre følgende prosess: 

a) Informere hver berørt ansvarlig for driftsstansplaner om de vilkårene som vedkommende skal oppfylle for å avbøte de 

påviste inkompatibilitetene ved planlegging av driftsstans. 

b) TSO-en kan be om at én eller flere ansvarlige for driftsstansplaner legger fram en alternativ tilgjengelighetsplan som 

oppfyller vilkårene nevnt i bokstav a). 

c) TSO-en skal gjenta vurderingen nevnt i nr. 1 for å fastslå om det gjenstår noen inkompatibiliteter ved planlegging av 

driftsstans. 

3. Etter en anmodning fra en TSO i samsvar med nr. 2 bokstav b), dersom den ansvarlige for driftsstansplaner unnlater å 

legge fram en alternativ tilgjengelighetsplan som har som mål å avbøte alle inkompatibiliteter ved planlegging av driftsstans, 

skal TSO-en utarbeide en alternativ tilgjengelighetsplan som skal 

a) ta hensyn til den innvirkningen som er rapportert av de berørte ansvarlige for driftsstansplaner samt av DSO-en eller 

CDSO-en dersom det er relevant,  
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b) begrense endringene i den alternative tilgjengelighetsplanen til det som er absolutt nødvendig for å avbøte inkompa-

tibilitetene ved planlegging av driftsstans, og 

c) informere sin reguleringsmyndighet, eventuelle berørte DSO-er og CDSO-er, de berørte ansvarlige for driftsstansplaner om 

den alternative tilgjengelighetsplanen, herunder årsakene til at den er utarbeidet, samt den innvirkningen som er rapportert 

av de berørte ansvarlige for driftsstansplaner, og eventuelt DSO-ene eller CDSO-ene. 

Artikkel 96 

Året-før-koordinering av tilgjengelighetsstatus for relevante anlegg for hvilke den ansvarlige for driftsstansplaner er en 

TSO som deltar i en region for driftsstanskoordinering, en DSO eller CDSO 

1. Hver TSO skal planlegge tilgjengelighetsstatusen for relevante nettelementer som kopler sammen forskjellige 

kontrollområder der TSO-en fungerer som ansvarlig for driftsstansplaner i samordning med TSO-ene i samme region for 

driftsstanskoordinering. 

2. Hver TSO, DSO og CDSO skal planlegge tilgjengelighetsstatusen for relevante nettelementer for hvilke de fungerer som 

ansvarlige for driftsstansplaner, og som ikke kopler sammen forskjellige kontrollområder, på grunnlag av de tilgjen-

gelighetsplanene som er utarbeidet i samsvar med nr. 1. 

3. Når tilgjengelighetsstatusen for relevante nettelementer fastsettes i samsvar med nr. 1 og 2, skal TSO-en, DSO-en og 

CDSO-en 

a) minimere innvirkningen på markedet samtidig som driftssikkerheten ivaretas, og 

b) bruke de tilgjengelighetsplanene som er lagt fram og utarbeidet i samsvar med artikkel 94, som grunnlag. 

4. Dersom en TSO oppdager en inkompatibilitet ved planlegging av driftsstans, skal TSO-en ha rett til å foreslå en endring i 

tilgjengelighetsplanene for interne relevante anlegg for hvilke den ansvarlige for driftsstansplaner verken er en TSO som deltar 

i en region for driftsstanskoordinering, eller en DSO eller en CDSO, og skal fastsette en løsning i samarbeid med de berørte 

ansvarlige for driftsstansplaner, DSO-ene og CDSO-ene, ved hjelp av de midlene den har til rådighet. 

5. Dersom statusen «ikke tilgjengelig» for et relevant nettelement ikke er blitt planlagt etter at tiltakene nevnt i nr. 4 er 

truffet, og slik manglende planlegging kan true driftssikkerheten, skal TSO-en 

a) treffe nødvendige tiltak for å planlegge statusen «ikke tilgjengelig» samtidig som driftssikkerheten ivaretas, idet det tas 

hensyn til den innvirkningen som de berørte ansvarlige for driftsstansplaner har rapportert til TSO-en, 

b) informere alle berørte parter om tiltakene nevnt i bokstav a), og 

c) informere relevante reguleringsmyndigheter, eventuelle berørte DSO-er eller CDSO-er og de berørte ansvarlige for 

driftsstansplaner om de tiltakene som er truffet, herunder begrunnelsen for slike tiltak, den innvirkningen som er rapportert 

av de berørte ansvarlige for driftsstansplaner og eventuelt av DSO-ene eller CDSO-ene. 

6. Hver TSO skal gjøre tilgjengelig i ENTSO for elektrisk krafts datamiljø for driftsplanlegging alle opplysninger den har til 

rådighet om nettrelaterte vilkår som skal oppfylles, og korrigerende tiltak som skal forberedes og aktiveres, før tilgjengelighets-

statusen «ikke tilgjengelig» eller «testing» kan iverksettes for et relevant nettelement. 

Artikkel 97 

Framlegging av foreløpige året-før-tilgjengelighetsplaner 

1. Hver TSO skal innen 1. november hvert kalenderår legge fram for alle andre TSO-er, gjennom ENTSO for elektrisk krafts 

datamiljø for driftsplanlegging, foreløpige året-før-tilgjengelighetsplaner for det påfølgende kalenderåret for alle interne 

relevante anlegg. 

2. TSO-en skal innen 1. november hvert kalenderår for hvert internt relevant anlegg som finnes i et distribusjonsnett, legge 

fram den foreløpige året-før-tilgjengelighetsplanen for DSO-en.  
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3. TSO-en skal innen 1. november hvert kalenderår for hvert internt relevant anlegg som finnes i et lukket distribusjonsnett, 

legge fram den foreløpige året-før-tilgjengelighetsplanen for CDSO-en. 

Artikkel 98 

Validering av året-før-tilgjengelighetsplaner i regioner for driftsstanskoordinering 

1. Hver TSO skal analysere om det oppstår inkompatibiliteter ved planlegging av driftsstans når det tas hensyn til alle 

foreløpige året-før-tilgjengelighetsplaner. 

2. Dersom det ikke forekommer inkompatibiliteter ved planlegging av driftsstans, skal alle TSO-er i en region for 

driftsstanskoordinering i fellesskap validere året-før-tilgjengelighetsplaner for alle relevante anlegg i denne regionen for 

driftsstanskoordinering. 

3. Dersom en TSO oppdager en inkompatibilitet ved planlegging av driftsstans, skal de berørte TSO-ene i en eller flere 

regioner for driftsstanskoordinering i fellesskap finne en løsning i samordning med de berørte ansvarlige for driftsstansplaner, 

DSO-ene og CDSO-ene, ved hjelp av de midlene de har til rådighet, samtidig som de i størst mulig grad tar hensyn til de 

tilgjengelighetsplanene som er lagt fram av de ansvarlige for driftsstansplaner, som verken er en TSO som deltar i en region for 

driftsstanskoordinering, eller en DSO eller en CDSO, og som er utarbeidet i samsvar med artikkel 95 og 96. Når en løsning er 

funnet, skal alle TSO-er i den eller de berørte regionene for driftsstanskoordinering oppdatere og validere året-før-

tilgjengelighetsplanene for alle relevante anlegg. 

4. Dersom det ikke blir funnet en løsning på en inkompatibilitet ved planlegging av driftsstans, skal hver berørte TSO etter 

godkjenning fra relevant reguleringsmyndighet dersom medlemsstaten krever det, 

a) framtvinge at status endres til «tilgjengelig» fra «ikke tilgjengelig» eller «testing» for de relevante anleggene som er 

involvert i en inkompatibilitet ved planlegging av driftsstans i løpet av det nevnte tidsrommet, og 

b) informere relevante reguleringsmyndigheter, eventuelle berørte DSO-er eller CDSO-er og de berørte ansvarlige for 

driftsstansplaner om de tiltakene som er truffet, herunder begrunnelsen for slike tiltak, den innvirkningen som er rapportert 

av de berørte ansvarlige for driftsstansplaner og eventuelt av DSO-ene eller CDSO-ene. 

5. Alle TSO-er i de berørte regionene for driftsstanskoordinering skal følgelig oppdatere og validere året-før-

tilgjengelighetsplaner for alle relevante anlegg. 

Artikkel 99 

Endelige året-før-tilgjengelighetsplaner 

1. Hver TSO skal innen 1. desember hvert kalenderår 

a) sluttføre året-før-driftsstanskoordineringen for interne relevante anlegg, 

b) sluttføre året-før-tilgjengelighetsplanene for interne relevante anlegg og lagre dem i ENTSO for elektrisk krafts datamiljø 

for driftsplanlegging. 

2. Hver TSO skal innen 1. desember hvert kalenderår legge fram for sin ansvarlig for driftsstansplaner, den endelige året-før-

tilgjengelighetsplanen for hvert internt relevant anlegg. 

3. Hver TSO skal innen 1. desember hvert kalenderår legge fram for den relevante DSO-en den endelige året-før-

tilgjengelighetsplanen for hvert internt relevant anlegg som finnes i et distribusjonsnett. 

4. Hver TSO skal innen 1. desember hvert kalenderår legge fram for den relevante CDSO-en den endelige året-før-

tilgjengelighetsplanen for hvert internt relevant anlegg som finnes i et lukket distribusjonsnett. 

Artikkel 100 

Oppdateringer av endelige året-før-tilgjengelighetsplaner 

1. En ansvarlig for driftsstansplaner skal kunne iverksette en prosedyre for endring av den endelige året-før-

tilgjengelighetsplanen i tidsrommet mellom sluttføringen av året-før-driftsstanskoordineringen og dens gjennomføring i sanntid.  
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2. Den ansvarlige for driftsstansplaner som ikke er en TSO som deltar i en region for driftsstanskoordinering, skal kunne 

legge fram en anmodning for den eller de relevante TSO-ene om endring av den endelige året-før-tilgjengelighetsplanen for de 

relevante anleggene som vedkommende har ansvar for. 

3. Ved en anmodning om endring i samsvar med nr. 2, skal følgende prosedyre benyttes: 

a) Den mottakende TSO-en skal bekrefte at anmodningen er mottatt og så snart som praktisk mulig vurdere om endringen 

fører til inkompatibiliteter ved planlegging av driftsstans. 

b) Dersom det oppdages inkompatibiliteter ved planlegging av driftsstans, skal de berørte TSO-ene i regionen for 

driftsstanskoordinering i fellesskap fastsette en løsning i samordning med de ansvarlige for driftsstansplaner og, dersom det 

er relevant, med DSO-ene og CDSO-ene, ved hjelp av de midlene de har til rådighet. 

c) Dersom det ikke oppdages noen inkompatibilitet ved planlegging av driftsstans eller dersom det ikke gjenstår noen 

inkompatibilitet ved planlegging av driftsstans, skal den mottakende TSO-en validere anmodningen om endring, og de 

berørte TSO-ene skal følgelig informere alle berørte parter og oppdatere den endelige året-før-tilgjengelighetsplanen i 

ENTSO for elektrisk krafts datamiljø for driftsplanlegging. 

d) Dersom det ikke blir funnet en løsning på inkompatibilitetene ved planlegging av driftsstans, skal den mottakende TSO-en 

avvise anmodningen om endring. 

4. Når en TSO som deltar i en region for driftsstanskoordinering, har til hensikt å endre den endelige året-før-

tilgjengelighetsplanen for et relevant anlegg som TSO-en fungerer som ansvarlig for driftsstansplaner for, skal TSO-en 

iverksette følgende prosedyre: 

a) Den anmodende TSO-en skal utarbeide et forslag til endring av året-før-tilgjengelighetsplanen, herunder en vurdering av 

hvorvidt endringen kan føre til inkompatibiliteter ved planlegging av driftsstans, og legge fram sitt forslag for alle andre 

TSO-er i sin eller sine regioner for driftsstanskoordinering. 

b) Dersom det oppdages inkompatibiliteter ved planlegging av driftsstans, skal de berørte TSO-ene i regionen for 

driftsstanskoordinering i fellesskap fastsette en løsning i samordning med de berørte ansvarlige for driftsstansplaner og, 

dersom det er relevant, med DSO-ene og CDSO-ene, ved hjelp av de midlene de har til rådighet. 

c) Dersom det ikke er oppdaget noen inkompatibilitet ved planlegging av driftsstans eller dersom det er funnet en løsning på 

en inkompatibilitet ved planlegging av driftsstans, skal de berørte TSO-ene validere anmodningen om endring og følgelig 

informere alle berørte parter og oppdatere den endelige året-før-tilgjengelighetsplanen i ENTSO for elektrisk krafts 

datamiljø for driftsplanlegging. 

d) Dersom det ikke blir funnet en løsning på inkompatibilitetene ved planlegging av driftsstans, skal den anmodende TSO-en 

trekke tilbake endringsprosedyren. 

KAPITTEL 3 

Gjennomføring av tilgjengelighetsplaner 

Artikkel 101 

Håndtering av statusen «testing» for relevante anlegg 

1. Den ansvarlige for driftsstansplaner for et relevant anlegg hvis tilgjengelighetsstatus er blitt satt til «testing», skal senest 

én måned før aktivering av statusen «testing», legge fram for TSO-en, samt for DSO-en eller CDSO-en dersom anlegget er 

knyttet til et distribusjonsnett, herunder lukkede distribusjonsnett, 

a) en detaljert testplan, 

b) en veiledende produksjons- eller forbruksplan dersom det berørte relevante anlegget er en relevant kraftproduksjonsenhet 

eller et relevant forbruksanlegg, og 

c) endringer av topologien i transmisjonsnettet eller distribusjonsnettet dersom det berørte relevante anlegget er et relevant 

nettelement. 

2. Den ansvarlige for driftsstansplaner skal oppdatere opplysningene nevnt i nr. 1 omgående etter en endring.  
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3. TSO-en for et relevant anlegg hvis tilgjengelighetsstatus er blitt satt til «testing», skal legge fram for alle andre TSO-er i 

sin eller sine regioner for driftsstanskoordinering, på deres anmodning, de opplysningene som er mottatt i samsvar med nr. 1. 

4. Dersom det relevante anlegget nevnt i nr. 1 er et relevant nettelement som kopler sammen to eller flere kontrollområder, 

skal TSO-ene i de berørte kontrollområdene komme til enighet om hvilke opplysninger som skal gis i samsvar med nr. 1. 

Artikkel 102 

Prosedyre for håndtering av tvungen driftsstans 

1. Hver TSO skal utarbeide en prosedyre for å håndtere tilfeller der en tvungen driftsstans kan utgjøre en fare for 

driftssikkerheten. Prosedyren skal gjøre det mulig for TSO-en å sikre at statusen «tilgjengelig» eller «ikke tilgjengelig» for 

andre relevante anlegg i dens kontrollområde kan endres til henholdsvis «ikke tilgjengelig» eller «tilgjengelig». 

2. TSO-en skal følge prosedyren nevnt i nr. 1 bare dersom det ikke er oppnådd enighet med de ansvarlige for 

driftsstansplaner med hensyn til løsninger på tvungen driftsstans. TSO-en skal informere reguleringsmyndigheten om dette. 

3. Når TSO-en gjennomfører prosedyren, skal TSO-en i den grad det er mulig overholde de tekniske begrensningene for de 

relevante anleggene. 

4. En ansvarlig for driftsstansplaner skal så snart som mulig etter at den tvungne driftsstansen har inntruffet, varsle TSO-en, 

og dersom anlegget er knyttet til et distribusjonsnett eller et lukket distribusjonsnett, henholdsvis DSO-en eller CDSO-en, om 

tvungen driftsstans i ett eller flere av dens relevante anlegg. 

5. Ved varsling om den tvungne driftsstansen skal den ansvarlige for driftsstansplaner legge fram følgende opplysninger: 

a) Årsaken til den tvungne driftsstansen. 

b) Forventet varighet av den tvungne driftsstansen. 

c) Dersom det er relevant, den tvungne driftsstansens innvirkning på tilgjengelighetsstatusen for andre relevante anlegg, som 

denne også er ansvarlig for driftsstansplaner for. 

6. Når TSO-en oppdager at én eller flere tvungne driftsstanser som nevnt i nr. 1, kan føre til at transmisjonsnettet bringes ut 

av normaldriftstilstanden, skal TSO-en informere den eller de berørte ansvarlige for driftsstansplaner om det tidspunktet da 

driftssikkerheten ikke lenger kan opprettholdes, med mindre deres relevante anlegg som rammes av tvungen driftsstans, går 

tilbake til statusen «tilgjengelig». De ansvarlige for driftsstansplaner skal informere TSO-en om hvorvidt de er i stand til å 

overholde denne fristen, og skal legge fram en dokumentert begrunnelse dersom de ikke er i stand til å overholde denne fristen. 

7. Etter alle endringer i tilgjengelighetsplanen som skyldes tvungen driftsstans og i samsvar med tidsrammen fastsatt i 

artikkel 7, 10 og 15 i forordning (EU) nr. 543/2013, skal de berørte TSO-ene oppdatere ENTSO for elektrisk krafts datamiljø 

for driftsplanlegging med de nyeste opplysningene. 

Artikkel 103 

Gjennomføring av tilgjengelighetsplanene i sanntid 

1. Hver eier av kraftproduksjonsanlegg skal sikre at alle relevante kraftproduksjonsenheter som den eier og som har statusen 

«tilgjengelig», er klare til å produsere elektrisk kraft i samsvar med deres angitte tekniske kapasitet når det er nødvendig for å 

opprettholde driftssikkerheten, unntatt ved tvungen driftsstans. 

2. Hver eier av kraftproduksjonsanlegg skal sikre at alle relevante kraftproduksjonsenheter som den eier og som har statusen 

«ikke tilgjengelig», ikke produserer elektrisk kraft. 

3. Hver eier av forbruksanlegg skal sikre at alle relevante forbruksanlegg som den eier og som har statusen «ikke 

tilgjengelig», ikke forbruker elektrisk kraft.  
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4. Hver eier av et relevant nettelement skal sikre at alle relevante nettelementer som den eier og som har statusen 

«tilgjengelig», er klare til å transportere elektrisk kraft i samsvar med deres angitte tekniske kapasitet når det er nødvendig for å 

opprettholde driftssikkerheten, unntatt ved tvungen driftsstans. 

5. Hver eier av et relevant nettelement skal sikre at alle relevante nettelementer som den eier og som har statusen «ikke 

tilgjengelig», ikke transporterer elektrisk kraft. 

6. Når det gjelder særlige nettrelaterte vilkår for å iverksette statusen «ikke tilgjengelig» eller «testing» for et relevant 

nettelement i samsvar med artikkel 96 nr. 6, skal den berørte TSO-en, DSO-en eller CDSO-en vurdere om disse vilkårene er 

oppfylt før denne statusen iverksettes. Dersom disse vilkårene ikke er oppfylt, skal den gi eieren av det relevante nettelementet 

instruks om ikke å iverksette statusen «ikke tilgjengelig» eller «testing» helt eller delvis. 

7. Dersom en TSO fastslår at iverksettingen av statusen «ikke tilgjengelig» eller «testing» for et relevant anlegg fører til eller 

kan føre til at transmisjonsnettet forlater normaldriftstilstanden, skal den instruere eieren av det relevante anlegget når det er 

knyttet til transmisjonsnettet, eller DSO-en eller CDSO-en dersom det er knyttet til et distribusjonsnett eller et lukket 

distribusjonsnett, om å utsette iverksettingene av statusen «ikke tilgjengelig» eller «testing» for dette relevante anlegget i 

samsvar med instruksene og så langt det er mulig, samtidig som det tas hensyn til de tekniske og sikkerhetsmessige grensene. 

AVDELING 4 

TILSTREKKELIGHET 

Artikkel 104 

Prognose for tilstrekkelighetsanalyse av kontrollområder 

Hver TSO skal utarbeide prognoser som brukes til tilstrekkelighetsanalyser av kontrollområder i samsvar med artikkel 105 og 

107, tilgjengelige for alle andre TSO-er gjennom ENTSO for elektrisk krafts datamiljø for driftsplanlegging. 

Artikkel 105 

Tilstrekkelighetsanalyse av kontrollområder 

1. Hver TSO skal utføre tilstrekkelighetsanalyser av kontrollområder ved å vurdere muligheten for at summen av produksjon 

i kontrollområdet og importmulighetene over landegrensene kan oppfylle den totale lasten i TSO-ens kontrollområde under 

forskjellige driftsscenarioer, idet det tas hensyn til nødvendig nivå av reserver av aktiv effekt fastsatt i artikkel 118 og 119. 

2. Ved utførelse av en tilstrekkelighetsanalyse av kontrollområder i samsvar med nr. 1, skal hver TSO 

a) bruke de nyeste tilgjengelighetsplanene og de nyeste tilgjengelige dataene om 

i) kapasiteten til kraftproduksjonsenhetene framlagt i samsvar med artikkel 43 nr. 5 og artikkel 45 og 51, 

ii) utvekslingskapasitet mellom budområder, 

iii) mulig laststyring framlagt i samsvar med artikkel 52 og 53, 

b) ta hensyn til produksjonsbidragene fra fornybare energikilder og last, 

c) vurdere sannsynligheten for og den forventede varigheten av manglende tilstrekkelighet og den forventede energien som 

ikke kan leveres som følge av denne mangelen. 

3. Hver TSO skal så snart som mulig etter vurderingen av manglende tilstrekkelighet i sitt kontrollområde, informere 

reguleringsmyndigheten om denne manglende tilstrekkeligheten, eller dersom det er uttrykkelig fastsatt i nasjonal rett, en annen 

vedkommende myndighet, og eventuelt alle berørte parter.  
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4. Hver TSO skal så snart som mulig etter vurderingen av manglende tilstrekkelighet i sitt kontrollområde, informere alle 

TSO-er gjennom ENTSO for elektrisk krafts datamiljø for driftsplanlegging. 

Artikkel 106 

Kontrollområdets tilstrekkelighet til og med uken før 

1. Hver TSO skal bidra til de felleseuropeiske årlige sommer- og vinterprognosene for produksjonens tilstrekkelighet ved å 

benytte den metoden som er vedtatt av ENTSO for elektrisk kraft, og som er nevnt i artikkel 8 nr. 3 bokstav f) i forordning (EF) 

nr. 714/2009. 

2. To ganger i året skal hver TSO utføre en tilstrekkelighetsanalyse av kontrollområdet for henholdsvis den etterfølgende 

sommer- og vintersesongen, idet det tas hensyn til felleseuropeiske scenarioer som er i samsvar med felleseuropeiske årlige 

sommer- og vinterprognoser for produksjonens tilstrekkelighet. 

3. Hver TSO skal oppdatere sine tilstrekkelighetsanalyser av kontrollområdet dersom den oppdager sannsynlige endringer i 

tilgjengelighetsstatus for kraftproduksjonsenheter, lastestimater, estimater av fornybare energikilder eller utvekslingskapasitet 

mellom budområder, som i betydelig grad kan påvirke den forventede tilstrekkeligheten. 

Artikkel 107 

Kontrollområdets tilstrekkelighet dagen før og intradag 

1. Hver TSO skal utføre en tilstrekkelighetsanalyse av kontrollområdet for dagen-før- og intradag-tidsrammen på grunnlag 

av 

a) de planene som er nevnt i artikkel 111, 

b) prognoser for last, 

c) prognoser for produksjon fra fornybare energikilder, 

d) reserver av aktiv effekt ut fra de dataene som er framlagt i samsvar med artikkel 46 nr. 1 bokstav a), 

e) kontrollområdets import- og eksportkapasitet i samsvar med utvekslingskapasitet mellom budområder som i relevante 

tilfeller beregnes i samsvar med artikkel 14 i forordning (EU) 2015/1222, 

f) kapasiteten til kraftproduksjonsenhetene ut fra de dataene som er framlagt i samsvar med artikkel 43 nr. 4 og artikkel 45 og 

51, og deres tilgjengelighetsstatus, og 

g) kapasiteten til forbruksanlegg med laststyring i samsvar med de dataene som er framlagt i samsvar med artikkel 52 og 53, 

og deres tilgjengelighetsstatus. 

2. Hver TSO skal evaluere 

a) minstenivået for import og maksimumsnivået for eksport som er forenlig med kontrollområdets tilstrekkelighet, 

b) forventet varighet av potensielt manglende tilstrekkelighet, 

c) den mengden energi som ikke leveres som følge av manglende tilstrekkelighet. 

3. Dersom tilstrekkelighet ikke oppnås etter analysen nevnt i nr. 1, skal hver TSO informere reguleringsmyndigheten eller en 

annen vedkommende myndighet om den manglende tilstrekkeligheten. TSO-en skal legge fram for reguleringsmyndigheten 

eller en annen vedkommende myndighet en analyse av årsakene til den manglende tilstrekkeligheten og foreslå avbøtende 

tiltak.  
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AVDELING 5 

TILLEGGSTJENESTER 

Artikkel 108 

Tilleggstjenester 

1. Hver TSO skal overvåke tilgjengeligheten av tilleggstjenester. 

2. Hver TSO skal, når det gjelder tjenester i form av aktiv effekt og reaktiv effekt, og i samordning med andre TSO-er når 

det er relevant, 

a) utforme, organisere og forvalte innkjøp av tilleggstjenester, 

b) overvåke, på grunnlag av de dataene som er framlagt i samsvar med del II avdeling 2, om nivået og plasseringen av 

tilgjengelige tilleggstjenester gjør det mulig å ivareta driftssikkerheten, og 

c) bruke alle tilgjengelige økonomisk effektive og praktisk gjennomførbare midler til å skaffe tilleggstjenester i nødvendig 

omfang. 

3. Hver TSO skal offentliggjøre de nivåene av reservekapasitet som er nødvendige for å opprettholde driftssikkerheten. 

4. Hver TSO skal på anmodning informere andre TSO-er om det tilgjengelige nivået av reserver av aktiv effekt. 

Artikkel 109 

Tilleggstjenester for reaktiv effekt 

1. For hver tidsramme for driftsplanlegging skal hver TSO på grunnlag av sine prognoser, vurdere om de tilgjengelige 

tilleggstjenestene for reaktiv effekt er tilstrekkelige til å opprettholde driftssikkerheten i transmisjonsnettet. 

2. For å øke effektiviteten i driften av anleggsdelene i transmisjonsnettet skal hver TSO overvåke 

a) den tilgjengelige kapasiteten av reaktiv effekt i kraftproduksjonsanleggene, 

b) den tilgjengelige kapasiteten av reaktiv effekt i transmisjonsnettilknyttede forbruksanlegg, 

c) tilgjengelig kapasitet av reaktiv effekt hos DSO-er, 

d) det tilgjengelige transmisjonsnettilknyttede utstyret som er beregnet på levering av reaktiv effekt, og 

e) forholdet mellom aktiv og reaktiv effekt i grensesnittet mellom transmisjonsnettet og transmisjonsnettilknyttede 

distribusjonsnett. 

3. Dersom omfanget av tilleggstjenester for reaktiv effekt ikke er tilstrekkelig til å opprettholde driftssikkerheten, skal hver 

TSO 

a) informere tilgrensende TSO-er, og 

b) forberede og aktivere korrigerende tiltak i samsvar med artikkel 23. 

AVDELING 6 

PLANLEGGING 

Artikkel 110 

Fastsettelse av planleggingsprosesser 

1. Når det fastsettes en planleggingsprosess skal TSO-ene ta hensyn til og om nødvendig utfylle driftsvilkårene i den 

metoden for produksjon og lastdata som er utarbeidet i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) 2015/1222.  
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2. Dersom et budområde bare omfatter ett kontrollområde, tilsvarer planleggingsområdets geografiske omfang budområdet. 

Dersom et kontrollområde omfatter flere budområder, tilsvarer planleggingsområdets geografiske omfang budområdet. Dersom 

et budområde omfatter flere kontrollområder, skal TSO-er i dette budområdet i fellesskap beslutte å benytte en felles 

planleggingsprosess. Ellers anses hvert kontrollområde innenfor dette budområdet som et eget planleggingsområde. 

3. For hvert kraftproduksjonsanlegg og forbruksanlegg som omfattes av planleggingskravene fastsatt i nasjonale vilkår, skal 

den berørte eieren utpeke en eller selv fungere som planleggingsansvarlig. 

4. Hver markedsdeltaker og overføringsagent som omfattes av planleggingskravene fastsatt i nasjonale vilkår, skal utpeke en 

eller selv fungere som planleggingsansvarlig. 

5. Hver TSO som driver et planleggingsområde, skal fastsette ordninger som er nødvendige for å behandle de planene som 

er lagt fram av de planleggingsansvarlige. 

6. Dersom et planleggingsområde omfatter mer enn ett kontrollområde, skal de TSO-ene som har ansvar for kontroll-

områdene, komme til enighet om hvilken TSO som skal drive planleggingsområdet. 

Artikkel 111 

Underretning om planer innenfor planleggingsområder 

1. Hver planleggingsansvarlig, unntatt planleggingsansvarlige for overføringsagenter, skal legge fram følgende planer for 

den TSO-en som driver planleggingsområdet, dersom TSO-en ber om dette, og eventuelt for en tredjepart: 

a) Produksjonsplaner. 

b) Forbruksplaner. 

c) Interne kommersielle handelsplaner. 

d) Eksterne kommersielle handelsplaner. 

2. Hver planleggingsansvarlig for en overføringsagent eller eventuelt en sentral motpart, skal legge fram følgende planer for 

den TSO-en som driver et planleggingsområde som omfattes av markedskopling, dersom den berørte TSO-en ber om dette, og 

eventuelt for en tredjepart: 

a) Eksterne kommersielle handelsplaner for 

i) multilaterale utvekslinger mellom planleggingsområdet og en gruppe av andre planleggingsområder, 

ii) bilaterale utvekslinger mellom planleggingsområdet og et annet planleggingsområde. 

b) Interne kommersielle handelsplaner mellom overføringsagenten og sentrale motparter. 

c) Interne kommersielle handelsplaner mellom overføringsagenten og andre overføringsagenter. 

Artikkel 112 

Sammenheng mellom planer 

1. Hver TSO som driver et planleggingsområde, skal kontrollere om summen av produksjonsplaner, forbruksplaner, eksterne 

kommersielle handelsplaner og eksterne TSO-planer i planleggingsområdet er i balanse. 

2. For eksterne TSO-planer skal hver TSO komme til enighet med den berørte TSO-en om planens verdier. Dersom det ikke 

foreligger slik enighet, er det de laveste verdiene som gjelder.  
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3. For bilaterale utvekslinger mellom to planleggingsområder, skal hver TSO komme til enighet om de eksterne 

kommersielle handelsplanene med den berørte TSO-en. Dersom det ikke foreligger slik enighet om verdiene i de kommersielle 

handelsplanene, er det de laveste verdiene som gjelder. 

4. Alle TSO-er som driver planleggingsområder, skal bekrefte at alle netto aggregerte eksterne planer mellom alle 

planleggingsområder i synkronområdet er balanserte. Dersom det forekommer avvik, og TSO-ene ikke kommer til enighet om 

verdiene i de netto aggregerte eksterne planene, er det de laveste verdiene som gjelder. 

5. Hver planleggingsansvarlig for en overføringsagent eller eventuelt en sentral motpart, skal legge fram for TSO-ene, på 

deres anmodning, verdiene fra eksterne kommersielle handelsplaner for hvert planleggingsområde som omfattes av 

markedskopling i form av netto aggregerte eksterne planer. 

6. Hver ansvarlig for beregning av planlagt utveksling skal legge fram for TSO-ene, på deres anmodning, verdiene for 

planlagte utvekslinger knyttet til de planleggingsområdene som berøres av markedskopling i form av netto aggregerte eksterne 

planer, herunder bilaterale utvekslinger mellom to planleggingsområder. 

Artikkel 113 

Framlegging av opplysninger til andre TSO-er 

1. På anmodning fra en annen TSO skal den anmodede TSO-en beregne og legge fram 

a) netto aggregerte eksterne planer og 

b) områdets nettoposisjon for utveksling over vekselstrømforbindelser, der planleggingsområdet er koplet sammen med andre 

planleggingsområder via overføringsforbindelser for vekselstrøm. 

2. Når det er nødvendig for å opprette felles nettmodeller i samsvar med artikkel 70 nr. 1, skal hver TSO som driver et 

planleggingsområde, legge fram følgende for den TSO-en som ber om det: 

a) Produksjonsplaner. 

b) Forbruksplaner. 

AVDELING 7 

ENTSO FOR ELEKTRISK KRAFTS DATAMILJØ FOR DRIFTSPLANLEGGING 

Artikkel 114 

Alminnelige bestemmelser om ENTSO for elektrisk krafts datamiljø for driftsplanlegging 

1. Innen 24 måneder etter ikrafttredelsen av denne forordningen skal ENTSO for elektrisk kraft i samsvar med artikkel 115, 

116 og 117, iverksette og drive et ENTSO for elektrisk krafts datamiljø for driftsplanlegging med henblikk på lagring, 

utveksling og håndtering av alle relevante opplysninger. 

2. Innen seks måneder etter ikrafttredelsen av denne forordningen skal alle TSO-er fastsette et harmonisert dataformat for 

datautveksling, som skal være en integrert del av ENTSO for elektrisk krafts datamiljø for driftsplanlegging. 

3. Alle TSO-er og regionale sikkerhetskoordinatorer skal ha tilgang til alle opplysninger som finnes i ENTSO for elektrisk 

krafts datamiljø for driftsplanlegging. 

4. Inntil ENTSO for elektrisk krafts datamiljø for driftsplanlegging er innført, kan alle TSO-er utveksle relevante data seg 

imellom og med regionale sikkerhetskoordinatorer. 

5. ENTSO for elektrisk kraft skal utarbeide en plan for kontinuerlig virksomhet som skal benyttes dersom datamiljøet for 

driftsplanlegging ikke er tilgjengelig.  
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Artikkel 115 

Individuelle nettmodeller, felles nettmodeller og driftssikkerhetsanalyse 

1. I ENTSO for elektrisk krafts datamiljø for driftsplanlegging lagres alle individuelle nettmodeller og tilknyttede relevante 

opplysninger om alle relevante tidsrammer fastsatt i denne forordning, i artikkel 14 nr. 1 i forordning (EU) 2015/1222 og i 

artikkel 9 i forordning (EU) 2016/1719. 

2. Opplysninger om individuelle nettmodeller som finnes i ENTSO for elektrisk krafts datamiljø for driftsplanlegging, skal 

gjøre det mulig å slå modellene sammen i felles nettmodeller. 

3. Den felles nettmodellen som er fastsatt for hver tidsramme, skal gjøres tilgjengelig i ENTSO for elektrisk krafts datamiljø 

for driftsplanlegging. 

4. For året-før-tidsrammen skal følgende opplysninger være tilgjengelige i ENTSO for elektrisk krafts datamiljø for 

driftsplanlegging: 

a) Individuelle året-før-nettmodeller for hver TSO og for hvert scenario fastsatt i samsvar med artikkel 66. 

b) Felles året-før-nettmodeller for hvert scenario fastsatt i samsvar med artikkel 67. 

5. For dagen-før- og intradag-tidsrammene skal følgende opplysninger være tilgjengelige i ENTSO for elektrisk krafts 

datamiljø for driftsplanlegging: 

a) Individuelle dagen-før- og intradag-nettmodeller for hver TSO og i henhold til den tidsoppløsningen som er fastsatt i 

samsvar med artikkel 70 nr. 1. 

b) Planlagte utvekslinger på de relevante tidspunktene for hvert planleggingsområde eller for hver planleggingsområdegrense, 

etter hva TSO-ene anser som relevant, og for hvert HVDC-system som kopler sammen planleggingsområder. 

c) Felles dagen-før- og intradag-nettmodeller i henhold til den tidsoppløsningen som er fastsatt i artikkel 70 nr. 1. 

d) En liste over forberedte og avtalte korrigerende tiltak som er identifisert for å håndtere begrensninger som har betydning 

over landegrensene. 

Artikkel 116 

Driftsstanskoordinering 

1. ENTSO for elektrisk krafts datamiljø for driftsplanlegging skal inneholde en modul for lagring og utveksling av alle 

relevante opplysninger om driftsstanskoordinering. 

2. Opplysningene nevnt i nr. 1 skal omfatte minst tilgjengelighetsstatus for relevante anlegg og opplysninger om 

tilgjengelighetsplaner nevnt i artikkel 92. 

Artikkel 117 

Nettets tilstrekkelighet 

1. ENTSO for elektrisk krafts datamiljø for driftsplanlegging skal inneholde en modul for lagring og utveksling av alle 

relevante opplysninger om utførelse av en samordnet tilstrekkelighetsanalyse. 

2. Opplysningene nevnt i nr. 1 skal omfatte minst 

a) data om nettets tilstrekkelighet fra sesongen før, lagt fram av den enkelte TSO, 

b) felleseuropeisk rapport om analyse av nettets tilstrekkelighet fra sesongen før, 

c) prognoser som brukes til analyse av tilstrekkelighet i samsvar med artikkel 104, og 

d) opplysninger om manglende tilstrekkelighet i samsvar med artikkel 105 nr. 4.  
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DEL IV 

LASTFREKVENSREGULERING OG RESERVER 

AVDELING 1 

DRIFTSAVTALER 

Artikkel 118 

Driftsavtaler for synkronområder 

1. Innen tolv måneder etter ikrafttredelsen av denne forordningen skal alle TSO-er for hvert synkronområde i fellesskap 

utarbeide felles forslag til 

a) dimensjoneringsregler for FCR i samsvar med artikkel 153, 

b) ytterligere egenskaper for FCR i samsvar med artikkel 154 nr. 2, 

c) definerende parametrer for frekvenskvalitet og målparametrer for frekvenskvalitet i samsvar med artikkel 127, 

d) for synkronområdene det europeiske kontinentet (CE) og Norden, målparametrene for innstillingsfeil ved 

frekvensgjenoppretting for hver LFC-blokk i samsvar med artikkel 128, 

e) metoden for å vurdere risikoen og utviklingen av risikoen for uttømming av FCR i synkronområdet i samsvar med artikkel 

131 nr. 2, 

f) en overvåker av synkronområdet i samsvar med artikkel 133, 

g) beregning av reguleringsprogrammet fra områdets nettoposisjon for utveksling over vekselstrømforbindelser med en felles 

rampingperiode for beregning av ACE for et synkronområde med mer enn ett LFC-område i samsvar med artikkel 136, 

h) dersom det er relevant, begrensninger for uttak av aktiv effekt for HVDC-overføringsforbindelser mellom synkronområder 

i samsvar med artikkel 137, 

i) LFC-strukturen i samsvar med artikkel 139, 

j) dersom det er relevant, metoden for å redusere det elektriske tidsavviket i samsvar med artikkel 181, 

k) når synkronområdet drives av mer enn én TSO, den særlige ansvarsfordelingen mellom TSO-ene i samsvar med  

artikkel 141, 

l) driftsprosedyrer dersom FCR er uttømte i samsvar med artikkel 152 nr. 7, 

m) for synkronområdene GB og IE/NI, tiltak for å sikre innhenting av energireservoarer i samsvar med artikkel 156 nr. 6 

bokstav b), 

n) driftsprosedyrer for å redusere systemfrekvensavvik for å gjenopprette systemdriftstilstanden til normaldriftstilstand og 

begrense risikoen for overgang til nøddriftstilstand i samsvar med artikkel 152 nr. 10, 

o) rollene og ansvarsområdene til TSO-er som gjennomfører en prosess for utligning av motsattrettede ubalanser, en prosess 

for aktivering av FRR over landegrensene eller en prosess for aktivering av RR over landegrensene i samsvar med artikkel 

149 nr. 2, 

p) krav til tilgjengeligheten, påliteligheten og redundansen for den tekniske infrastrukturen i samsvar med artikkel 151 nr. 2, 

q) felles regler for drift i normaldriftstilstand og skjerpet driftstilstand i samsvar med artikkel 152 nr. 6 og tiltakene nevnt i 

artikkel 152 nr. 15, 

r) for synkronområdene CE og Norden, minste aktiveringstid som skal sikres av leverandører av FCR i samsvar med  

artikkel 156 nr. 10, 

s) for synkronområdene CE og Norden, antakelser og metoder for en nytte- og kostnadsanalyse i samsvar med artikkel 156 

nr. 11,  
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t) dersom det er relevant, for andre synkronområder enn CE, grenser for utvekslingen av FCR mellom TSO-ene i samsvar 

med artikkel 163 nr. 2, 

u) rollene og ansvarsområdene for den TSO-en som tilknytter reserver, den TSO-en som mottar reserver og den berørte TSO-

en når det gjelder utveksling av FRR og RR, fastsatt i samsvar med artikkel 165 nr. 1, 

v) rollene og ansvarsområdene for den TSO-en som leverer reguleringskapasitet, den TSO-en som mottar regule-

ringskapasitet og den berørte TSO-en når det gjelder deling av FRR og RR, fastsatt i samsvar med artikkel 166 nr. 1, 

w) rollene og ansvarsområdene for den TSO-en som tilknytter reserver, den TSO-en som mottar reserver og den berørte TSO-

en når det gjelder utveksling av reserver mellom synkronområder, og for den TSO-en som leverer reguleringskapasitet, 

den TSO-en som mottar reguleringskapasitet og den berørte TSO-en når det gjelder deling av reserver mellom 

synkronområder, fastsatt i samsvar med artikkel 171 nr. 2, 

x) den metoden som brukes til å fastsette grenser for omfanget av deling av FCR mellom synkronområder, fastsatt i samsvar 

med artikkel 174 nr. 2, 

y) for synkronområdene GB og IE/NI, metoden for å bestemme minste levering av reservekapasitet av FCR i samsvar med 

artikkel 174 nr. 2 bokstav b), 

z) den metoden som brukes til å fastsette grenser for omfanget av utveksling av FRR mellom synkronområder i samsvar med 

artikkel 176 nr. 1, og den metoden som brukes til å fastsette grenser for omfanget av deling av FRR mellom 

synkronområder, definert i samsvar med artikkel 177 nr. 1, og 

aa) den metoden som brukes til å fastsette grenser for omfanget av utveksling av RR mellom synkronområder i samsvar med 

artikkel 178 nr. 1, og den metoden som brukes til å fastsette grenser for omfanget av deling av RR mellom 

synkronområder, definert i samsvar med artikkel 179 nr. 1. 

2. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal legge fram metodene og vilkårene oppført i artikkel 6 nr. 3 bokstav d) for 

godkjenning fra alle reguleringsmyndigheter i det berørte synkronområdet. Innen én måned etter godkjenningen av disse 

metodene og vilkårene skal alle TSO-er i hvert synkronområde inngå en driftsavtale for synkronområdet som skal tre i kraft 

innen tre måneder etter godkjenningen av metodene og vilkårene. 

Artikkel 119 

Driftsavtaler for LFC-blokker 

1. Innen tolv måneder etter ikrafttredelsen av denne forordningen skal alle TSO-er i hver LFC-blokk i fellesskap utarbeide 

felles forslag til følgende: 

a) Dersom LFC-blokken består av mer enn ett LFC-område, målparametrer for FRCE for hvert LFC-område fastsatt i 

samsvar med artikkel 128 nr. 4. 

b) En overvåker av LFC-blokk i samsvar med artikkel 134 nr. 1. 

c) Rampingrestriksjoner for uttak av aktiv effekt i samsvar med artikkel 137 nr. 3 og 4. 

d) Når LFC-blokken drives av mer enn én TSO, den særlige ansvarsfordelingen mellom TSO-ene i LFC-blokken i samsvar 

med artikkel 141 nr. 9. 

e) Dersom det er relevant, utpeking av den TSO-en som har ansvar for oppgavene nevnt i artikkel 145 nr. 6. 

f) Tilleggskrav til tilgjengeligheten, påliteligheten og redundansen for den tekniske infrastrukturen i samsvar med  

artikkel 151 nr. 3. 

g) Driftsprosedyrer dersom FRR eller RR er uttømte i samsvar med artikkel 152 nr. 8. 

h) Dimensjoneringsreglene for FRR fastsatt i samsvar med artikkel 157 nr. 1. 

i) Dimensjoneringsreglene for RR fastsatt i samsvar med artikkel 160 nr. 2.  



5.1.2023 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 2/617 

 

 

j) Når LFC-blokken drives av mer enn én TSO, den særlige ansvarsfordelingen som er fastsatt i samsvar med artikkel 157  

nr. 3, og dersom det er relevant, den særlige ansvarsfordelingen som er fastsatt i samsvar med artikkel 160 nr. 6. 

k) Opptrappingsprosedyren fastsatt i samsvar med artikkel 157 nr. 4, og dersom det er relevant, opptrappingsprosedyren 

fastsatt i samsvar med artikkel 160 nr. 7. 

l) Tilgjengelighetskravene for FRR, kravene til reguleringskvalitet fastsatt i samsvar med artikkel 158 nr. 2, og dersom det er 

relevant, tilgjengelighetskravene for RR og kravene til reguleringskvalitet fastsatt i samsvar med artikkel 161 nr. 2. 

m) Dersom det er relevant, eventuelle grenser for utvekslingen av FCR mellom LFC-områdene i forskjellige LFC-blokker i 

synkronområdet CE, og utvekslingen av FRR eller RR mellom LFC-områdene i en LFC-blokk i et synkronområde som 

består av mer enn én LFC-blokk, fastsatt i samsvar med artikkel 163 nr. 2, artikkel 167 og artikkel 169 nr. 2. 

n) Rollene og ansvarsområdene for den TSO-en som tilknytter reserver, den TSO-en som mottar reserver og den berørte 

TSO-en når det gjelder utveksling av FRR og/eller RR med TSO-er i andre LFC-blokker, fastsatt i samsvar med artikkel 

165 nr. 6. 

o) Rollene og ansvarsområdene for den TSO-en som leverer reguleringskapasitet, den TSO-en som mottar regule-

ringskapasitet og den berørte TSO-en når det gjelder deling av FRR og RR, fastsatt i samsvar med artikkel 166 nr. 7. 

p) Rollene og ansvarsområdene for den TSO-en som leverer reguleringskapasitet, den TSO-en som mottar regule-

ringskapasitet og den berørte TSO-en når det gjelder deling av FRR og RR mellom synkronområder, fastsatt i samsvar med 

artikkel 175 nr. 2. 

q) Samordningstiltak som har som mål å redusere FRCE som fastsatt i artikkel 152 nr. 14. 

r) Tiltak for å redusere FRCE ved å kreve endringer i produksjonen eller forbruket av aktiv effekt i strømproduksjonsenheter 

og forbruksenheter i samsvar med artikkel 152 nr. 16. 

2. Alle TSO-er i hver LFC-blokk skal legge fram metodene og vilkårene oppført i artikkel 6 nr. 3 bokstav e) for godkjenning 

fra alle reguleringsmyndigheter i den berørte LFC-blokken. Innen én måned etter godkjenningen av disse metodene og 

vilkårene, skal alle TSO-er i hver LFC-blokk inngå en driftsavtale for LFC-blokken som skal tre i kraft innen tre måneder etter 

godkjenningen av metodene og vilkårene. 

Artikkel 120 

Driftsavtale for LFC-område 

Innen tolv måneder etter ikrafttredelsen av denne forordningen skal alle TSO-er i hvert LFC-område opprette en driftsavtale for 

LFC-området, som skal omfatte minst 

a) den særlige ansvarsfordelingen mellom TSO-er i LFC-området i samsvar med artikkel 141 nr. 8, 

b) utpekingen av den TSO-en som har ansvar for gjennomføringen og driften av frekvensgjenopprettingsprosessen i samsvar 

med artikkel 143 nr. 4. 

Artikkel 121 

Driftsavtale for overvåkingsområde 

Innen tolv måneder etter ikrafttredelsen av denne forordningen skal alle TSO-er i hvert overvåkingsområde opprette en 

driftsavtale for overvåkingsområdet som skal omfatte minst ansvarsfordelingen mellom TSO-er i det samme overvåkings-

området, i samsvar med artikkel 141 nr. 7. 

Artikkel 122 

Avtale om utligning av motsattrettede ubalanser 

Alle TSO-er som deltar i den samme prosessen for utligning av motsattrettede ubalanser, skal opprette en avtale om utligning 

av motsattrettede ubalanser som skal omfatte minst TSO-ens roller og ansvarsområder i samsvar med artikkel 149 nr. 3.  
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Artikkel 123 

Avtale om aktivering av FRR over landegrensene 

Alle TSO-er som deltar i den samme prosessen for aktivering av FRR over landegrensene, skal opprette en avtale om aktivering 

av FRR over landegrensene som skal omfatte minst TSO-ens roller og ansvarsområder i samsvar med artikkel 149 nr. 3. 

Artikkel 124 

Avtale om aktivering av RR over landegrensene 

Alle TSO-er som deltar i den samme prosessen for aktivering av RR over landegrensene, skal opprette en avtale om aktivering 

av RR over landegrensene som skal omfatte minst TSO-ens roller og ansvarsområder i samsvar med artikkel 149 nr. 3. 

Artikkel 125 

Avtale om deling 

Alle TSO-er som deltar i den samme prosessen for deling av FCR, FRR eller RR, skal opprette en avtale om deling som skal 

omfatte minst ett av følgende: 

a) Ved deling av FRR eller RR innenfor et synkronområde, de rollene og ansvarsområdene for den TSO-en som mottar 

reguleringskapasitet, for den TSO-en som leverer reguleringskapasitet, og for de berørte TSO-ene, i samsvar med artikkel 

165 nr. 3. 

b) Ved deling av reserver mellom synkronområder, de rollene og ansvarsområdene for den TSO-en som mottar 

reguleringskapasitet, og for den TSO-en som leverer reguleringskapasitet, i samsvar med artikkel 171 nr. 4, og prosedyrene 

dersom deling av reserver mellom synkronområder ikke utføres i sanntid i samsvar med artikkel 171 nr. 9. 

Artikkel 126 

Avtale om utveksling 

Alle TSO-er som deltar i den samme utvekslingen av FCR, FRR eller RR, skal opprette en avtale om utveksling som skal 

omfatte minst ett av følgende: 

a) Ved utveksling av FRR eller RR innenfor et synkronområde, de rollene og ansvarsområdene for de TSO-ene som tilknytter 

og mottar reserver i samsvar med artikkel 165 nr. 3. 

b) Ved utveksling av reserver mellom synkronområder, de rollene og ansvarsområdene for de TSO-ene som tilknytter og 

mottar reserver i samsvar med artikkel 171 nr. 4, og prosedyrene dersom utveksling av reserver mellom synkronområder 

ikke utføres i sanntid i samsvar med artikkel 171 nr. 9. 

AVDELING 2 

FREKVENSKVALITET 

Artikkel 127 

Definerende parametrer og målparametrer for frekvenskvalitet 

1. Definerende parametrer for frekvenskvalitet skal være følgende: 

a) Den nominelle frekvensen for alle synkronområder. 

b) Standard frekvensintervall for alle synkronområder.  
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c) Maksimalt momentant frekvensavvik for alle synkronområder. 

d) Maksimalt stasjonært frekvensavvik for alle synkronområder. 

e) Gjenopprettingstiden for frekvens for alle synkronområder. 

f) Innhentingstiden for frekvens for synkronområdene GB og IE/NI. 

g) Frekvensgjenopprettingsintervallet for synkronområdene GB, IE/NI og Norden. 

h) Frekvensinnhentingsintervallet for synkronområdene GB og IE/NI. 

i) Utløsningstiden for skjerpet driftstilstand for alle synkronområder. 

2. Den nominelle frekvensen skal være 50 Hz for alle synkronområder. 

3. Standardverdiene for de definerende parametrene for frekvenskvalitet som er nevnt i nr. 1, er oppført i tabell 1 i  

vedlegg III. 

4. Målparameteren for frekvenskvalitet skal være det høyeste antallet minutter utenfor standard frekvensintervall per år per 

synkronområde, og dens standardverdi per synkronområde er fastsatt i tabell 2 i vedlegg III. 

5. Verdiene for de definerende parametrene for frekvenskvalitet i tabell 1 i vedlegg III og for målparameteren for 

frekvenskvalitet i tabell 2 i vedlegg III skal gjelde med mindre alle TSO-er i et synkronområde foreslår andre verdier i samsvar 

med nr. 6, 7 og 8. 

6. Alle TSO-er i synkronområdene CE og Norden skal ha rett til å foreslå andre verdier i driftsavtalen for synkronområdet 

enn de verdiene som er oppført i tabell 1 og 2 i vedlegg III, om følgende: 

a) Utløsningstid for skjerpet driftstilstand. 

b) Høyeste antall minutter utenfor standard frekvensintervall. 

7. Alle TSO-er i synkronområdene GB og IE/NI skal ha rett til å foreslå andre verdier i driftsavtalen for synkronområdet enn 

de verdiene som er oppført i tabell 1 og 2 i vedlegg III, om følgende: 

a) Gjenopprettingstid for frekvens. 

b) Utløsningstid for skjerpet driftstilstand. 

c) Høyeste antall minutter utenfor standard frekvensintervall. 

8. Forslaget til endring av verdiene i henhold til nr. 6 og 7 skal være basert på en vurdering av de registrerte verdiene for 

systemfrekvensen i et tidsrom på minst ett år og på utviklingen i synkronområdet, og det skal oppfylle følgende vilkår: 

a) Den foreslåtte endringen av de definerende parametrene for frekvenskvalitet i tabell 1 i vedlegg III eller målparameteren for 

frekvenskvalitet i tabell 2 i vedlegg III, skal ta hensyn til 

i) systemets størrelse basert på forbruk og produksjon i synkronområdet og tregheten i synkronområdet, 

ii) referansehendelsen, 

iii) nettstrukturen og/eller nettopologien, 

iv) last- og produksjonsforhold, 

v) kraftproduksjonsenhetenes antall og respons i begrenset frekvensreguleringsmodus – overfrekvens og begrenset 

frekvensreguleringsmodus – underfrekvens, som definert i artikkel 13 nr. 2 og artikkel 15 nr. 2 bokstav c) i forordning 

(EU) 2016/631,  
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vi) forbruksenhetenes antall og respons når de drives med aktivert laststyring for frekvensregulering eller laststyring for 

svært rask regulering av aktiv effekt som definert i artikkel 29 og 30 i forordning (EU) 2016/1388, og 

vii) den tekniske kapasiteten til kraftproduksjonsenheter og forbruksenheter. 

b) Alle TSO-er i synkronområdet skal gjennomføre en offentlig høring om hvordan den foreslåtte endringen av de definerende 

parametrene for frekvenskvalitet i tabell 1 i vedlegg III, eller målparameteren for frekvenskvalitet i tabell 2 i vedlegg III, 

påvirker de berørte partene. 

9. Alle TSO-er skal bestrebe seg på å oppnå verdiene for de definerende parametrene for frekvenskvalitet eller 

målparameteren for frekvenskvalitet. Alle TSO-er skal minst én gang i året kontrollere at målparameteren for frekvenskvalitet 

er oppnådd. 

Artikkel 128 

Målparametrer for FRCE 

1. Alle TSO-er i synkronområdene CE og Norden skal i driftsavtalen for synkronområdet minst én gang i året angi verdiene 

for nivå 1-intervallet og nivå 2-intervallet for FRCE for hver LFC-blokk i synkronområdene CE og Norden. 

2. Alle TSO-er i synkronområdene CE og Norden skal, dersom de består av mer enn én LFC-blokk, sikre at nivå  

1-intervallet og nivå 2-intervallet for FRCE for LFC-blokker i disse synkronområdene, er proporsjonal med kvadratroten av 

summen av de opprinnelige FCR-forpliktelsene til de TSO-ene som utgjør LFC-blokkene i samsvar med artikkel 153. 

3. Alle TSO-er i synkronområdene CE og Norden skal bestrebe seg på å oppnå følgende målparametrer for FRCE for hver 

LFC-blokk i synkronområdet: 

a) Antallet tidsintervaller per år utenfor nivå 1-intervallet for FRCE innenfor et tidsintervall som tilsvarer gjenopprettingstiden 

for frekvens, skal være mindre enn 30 % av tidsintervallene for året. 

b) Antallet tidsintervaller per år utenfor nivå 2-intervallet for FRCE innenfor et tidsintervall som tilsvarer gjenopprettingstiden 

for frekvens, skal være mindre enn 5 % av tidsintervallene for året. 

4. Når en LFC-blokk består av mer enn ett LFC-område, skal alle TSO-er i LFC-blokken angi i driftsavtalen for LFC-

blokken, verdiene for målparametrene for FRCE for hvert LFC-område. 

5. For synkronområdene GB og IE/NI skal nivå 1-intervallet for FRCE være minst 200 mHz, og nivå 2-intervallet for FRCE 

skal være minst 500 mHz. 

6. Alle TSO-er i synkronområdene GB og IE/NI skal bestrebe seg på å oppnå følgende målparametrer for FRCE i et 

synkronområde: 

a) Det høyeste antallet tidsintervaller utenfor nivå 1-intervallet for FRCE skal være mindre enn eller likt verdien i tabellen i 

vedlegg IV, som en prosentdel av tidsintervallene per år. 

b) Det høyeste antallet tidsintervaller utenfor nivå 2-intervallet for FRCE skal være mindre enn eller likt verdien i tabellen i 

vedlegg IV, som en prosentdel av tidsintervallene per år. 

7. Alle TSO-er skal minst én gang i året kontrollere at målparametrene for FRCE er oppnådd. 

Artikkel 129 

Prosess for anvendelse av kriterier 

Prosessen for anvendelse av kriterier skal omfatte 

a) innsamling av data for evaluering av frekvenskvalitet, og 

b) beregning av kriterier for evaluering av frekvenskvalitet.  
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Artikkel 130 

Data for evaluering av frekvenskvalitet 

1. Dataene for evaluering av frekvenskvalitet skal være følgende: 

a) For synkronområdet: 

i) momentane frekvensdata, og 

ii) data om momentane frekvensavvik. 

b) For hver LFC-blokk i synkronområdet, momentane FRCE-data. 

2. Målenøyaktigheten for momentane frekvensdata og momentane FRCE-data skal målt i Hz være minst 1 mHz. 

Artikkel 131 

Kriterier for evaluering av frekvenskvalitet 

1. Kriteriene for evaluering av frekvenskvalitet skal være følgende: 

a) For synkronområdet ved drift i normaldriftstilstand eller skjerpet driftstilstand, som fastsatt i artikkel 18 nr. 1 og 2, per 

måned for momentane frekvensdata: 

i) gjennomsnittsverdien, 

ii) standardavviket, 

iii) 1-, 5-, 10-, 90-, 95- og 99-prosentilen, 

iv) samlet tid da den absolutte verdien for det momentane frekvensavviket var større enn standard frekvensavvik, idet det 

skilles mellom negative og positive momentane frekvensavvik, 

v) samlet tid da den absolutte verdien for det momentane frekvensavviket var større enn maksimalt momentant 

frekvensavvik, idet det skilles mellom negative og positive momentane frekvensavvik, 

vi) antall hendelser der den absolutte verdien for det momentane frekvensavviket i synkronområdet oversteg 200 % av 

standard frekvensavvik, og det momentane frekvensavviket ikke gikk tilbake til 50 % av standard frekvensavvik for 

synkronområdet CE og til frekvensgjenopprettingsintervallet for synkronområdene GB, IE/NI og Norden, innenfor 

gjenopprettingstiden for frekvens. Dataene skal skille mellom negative og positive frekvensavvik, 

vii) for synkronområdene GB og IE/NI, antall hendelser der den absolutte verdien for det momentane frekvensavviket lå 

utenfor frekvensinnhentingsintervallet og ikke gikk tilbake til frekvensinnhentingsintervallet innenfor innhentingstiden 

for frekvens, idet det skilles mellom negative og positive frekvensavvik. 

b) For hver LFC-blokk i synkronområdene CE eller Norden ved drift i normaldriftstilstand eller skjerpet driftstilstand i 

samsvar med artikkel 18 nr. 1 og 2, og på månedsbasis: 

i) for et datasett som inneholder gjennomsnittsverdiene for FRCE i LFC-blokken over tidsintervaller som tilsvarer 

gjenopprettingstiden for frekvens, 

— gjennomsnittsverdien, 

— standardavviket, 

— 1-, 5-, 10-, 90-, 95- og 99-prosentilen, 

— antallet tidsintervaller der gjennomsnittsverdien for FRCE lå utenfor nivå 1-intervallet for FRCE, idet det skilles 

mellom negative og positive FRCE, og 

— antallet tidsintervaller der gjennomsnittsverdien for FRCE lå utenfor nivå 2-intervallet for FRCE, idet det skilles 

mellom negative og positive FRCE,  
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ii) for et datasett som inneholder gjennomsnittsverdiene for FRCE i LFC-blokken over tidsintervaller på ett minutt: 

antallet hendelser per måned der FRCE oversteg 60 % av reservekapasiteten av FRR og ikke gikk tilbake til 15 % av 

reservekapasiteten av FRR innen gjenopprettingstiden for frekvens, idet det skilles mellom negative og positive FRCE. 

c) For LFC-blokkene i synkronområdene GB eller IE/NI, ved drift i normaldriftstilstand eller skjerpet driftstilstand i samsvar 

med artikkel 18 nr. 1 og 2, på månedsbasis og for et datasett som inneholder gjennomsnittsverdiene for FRCE i LFC-

blokken over tidsintervaller på ett minutt: antallet hendelser der den absolutte verdien for FRCE oversteg maksimalt 

stasjonært frekvensavvik og FRCE ikke gikk tilbake til 10 % av maksimalt stasjonært frekvensavvik innen 

gjenopprettingstiden for frekvens, idet det skilles mellom negative og positive FRCE. 

2. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal i driftsavtalen for synkronområdet angi en felles metode for å vurdere risikoen og 

utviklingen av risikoen for uttømming av FCR i synkronområdet. Denne metoden skal gjennomføres minst én gang i året og 

skal være basert på minst historiske momentane data om systemfrekvens for minst ett år. Alle TSO-er i hvert synkronområde 

skal legge fram de nødvendige inndata for denne vurderingen. 

Artikkel 132 

Prosess for innsamling og levering av data 

1. Prosessen for innsamling og levering av data skal omfatte følgende: 

a) Målinger av systemfrekvensen. 

b) Beregning av data for evaluering av frekvenskvalitet. 

c) Levering av data for evaluering av frekvenskvalitet til prosessen for anvendelse av kriterier. 

2. Prosessen for innsamling og levering av data skal gjennomføres av den overvåkeren av synkronområdet som er utpekt i 

samsvar med artikkel 133. 

Artikkel 133 

Overvåker av synkronområde 

1. Alle TSO-er i et synkronområde skal i driftsavtalen for synkronområdet utpeke én TSO for dette synkronområdet, til 

overvåker av synkronområdet. 

2. Overvåkeren av synkronområdet skal gjennomføre den prosessen for innsamling og levering av data i synkronområdet 

som er nevnt i artikkel 132. 

3. Overvåkeren av synkronområdet skal gjennomføre den prosessen for anvendelse av kriterier som er nevnt i artikkel 129. 

4. Overvåkeren av synkronområdet skal samle inn data for evaluering av frekvenskvalitet i sitt synkronområde og 

gjennomføre prosessen for anvendelse av kriterier, herunder beregning av kriteriene for evaluering av frekvenskvalitet, én gang 

hver tredje måned og innen tre måneder etter utløpet av den analyserte perioden. 

Artikkel 134 

Overvåker av LFC-blokk 

1. Alle TSO-er i en LFC-blokk skal utpeke én TSO for denne LFC-blokken i driftsavtalen for LFC-blokken, til overvåker av 

LFC-blokken.  



5.1.2023 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 2/623 

 

 

2. Overvåkeren av LFC-blokken skal samle inn data for evaluering av frekvenskvalitet i LFC-blokken i samsvar med den 

prosessen for anvendelse av kriterier som er nevnt i artikkel 129. 

3. Hver TSO i et LFC-område skal gi overvåkeren av LFC-blokken de målingene for LFC-området som er nødvendige for å 

samle inn data for evaluering av frekvenskvalitet for LFC-blokken. 

4. Overvåkeren av LFC-blokken skal levere data for evaluering av frekvenskvalitet for LFC-blokken og dens LFC-område 

én gang hver tredje måned og innen to måneder etter utløpet av analyseperioden. 

Artikkel 135 

Opplysninger om last- og produksjonsforhold 

I samsvar med artikkel 40 skal hver tilknyttende TSO ha rett til å be SGU-er om opplysninger som er nødvendige for å 

overvåke last- og produksjonsforhold i forbindelse med ubalanser. Disse opplysningene kan omfatte 

a) det tidsstemplede settpunktet for aktiv effekt, for sanntidsdrift og framtidig drift, og 

b) det tidsstemplede samlede uttaket av aktiv effekt. 

Artikkel 136 

Rampingperiode innenfor synkronområdet 

Alle TSO-er i hvert synkronområde med mer enn ett LFC-område skal i driftsavtalen for synkronområdet angi en felles 

rampingperiode for netto aggregerte planer mellom LFC-områdene i synkronområdet. Beregningen av reguleringsprogrammet 

fra områdets nettoposisjon for utveksling over vekselstrømforbindelser for beregning av ACE, skal utføres med den felles 

rampingperioden. 

Artikkel 137 

Rampingrestriksjoner for uttak av aktiv effekt 

1. Alle TSO-er i to synkronområder skal ha rett til i driftsavtalen for synkronområdet å angi begrensninger for uttak av den 

aktive effekten av HVDC-overføringsforbindelser mellom synkronområder for å begrense deres innvirkning på oppnåelsen av 

målparametrene for frekvenskvalitet i synkronområdet, ved å bestemme en sammenlagt maksimal rampinghastighet for alle 

HVDC-overføringsforbindelser som kopler ett synkronområde til et annet synkronområde. 

2. Begrensningene i nr. 1 gjelder ikke for utligning av motsattrettede ubalanser, frekvenskopling samt aktivering over 

landegrensene av FRR og RR over HVDC-overføringsforbindelser. 

3. Alle tilknyttende TSO-er i en HVDC-overføringsforbindelse skal ha rett til i driftsavtalen for LFC-blokken å fastsette 

felles begrensninger for uttak av aktiv effekt av denne HVDC-overføringsforbindelsen for å begrense dens innvirkning på 

oppnåelsen av de tilknyttede LFC-blokkenes målparameter for FRCE, ved å avtale rampingperioder og/eller maksimal 

rampinghastighet for denne HVDC-overføringsforbindelsen. Disse felles begrensningene skal ikke gjelde for utligning av 

motsattrettede ubalanser, frekvenskopling samt aktivering over landegrensene av FRR og RR over HVDC-overførings-

forbindelser. Alle TSO-er i et synkronområde skal samordne disse tiltakene i synkronområdet. 

4. Alle TSO-er i en LFC-blokk skal ha rett til i driftsavtalen for LFC-blokken å fastsette følgende tiltak for å støtte 

oppnåelsen av LFC-blokkens målparameter for FRCE, og for å minske deterministiske frekvensavvik, idet det tas hensyn til de 

teknologiske begrensningene hos kraftproduksjonsenheter og forbruksenheter: 

a) Krav til rampingperioder og/eller maksimale rampinghastigheter for kraftproduksjonsenheter og/eller forbruksenheter.  



Nr. 2/624 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.1.2023 

 

 

b) Krav til individuelle rampingstarttider for kraftproduksjonsenheter og/eller forbruksenheter i LFC-blokken. 

c) Samordning av rampingen mellom kraftproduksjonsenheter, forbruksenheter og forbruk av aktiv effekt i LFC-blokken. 

Artikkel 138 

Avbøtende tiltak 

Dersom de verdiene som beregnes for et tidsrom på ett kalenderår for målparametrene for frekvenskvalitet eller målparametrene 

for FRCE ligger utenfor de målene som er fastsatt for synkronområdet eller for LFC-blokken, skal alle TSO-er i det relevante 

synkronområdet eller den relevante LFC-blokken 

a) analysere om målparametrene for frekvenskvalitet eller målparametrene for FRCE kommer til å forbli utenfor de målene 

som er fastsatt for synkronområdet eller for LFC-blokken, og dersom det er begrunnet risiko for at dette kan skje, analysere 

årsakene og utarbeide anbefalinger, og 

b) utarbeide avbøtende tiltak for å sikre at målene for synkronområdet eller for LFC-blokken kan oppnås i framtiden. 

AVDELING 3 

STRUKTUR FOR LASTFREKVENSREGULERING 

Artikkel 139 

Grunnleggende struktur 

1. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal angi strukturen for lastfrekvensregulering i synkronområdet i driftsavtalen for 

synkronområdet. Hver TSO skal ha ansvar for å gjennomføre strukturen for lastfrekvensregulering i sitt synkronområde, og for 

at driften er i samsvar med dette. 

2. Strukturen for lastfrekvensregulering for hvert synkronområde skal omfatte 

a) en struktur for aktiveringsprosess i samsvar med artikkel 140, og 

b) en struktur for prosessansvar i samsvar med artikkel 141. 

Artikkel 140 

Struktur for aktiveringsprosess 

1. Strukturen for aktiveringsprosess skal omfatte 

a) en FCP i samsvar med artikkel 142, 

b) en FRP i samsvar med artikkel 143, og 

c) for synkronområdet CE, en prosess for tidskontroll i samsvar med artikkel 181. 

2. Strukturen for aktiveringsprosess kan omfatte 

a) en RRP i samsvar med artikkel 144, 

b) en prosess for utligning av motsattrettede ubalanser i samsvar med artikkel 146, 

c) en prosess for aktivering av FRR over landegrensene i samsvar med artikkel 147, 

d) en prosess for aktivering av RR over landegrensene i samsvar med artikkel 148, og 

e) for andre synkronområder enn CE, en prosess for tidskontroll i samsvar med artikkel 181.  
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Artikkel 141 

Struktur for prosessansvar 

1. Når strukturen for prosessansvar fastsettes, skal alle TSO-er i hvert synkronområde ta hensyn til minst følgende kriterier: 

a) Synkronområdets størrelse, samlede treghet og syntetiske treghet. 

b) Nettstrukturen og/eller nettopologien. 

c) Last-, produksjons- og HVDC-forhold. 

2. Innen fire måneder etter ikrafttredelsen av denne forordningen skal alle TSO-er i et synkronområde i fellesskap utarbeide 

et felles forslag om fastsettelse av LFC-blokker, som skal overholde følgende krav: 

a) Et overvåkingsområde som tilsvarer eller er en del av bare ett LFC-område. 

b) Et LFC-område som tilsvarer eller er en del av bare én LFC-blokk. 

c) En LFC-blokk som tilsvarer eller er en del av bare ett synkronområde. 

d) Hvert nettelement er en del av bare ett overvåkingsområde, bare ett LFC-område og bare én LFC-blokk. 

3. Alle TSO-er i hvert overvåkingsområde skal kontinuerlig beregne og overvåke overvåkingsområdets utveksling av aktiv 

effekt i sanntid. 

4. Alle TSO-er i hvert LFC-område skal 

a) kontinuerlig overvåke FRCE i LFC-området, 

b) gjennomføre og drive en FRP for LFC-området, 

c) bestrebe seg på å oppnå målparametrene for FRCE i LFC-området som fastsatt i artikkel 128, og 

d) ha rett til å gjennomføre én eller flere av prosessene nevnt i artikkel 140 nr. 2. 

5. Alle TSO-er i hver LFC-blokk skal 

a) bestrebe seg på å oppnå målparametrene for FRCE i LFC-blokken som fastsatt i artikkel 128, og 

b) overholde dimensjoneringsreglene for FRR i samsvar med artikkel 157 og dimensjoneringsreglene for RR i samsvar med 

artikkel 160. 

6. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal 

a) gjennomføre og drive en FCP for synkronområdet, 

b) overholde dimensjoneringsreglene for FCR i samsvar med artikkel 153, og 

c) bestrebe seg på å oppnå målparametrene for frekvenskvalitet i samsvar med artikkel 127. 

7. Alle TSO-er i hvert overvåkingsområde skal i driftsavtalen for overvåkingsområdet angi ansvarsfordelingen mellom TSO-

ene i overvåkingsområdet, for å oppfylle forpliktelsen fastsatt i nr. 3. 

8. Alle TSO-er i hvert LFC-område skal i driftsavtalen for LFC-området angi ansvarsfordelingen mellom TSO-ene i LFC-

området, for å oppfylle forpliktelsene fastsatt i nr. 4. 

9. Alle TSO-er i hver LFC-blokk skal i driftsavtalen for LFC-blokken angi ansvarsfordelingen mellom TSO-ene i LFC-

blokken, for å oppfylle forpliktelsene fastsatt i nr. 5. 

10. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal i driftsavtalen for synkronområdet angi ansvarsfordelingen mellom TSO-ene i 

synkronområdet, for å oppfylle forpliktelsene fastsatt i nr. 6. 

11. Alle TSO-er i to eller flere LFC-områder som er koplet sammen gjennom overføringsforbindelser, skal ha rett til å danne 

en LFC-blokk dersom kravene til LFC-blokken fastsatt i nr. 5, er oppfylt.  
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Artikkel 142 

Frekvensreguleringsprosess 

1. Reguleringsmålet for FCP skal være stabilisering av systemfrekvensen gjennom aktivering av FCR. 

2. De generelle kjennetegnene på FCR-aktivering i et synkronområde skal gjenspeile en jevn reduksjon av aktiveringen av 

FCR som en funksjon av frekvensavviket. 

Artikkel 143 

Frekvensgjenopprettingsprosess 

1. Reguleringsmålet for FRP skal være 

a) å regulere FRCE mot null innenfor gjenopprettingstiden for frekvens, 

b) for synkronområdene CE og Norden, gradvis å erstatte aktivert FCR gjennom aktivering av FRR i samsvar med  

artikkel 145. 

2. FRCE er 

a) ACE for et LFC-område, dersom det finnes mer enn ett LFC-område i et synkronområde, eller 

b) frekvensavviket, dersom ett LFC-område tilsvarer LFC-blokken og synkronområdet. 

3. ACE for et LFC-område skal beregnes som summen av produktet av K-faktoren for LFC-området og frekvensavviket, 

med fratrekk av 

a) den samlede flyten av aktiv effekt for den fysiske og virtuelle overføringsledningen, og 

b) reguleringsprogrammet i samsvar med artikkel 136. 

4. Når et LFC-område består av mer enn ett overvåkingsområde, skal alle TSO-er i LFC-området utpeke en TSO i 

driftsavtalen for LFC-området, som har ansvar for gjennomføring og drift av frekvensgjenopprettingsprosessen. 

5. Dersom et LFC-område består av mer enn ett overvåkingsområde, skal frekvensgjenopprettingsprosessen for dette LFC-

området gjøre det mulig å regulere utvekslingen av aktiv effekt for hvert overvåkingsområde til en verdi som er fastsatt som 

sikker på grunnlag av en driftssikkerhetsanalyse i sanntid. 

Artikkel 144 

Prosess for erstatning av reserver 

1. Reguleringsmålet for RRP skal være å oppnå minst ett av følgende mål gjennom aktivering av RR: 

a) Gradvis gjenopprette aktiverte FRR. 

b) Støtte aktiveringen av FRR. 

c) For synkronområdene GB og IE/NI, gradvis gjenopprette aktiverte FCR og FRR. 

2. RRP skal gjennomføres ved å følge instruksene for manuell aktivering av RR for å oppnå reguleringsmålet i samsvar med 

nr. 1. 

Artikkel 145 

Automatisk og manuell frekvensgjenopprettingsprosess 

1. Hver TSO i hvert LFC-område skal gjennomføre en automatisk frekvensgjenopprettingsprosess (aFRP) og en manuell 

frekvensgjenopprettingsprosess (mFRP).  
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2. Innen to år etter ikrafttredelsen av denne forordningen kan hver TSO i synkronområdene GB og IE/NI legge fram et 

forslag til sine relevante reguleringsmyndigheter med anmodning om ikke å gjennomføre en aFRP. Disse forslagene skal 

omfatte en nytte- og kostnadsanalyse som viser at gjennomføringen av en aFRP vil føre til høyere kostnader enn fordeler. 

Dersom forslaget godkjennes av relevante reguleringsmyndigheter, skal de respektive TSO-ene og reguleringsmyndighetene 

foreta en ny vurdering av denne beslutningen minst hvert fjerde år. 

3. Dersom et LFC-område består av mer enn ett overvåkingsområde, skal alle TSO-er i LFC-området fastsette en prosess for 

å gjennomføre en aFRP og en mFRP i driftsavtalen for LFC-området. Dersom en LFC-blokk består av mer enn ett LFC-

område, skal alle TSO-er i LFC-områdene fastsette en prosess for å gjennomføre en mFRP i driftsavtalen for LFC-blokken. 

4. aFRP skal gjennomføres i en lukket sløyfe, der FRCE er inndata, og settpunktet for aktivering av automatiske FRR er 

utdata. Settpunktet for aktivering av automatiske FRR skal beregnes ved hjelp av en enkelt regulator for frekvens-

gjenoppretting, som utføres av en TSO innenfor dennes LFC-område. For synkronområdene CE og Norden skal regulatoren for 

frekvensgjenoppretting 

a) være en automatisk reguleringsinnretning som er utformet for å redusere FRCE til null, 

b) ha en proporsjonal-integrert atferd, 

c) ha en reguleringsalgoritme som hindrer at den integrerte delen av en proporsjonal-integrert regulator akkumulerer 

innstillingsfeilen og dermed fører til overskridelse, og 

d) ha funksjoner for ekstraordinære driftsmoduser for skjerpet driftstilstand og nøddriftstilstand. 

5. mFRP skal gjennomføres ved å følge instruksene for manuell aktivering av FRR for å oppnå reguleringsmålet i samsvar 

med artikkel 143 nr. 1. 

6. I tillegg til gjennomføring av aFRP i LFC-områdene, skal alle TSO-er i en LFC-blokk som består av mer enn ett LFC-

område, ha rett til å utpeke én TSO for LFC-blokken i driftsavtalen for LFC-blokken, som skal 

a) beregne og overvåke FRCE i hele LFC-blokken, og 

b) ta hensyn til FRCE for hele LFC-blokken ved beregning av settpunktverdien for aktivering av aFRR i samsvar med artikkel 

143 nr. 3, i tillegg til FRCE i dens LFC-område. 

Artikkel 146 

Prosess for utligning av motsattrettede ubalanser 

1. Reguleringsmålet for prosessen for utligning av motsattrettede ubalanser er å redusere mengden av samtidige og 

motvirkende aktiveringer av FRR i de forskjellige deltakende LFC-områdene ved effektutveksling ved utligning av 

motsattrettede ubalanser. 

2. Hver TSO skal ha rett til å gjennomføre prosessen med å utligne motsattrettede ubalanser for LFC-områdene i den samme 

LFC-blokken, mellom forskjellige LFC-blokker eller mellom forskjellige synkronområder, ved å inngå en avtale om utligning 

av motsattrettede ubalanser. 

3. TSO-ene skal gjennomføre prosessen for utligning av motsattrettede ubalanser på en måte som ikke påvirker 

a) stabiliteten i FCP i synkronområdet eller synkronområdene som deltar i prosessen for utligning av motsattrettede ubalanser, 

b) stabiliteten i FRP og RRP i hvert LFC-område som drives av TSO-er som deltar i eller berøres av prosessen, og 

c) driftssikkerheten. 

4. TSO-ene skal gjennomføre effektutveksling ved utligning av motsattrettede ubalanser mellom LFC-områder i et 

synkronområde på minst én av følgende måter: 

a) Ved å fastsette en flyt av aktiv effekt over en virtuell overføringsledning, som skal være en del av beregningen av FRCE. 

b) Ved å justere flyten av aktiv effekt over HVDC-overføringsforbindelser.  
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5. TSO-ene skal gjennomføre effektutveksling ved utligning av motsattrettede ubalanser mellom LFC-områder i forskjellige 

synkronområder ved å justere flyten av aktiv effekt over HVDC-overføringsforbindelser. 

6. TSO-ene skal gjennomføre effektutveksling ved utligning av motsattrettede ubalanser i et LFC-område på en måte som 

ikke overstiger den faktiske mengden av FRR-aktivering som er nødvendig for å regulere FRCE i dette LFC-området til null, 

uten effektutveksling ved utligning av motsattrettede ubalanser. 

7. Alle TSO-er som deltar i den samme prosessen for utligning av motsattrettede ubalanser, skal sikre at summen av all 

effektutveksling ved utligning av motsattrettede ubalanser er lik null. 

8. Prosessen for utligning av motsattrettede ubalanser skal omfatte en alternativ ordning som skal sikre at effektutveksling 

ved utligning av motsattrettede ubalanser for hvert LFC-område er null eller begrenset til en verdi der driftssikkerheten kan 

garanteres. 

9. Dersom en LFC-blokk består av mer enn ett LFC-område, og reservekapasiteten av FRR samt reservekapasiteten av RR 

beregnes på grunnlag av ubalanser i LFC-blokken, skal alle TSO-er i samme LFC-blokk gjennomføre en prosess for utligning 

av motsattrettede ubalanser og utveksle den største mengden effekt for utligning av motsattrettede ubalanser som fastsatt i nr. 6, 

med andre LFC-områder i samme LFC-blokk. 

10. Dersom en prosess for utligning av motsattrettede ubalanser gjennomføres for LFC-områder i forskjellige 

synkronområder, skal alle TSO-er utveksle den største mengden effekt for utligning av motsattrettede ubalanser som fastsatt i 

nr. 6, med andre TSO-er i samme synkronområde som deltar i denne prosessen for utligning av motsattrettede ubalanser. 

11. Dersom en prosess for utligning av motsattrettede ubalanser gjennomføres for LFC-områder som ikke er en del av den 

samme LFC-blokken, skal alle TSO-er i de berørte LFC-blokkene oppfylle forpliktelsene i artikkel 141 nr. 5, uavhengig av 

effektutvekslingen ved utligning av motsattrettede ubalanser. 

Artikkel 147 

Prosess for aktivering av FRR over landegrensene 

1. Reguleringsmålet for prosessen for aktivering av FRR over landegrensene er å gjøre det mulig for en TSO å gjennomføre 

FRP gjennom effektutveksling ved frekvensgjenoppretting mellom LFC-områder. 

2. Hver TSO skal ha rett til å gjennomføre prosessen for aktivering av FRR over landegrensene for LFC-områdene i den 

samme LFC-blokken, mellom forskjellige LFC-blokker eller mellom forskjellige synkronområder, ved å inngå en avtale om 

aktivering av FRR over landegrensene. 

3. TSO-ene skal gjennomføre prosessen for aktivering av FRR over landegrensene på en måte som ikke påvirker 

a) stabiliteten i FCP i synkronområdet eller synkronområdene som deltar i prosessen for aktivering av FRR over 

landegrensene, 

b) stabiliteten i FRP og RRP i hvert LFC-område som drives av TSO-er som deltar i eller berøres av prosessen, og 

c) driftssikkerheten. 

4. TSO-ene skal gjennomføre effektutveksling ved frekvensgjenoppretting mellom LFC-områder i det samme synkron-

området på minst én av følgende måter: 

a) Ved å fastsette en flyt av aktiv effekt over en virtuell overføringsledning, som skal være en del av beregningen av FRCE, 

når aktiveringen av FRR skjer automatisk. 

b) Ved å justere et reguleringsprogram eller fastsette en flyt av aktiv effekt over en virtuell overføringsledning mellom LFC-

områder, når aktiveringen av FRR skjer manuelt. 

c) Ved å justere flyten av aktiv effekt over HVDC-overføringsforbindelser. 

5. TSO-ene skal gjennomføre effektutveksling ved frekvensgjenoppretting mellom LFC-områder i forskjellige 

synkronområder ved å justere flyten av aktiv effekt over HVDC-overføringsforbindelser.  
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6. Alle TSO-er som deltar i den samme prosessen for aktivering av FRR over landegrensene, skal sikre at summen av all 

effektutveksling ved frekvensgjenoppretting er lik null. 

7. Prosessen for aktivering av FRR over landegrensene skal omfatte en alternativ ordning som skal sikre at effektutveksling 

ved frekvensgjenoppretting for hvert LFC-område er null eller begrenset til en verdi der driftssikkerheten kan garanteres. 

Artikkel 148 

Prosess for aktivering av RR over landegrensene 

1. Reguleringsmålet for prosessen for aktivering av RR over landegrensene sikter mot å gjøre det mulig for en TSO å 

gjennomføre RRP gjennom et reguleringsprogram mellom LFC-områder. 

2. Hver TSO skal ha rett til å gjennomføre prosessen for aktivering av RR over landegrensene for LFC-områdene i den 

samme LFC-blokken, mellom forskjellige LFC-blokker eller mellom forskjellige synkronområder, ved å inngå en avtale om 

aktivering av RR over landegrensene. 

3. TSO-ene skal gjennomføre prosessen for aktivering av RR over landegrensene på en måte som ikke påvirker 

a) stabiliteten i FCP i synkronområdet eller synkronområdene som deltar i prosessen for aktivering av RR over landegrensene, 

b) stabiliteten i FRP og RRP i hvert LFC-område som drives av TSO-er som deltar i eller berøres av prosessen, og 

c) driftssikkerheten. 

4. TSO-ene skal gjennomføre reguleringsprogrammet mellom LFC-områder i det samme synkronområdet på minst én av 

følgende måter: 

a) Ved å fastsette en flyt av aktiv effekt over en virtuell overføringsledning, som skal være en del av beregningen av FRCE. 

b) Ved å justere et reguleringsprogram. 

c) Ved å justere flyten av aktiv effekt over HVDC-overføringsforbindelser. 

5. TSO-ene skal gjennomføre reguleringsprogrammet mellom LFC-områder i forskjellige synkronområder ved å justere 

flyten av aktiv effekt over HVDC-overføringsforbindelser. 

6. Alle TSO-er som deltar i den samme prosessen for aktivering av RR over landegrensene, skal sikre at summen av alle 

reguleringsprogrammer er lik null. 

7. Prosessen for aktivering av RR over landegrensene skal omfatte en alternativ ordning som skal sikre at regulerings-

programmet for hvert LFC-område er null eller begrenset til en verdi der driftssikkerheten kan garanteres. 

Artikkel 149 

Generelle krav til reguleringsprosesser over landegrensene 

1. Alle TSO-er som deltar i utveksling eller deling av FRR eller RR, skal gjennomføre en prosess for aktivering av FRR eller 

RR over landegrensene, etter hva som er relevant. 

2. Alle TSO-er i et synkronområde skal i driftsavtalen for synkronområdet angi rollene og ansvarsområdene til TSO-er som 

gjennomfører en prosess for utligning av motsattrettede ubalanser, en prosess for aktivering av FRR over landegrensene eller en 

prosess for aktivering av RR over landegrensene mellom LFC-områder i forskjellige LFC-blokker eller i forskjellige 

synkronområder.  
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3. Alle TSO-er som deltar i den samme prosessen for utligning av motsattrettede ubalanser, i den samme prosessen for 

aktivering av FRR over landegrensene eller i den samme prosessen for aktivering av RR over landegrensene, skal i de 

respektive avtalene angi roller og ansvarsområder for alle TSO-er, herunder følgende: 

a) Levering av alle inndata som er nødvendige for 

i) å beregne effektutveksling med hensyn til grensene for driftssikkerhet, og 

ii) å gjennomføre driftssikkerhetsanalyse i sanntid av deltakende og berørte TSO-er. 

b) Ansvaret for å beregne effektutvekslingen. 

c) Gjennomføring av driftsprosedyrer for å ivareta driftssikkerheten. 

4. Uten at det berører artikkel 146 nr. 9, 10 og 11 og som en del av avtalene nevnt i artikkel 122, 123 og 124, skal alle TSO-

er som deltar i den samme prosessen for utligning av motsattrettede ubalanser, i den samme prosessen for aktivering av FRR 

over landegrensene eller i den samme prosessen for aktivering av RR over landegrensene, ha rett til å angi en sekvensiell 

metode for beregning av effektutvekslingen. Den sekvensielle beregningen av effektutvekslingen skal gi enhver gruppe av 

TSO-er som driver LFC-områder eller LFC-blokker som er koplet sammen av overføringsforbindelser, mulighet til å utveksle 

utligning av motsattrettede ubalanser, frekvensgjenoppretting eller erstatning av effektreserver seg imellom før en utveksling 

med andre TSO-er. 

Artikkel 150 

Informasjon fra TSO-er 

1. TSO-er som har til hensikt å utøve retten til å gjennomføre en prosess for utligning av motsattrettede ubalanser, en prosess 

for aktivering av FRR over landegrensene, en prosess for aktivering av RR over landegrensene, en utveksling eller deling av 

reserver, skal senest tre måneder før de utøver denne retten, informere alle øvrige TSO-er i samme synkronområde om 

a) de TSO-ene som berøres, 

b) det forventede omfanget av effektutveksling på grunn av prosessen for utligning av motsattrettede ubalanser, prosessen for 

aktivering av FRR over landegrensene eller prosessen for aktivering av RR over landegrensene, 

c) typen av reserve og det største omfanget av utveksling og deling av reserver, og 

d) tidsrammen for utveksling eller deling av reserver. 

2. Dersom en prosess for utligning av motsattrettede ubalanser, en prosess for aktivering av FRR over landegrensene eller en 

prosess for aktivering av RR over landegrensene gjennomføres for LFC-områder som ikke er en del av samme LFC-blokk, skal 

hver TSO i de berørte synkronområdene ha rett til å erklære seg som en berørt TSO overfor alle TSO-er i synkronområdet, på 

grunnlag av en driftssikkerhetsanalyse og innen én måned etter å ha mottatt informasjonen nevnt i nr. 1. 

3. Den berørte TSO-en skal ha rett til å 

a) kreve at det legges fram sanntidsverdier for effektutveksling ved utligning av motsattrettede ubalanser, effektutveksling ved 

frekvensgjenoppretting og reguleringsprogram som er nødvendige for driftssikkerhetsanalyse i sanntid, og 

b) kreve at det gjennomføres en driftsprosedyre som gjør det mulig for den berørte TSO-en å fastsette grenser for 

effektutveksling ved utligning av motsattrettede ubalanser, effektutveksling ved frekvensgjenoppretting og regulerings-

programmet mellom de respektive LFC-områdene på grunnlag av en driftssikkerhetsanalyse i sanntid. 

Artikkel 151 

Infrastruktur 

1. Alle TSO-er skal vurdere hvilken teknisk infrastruktur som er nødvendig for å gjennomføre og bruke prosessene nevnt i 

artikkel 140, og som anses som kritiske i henhold til sikkerhetsplanen nevnt i artikkel 26.  



5.1.2023 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 2/631 

 

 

2. Alle TSO-er i et synkronområde skal i driftsavtalen for synkronområdet angi minstekravene for tilgjengeligheten, 

påliteligheten og redundansen for den tekniske infrastrukturen som er nevnt i nr. 1, herunder 

a) nøyaktigheten, oppløsningen, tilgjengeligheten og redundansen av målinger av flyt av aktiv effekt og virtuelle over-

føringsledninger, 

b) tilgjengeligheten og redundansen av digitale reguleringssystemer, 

c) tilgjengeligheten og redundansen av kommunikasjonsinfrastrukturen, og 

d) kommunikasjonsprotokoller. 

3. Alle TSO-er i en LFC-blokk skal i driftsavtalen for LFC-blokken angi tilleggskravene for tilgjengeligheten, påliteligheten 

og redundansen for den tekniske infrastrukturen. 

4. Hver TSO i et LFC-område skal 

a) sikre at beregningen av FRCE har tilstrekkelig kvalitet og tilgjengelighet, 

b) utføre kvalitetsovervåking i sanntid av beregningen av FRCE, 

c) treffe tiltak i tilfelle feilberegning av FRCE, og 

d) dersom FRCE fastsettes ved hjelp av ACE, utføre en etterfølgende kvalitetsovervåking av beregningen av FRCE ved å 

sammenligne FRCE med referanseverdier minst én gang i året. 

AVDELING 4 

GJENNOMFØRING AV LASTFREKVENSREGULERING 

Artikkel 152 

Systemdriftstilstander i tilknytning til systemfrekvens 

1. Hver TSO skal drive sitt kontrollområde med tilstrekkelig reserve av aktiv effekt oppover og nedover, som kan omfatte 

felles eller utvekslede reserver, for å håndtere ubalanser mellom forbruk og produksjon i kontrollområdet. Hver TSO skal 

kontrollere FRCE som fastsatt i artikkel 143 for å nå den påkrevde frekvenskvaliteten i synkronområdet i samarbeid med alle 

TSO-er i samme synkronområde. 

2. Hver TSO skal i nær sanntid overvåke produksjons- og utvekslingsplaner, kraftflyt, innmating og uttak i noder og andre 

parametrer innenfor sitt kontrollområde som er relevante for å forutse en risiko for frekvensavvik, og skal i samordning med 

andre TSO-er i sitt kontrollområde, treffe tiltak for å begrense deres negative innvirkning på balansen mellom produksjon og 

forbruk. 

3. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal angi en datautveksling i sanntid i samsvar med artikkel 42, som skal omfatte 

a) transmisjonsnettets systemdriftstilstand i samsvar med artikkel 18, og 

b) måledata i sanntid for FRCE i LFC-blokkene og LFC-områdene i synkronområdet. 

4. Overvåkeren av synkronområdet skal fastsette systemdriftstilstanden med hensyn til systemfrekvensen i samsvar med 

artikkel 18 nr. 1 og 2. 

5. Overvåkeren av synkronområdet skal sikre at alle TSO-er i alle synkronområder informeres i tilfelle systemfre-

kvensavviket oppfyller et av kriteriene for skjerpet driftstilstand nevnt i artikkel 18. 

6. Alle TSO-er i et synkronområde skal i driftsavtalen for synkronområdet angi felles regler for drift av lastfrekvens-

regulering i normaldriftstilstand og i skjerpet driftstilstand. 

7. Alle TSO-er i synkronområdene GB og IE/NI skal i driftsavtalen for synkronområdet angi driftsprosedyrer dersom FCR er 

uttømte. I disse driftsprosedyrene skal TSO-ene i et synkronområde ha rett til å kreve endringer i produksjonen eller forbruket 

av aktiv effekt i kraftproduksjonsenheter og forbruksenheter.  
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8. Alle TSO-er i en LFC-blokk skal i driftsavtalen for LFC-blokken angi driftsprosedyrer dersom FRR eller RR er uttømte.  

I disse driftsprosedyrene skal TSO-ene i en LFC-blokk ha rett til å kreve endringer i produksjonen eller forbruket av aktiv effekt 

i kraftproduksjonsenheter og forbruksenheter. 

9. TSO-ene i en LFC-blokk skal bestrebe seg på å unngå FRCE-er som varer lenger enn gjenopprettingstiden for frekvens. 

10. Alle TSO-er i et synkronområde skal i driftsavtalen for synkronområdet angi driftsprosedyrer dersom skjerpet 

driftstilstand aktiveres på grunn av en overskridelse av grensene for systemfrekvens. Driftsprosedyrene skal sikte mot å 

redusere systemfrekvensavvik for å gjenopprette systemdriftstilstanden til normaldriftstilstand og begrense risikoen for 

overgang til nøddriftstilstand. Driftsprosedyrene skal omfatte TSO-enes rett til å fravike forpliktelsen fastsatt i artikkel 143  

nr. 1. 

11. Dersom systemdriftstilstanden er skjerpet driftstilstand på grunn av utilstrekkelige reserver av aktiv effekt i samsvar med 

artikkel 18, skal TSO-ene i de berørte LFC-blokkene, i nært samarbeid med de andre TSO-ene i synkronområdet og TSO-ene i 

andre synkronområder, treffe tiltak for å gjenopprette og erstatte reservene av aktiv effekt til nødvendig nivå. For dette formålet 

skal TSO-ene i en LFC-blokk ha rett til å kreve endringer i produksjonen eller forbruket av aktiv effekt i kraft-

produksjonsenheter og forbruksenheter i sitt kontrollområde for å begrense eller fjerne overskridelsen av kravene til reserver av 

aktiv effekt. 

12. Dersom ettminuttgjennomsnittsverdien av FRCE i en LFC-blokk overstiger nivå 2-intervallet for FRCE minst i den tiden 

som er nødvendig for å gjenopprette frekvensen, og dersom TSO-ene i en LFC-blokk ikke forventer at FRCE vil bli 

tilstrekkelig redusert ved hjelp av tiltakene nevnt i nr. 15, skal TSO-ene ha rett til å kreve endringer i produksjonen eller 

forbruket av aktiv effekt i kraftproduksjonsenheter og forbruksenheter i deres respektive områder for å redusere FRCE som 

angitt i nr. 16. 

13. For synkronområdene CE og Norden, dersom FRCE i en LFC-blokk overstiger 25 % av referansehendelsen i 

synkronområdet i mer enn 30 sammenhengende minutter, og dersom TSO-ene i denne LFC-blokken ikke forventer at FRCE vil 

bli tilstrekkelig redusert ved hjelp av de tiltakene som er truffet i henhold til nr. 15, skal TSO-ene kreve endringer i 

produksjonen eller forbruket av aktiv effekt i kraftproduksjonsenheter og forbruksenheter i deres respektive områder for å 

redusere FRCE som angitt i nr. 16. 

14. Overvåkeren av LFC-blokken skal ha ansvar for påvise eventuelle overskridelser av grensene nevnt i nr. 12 og 13, og 

a) skal informere de andre TSO-ene i LFC-blokken, og 

b) sammen med TSO-ene i LFC-blokken gjennomføre samordnede tiltak for å redusere FRCE, som skal være angitt i 

driftsavtalen for LFC-blokken. 

15. I de tilfellene som er nevnt i nr. 11–13, skal alle TSO-er i hvert synkronområde angi tiltak i driftsavtalen for 

synkronområdet som gjør det mulig for TSO-ene i en LFC-blokk aktivt å redusere frekvensavviket ved hjelp av aktivering av 

reserver over landegrensene. I de tilfellene som er nevnt i nr. 11–13, skal TSO-ene i synkronområdet bestrebe seg på å gjøre 

TSO-ene i den berørte LFC-blokken i stand til å redusere sine FRCE. 

16. TSO-ene i en LFC-blokk skal angi tiltak i driftsavtalen for LFC-blokken for å redusere FRCE ved hjelp av endringer i 

produksjonen eller forbruket av aktiv effekt i kraftproduksjonsenheter og forbruksenheter innenfor sine områder. 

AVDELING 5 

FREKVENSREGULERINGSRESERVER 

Artikkel 153 

Dimensjonering av FCR 

1. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal minst én gang i året fastsette den reservekapasiteten av FCR som kreves for 

synkronområdet, og hver TSOs opprinnelige FCR-forpliktelse i samsvar med nr. 2.  
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2. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal angi dimensjoneringsregler i driftsavtalen for synkronområdet i samsvar med 

følgende kriterier: 

a) Den reservekapasiteten for FCR som kreves for synkronområdet, skal dekke minst referansehendelsen, og for 

synkronområdene CE og Norden, resultatene av sannsynlighetsmetoden for dimensjonering av FCR som er utført i samsvar 

med bokstav c). 

b) Referansehendelsens størrelse skal fastsettes i samsvar med følgende vilkår: 

i) For synkronområdet CE skal referansehendelsen være 3 000 MW i positiv retning og 3 000 MW i negativ retning. 

ii) For synkronområdene GB, IE/NI og Norden skal referansehendelsen være den største ubalansen som kan oppstå som 

følge av en momentan endring av aktiv effekt, fra f.eks. en enkelt kraftproduksjonsenhet, et enkelt forbruksanlegg eller 

en enkelt HVDC-overføringsforbindelse, eller fra utkopling av en vekselstrømlinje, eller den skal være det største 

momentane forbrukstapet av aktiv effekt som følge av utkopling av ett eller to tilknytningspunkter. Referansehendelsen 

skal fastsettes separat for positiv og negativ retning. 

c) For synkronområdene CE og Norden skal alle TSO-er i synkronområdet ha rett til å fastsette en sannsynlighetsmetode for 

dimensjonering av FCR som tar hensyn til mønsteret for last, produksjon og treghet, herunder syntetisk treghet samt 

tilgjengelige midler for å benytte minste treghet i sanntid, i samsvar med metoden nevnt i artikkel 39, med sikte på å 

redusere sannsynligheten for utilstrekkelige FCR til høyst én gang hvert 20. år. 

d) Andelene av reservekapasiteten av FCR som kreves for hver TSO som opprinnelig FCR-forpliktelse, skal være basert på 

summen av nettoproduksjonen og -forbruket i TSO-ens kontrollområde, dividert med summen av nettoproduksjon og  

-forbruk i synkronområdet over en periode på ett år. 

Artikkel 154 

Tekniske minstekrav for FCR 

1. Hver TSO som tilknytter reserver, skal sikre at FCR har de egenskapene som er oppført for dens synkronområde i tabellen 

i vedlegg V. 

2. Alle TSO-er i et synkronområde skal ha rett til å angi i driftsavtalen for synkronområdet, felles ytterligere egenskaper for 

FCR som kreves for å ivareta driftssikkerheten i synkronområdet, ved hjelp av et sett tekniske parametrer og innenfor 

intervallene fastsatt i artikkel 15 nr. 2 bokstav d) i forordning (EU) 2016/631 og artikkel 27 og 28 i forordning (EU) 2016/1388. 

Disse felles ytterligere egenskapene for FCR skal ta hensyn til synkronområdets installerte kapasitet, struktur og mønster for 

forbruk og produksjon. TSO-ene skal benytte en overgangsperiode for innføring av ytterligere egenskaper, som er fastsatt i 

samråd med de berørte leverandørene av FCR. 

3. For å ivareta driftssikkerheten skal den TSO-en som tilknytter reserver, ha rett til å angi tilleggskrav for grupper som 

leverer FCR innenfor intervallene fastsatt i artikkel 15 nr. 2 bokstav d) i forordning (EU) 2016/631 og artikkel 27 og 28 i 

forordning (EU) 2016/1388. Disse tilleggskravene skal bygge på tekniske faktorer som f.eks. geografisk fordeling av 

kraftproduksjonsenheter eller forbruksenheter som tilhører en gruppe som leverer FCR. Leverandøren av FCR skal sikre at det 

er mulig å overvåke den aktiveringen av FCR som foretas av enheter innenfor en gruppe som leverer reserver. 

4. Den TSO-en som tilknytter reserver, skal ha rett til å utelukke grupper som leverer FCR, fra leveringen av FCR av hensyn 

til driftssikkerheten. Denne utelukkelsen skal bygge på tekniske faktorer som f.eks. geografisk fordeling av kraftproduksjons-

enheter eller forbruksenheter som tilhører en gruppe som leverer FCR. 

5. Hver enhet og hver gruppe som leverer FCR, skal bare ha én TSO som tilknytter reserver. 

6. Hver enhet og hver gruppe som leverer FCR, skal oppfylle de egenskapene som kreves for FCR i tabellen i vedlegg V, og 

eventuelle ytterligere egenskaper eller krav som er angitt i samsvar med nr. 2 og 3, og aktivere de avtalte FCR ved hjelp av en 

proporsjonal regulator som reagerer på frekvensavvik eller alternativt er basert på en stykkevis, jevn lineær effektfrekvens-

karakteristikk i tilfelle reléaktiverte FCR. De skal kunne aktivere FCR innenfor de frekvensintervallene som er angitt i artikkel 

13 nr. 1 i forordning (EU) 2016/631.  
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7. Hver TSO i synkronområdet CE skal sikre at den kombinerte reaksjonen av FCR i et LFC-område oppfyller følgende 

krav: 

a) Aktiveringen av FCR skal ikke forsinkes kunstig og skal påbegynnes så snart som mulig etter et frekvensavvik. 

b) For et frekvensavvik som er minst 200 mHz, skal minst 50 % av full FCR-kapasitet leveres innen 15 sekunder. 

c) For et frekvensavvik som er minst 200 mHz, skal 100 % av full FCR-kapasitet leveres innen 30 sekunder. 

d) For et frekvensavvik som er minst 200 mHz, skal aktiveringen av full FCR-kapasitet minst stige lineært fra  

15 til 30 sekunder. 

e) For et frekvensavvik som er mindre enn 200 mHz, skal den tilknyttede aktiverte FCR-kapasiteten være minst proporsjonal 

med de tidsforholdene som er nevnt i bokstav a)–d). 

8. Hver TSO som tilknytter reserver, skal overvåke sitt bidrag til FCP-en og sin aktivering av FCR med hensyn til TSO-ens 

FCR-forpliktelse, herunder enheter og grupper som leverer FCR. Hver leverandør av FCR skal, for hver av sine enheter og 

grupper som leverer FCR, gjøre tilgjengelig minst følgende opplysninger for den TSO-en som tilknytter reserver: 

a) Tidsstemplet status som angir om FCR er aktivert eller ikke. 

b) Tidsstemplede data om aktiv effekt som er nødvendige for å bekrefte aktivering av FCR, herunder tidsstemplet momentan 

aktiv effekt. 

c) Regulatorens frekvensstatikk for kraftproduksjonsenheter av type C og D som definert i artikkel 5 i forordning (EU) 

2016/631, som fungerer som enheter som leverer FCR, eller dens tilsvarende parametrer for grupper som leverer FCR, som 

består av kraftproduksjonsenheter av type A og/eller B som definert i artikkel 5 i forordning (EU) 2016/631, og/eller 

forbruksenheter med laststyring for regulering av aktiv effekt som definert i artikkel 28 i forordning (EU) 2016/1388. 

9. Hver leverandør av FCR skal ha rett til å aggregere de respektive dataene for mer enn én enhet som leverer FCR, dersom 

den maksimale effekten av de aggregerte enhetene er under 1,5 MW, og aktiveringen av FCR kan verifiseres entydig. 

10. På anmodning fra den TSO-en som tilknytter reserver, skal leverandøren av FCR gjøre opplysningene oppført i nr. 9 

tilgjengelige i sanntid, med en tidsoppløsning på minst ti sekunder. 

11. På anmodning fra den TSO-en som tilknytter reserver, og når det er nødvendig for å verifisere aktiveringen av FCR, skal 

en leverandør av FCR gjøre de dataene som er oppført i nr. 9 tilgjengelige, for tekniske anlegg som er del av den samme 

enheten som leverer FCR. 

Artikkel 155 

Prekvalifiseringsprosess for FCR 

1. Innen tolv måneder etter ikrafttredelsen av denne forordningen skal alle TSO-er utarbeide en prekvalifiseringsprosess for 

FCR og offentliggjøre detaljene om denne prekvalifiseringsprosessen. 

2. En potensiell leverandør av FCR skal dokumentere overfor den TSO-en som tilknytter reserver, at de tekniske kravene og 

tilleggskravene fastsatt i artikkel 154 er oppfylt, ved med vellykket resultat å gjennomføre prekvalifiseringsprosessen for 

potensielle enheter eller grupper som leverer FCR, som beskrevet i nr. 3–6 i denne artikkel. 

3. En potensiell leverandør av FCR skal innlevere en formell søknad til den TSO-en som tilknytter reserver, sammen med de 

opplysningene som kreves for potensielle enheter eller grupper som leverer FCR. Innen åtte uker etter å ha mottatt søknaden 

skal den TSO-en som tilknytter reserver, bekrefte om søknaden er fullstendig. Dersom den TSO-en som tilknytter reserver, 

anser at søknaden er ufullstendig, skal den potensielle leverandøren av FCR legge fram ytterligere informasjon som kreves, 

innen fire uker etter mottak av anmodningen om ytterligere informasjon. Dersom den potensielle leverandøren av FCR ikke 

leverer den informasjonen det spørres om innen nevnte frist, skal søknaden anses å være trukket tilbake.  
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4. Innen tre måneder etter bekreftelsen av at søknaden er fullstendig, skal den TSO-en som tilknytter reserver, evaluere 

opplysningene som er gitt og beslutte om de potensielle enhetene eller gruppene som leverer FCR, oppfyller kriteriene for 

prekvalifisering av FCR. Den TSO-en som tilknytter reserver, skal meddele sin beslutning til den potensielle leverandøren av 

FCR. 

5. Dersom oppfyllelsen av visse krav i denne forordningen allerede er blitt verifisert av den TSO-en som tilknytter reserver, 

vil dette bli tatt hensyn til i prekvalifiseringen. 

6. Kvalifiseringen av enheter eller grupper som leverer FCR, skal vurderes på nytt 

a) minst én gang hvert femte år, 

b) dersom de tekniske kravene, tilgjengelighetskravene eller utstyret er blitt endret, og 

c) ved modernisering av utstyr som er knyttet til aktivering av FCR. 

Artikkel 156 

Levering av FCR 

1. Hver TSO skal sikre tilgjengeligheten for minst de FCR-forpliktelsene som er avtalt mellom alle TSO-er i samme 

synkronområde, i samsvar med artikkel 153, 163, 173 og 174. 

2. Alle TSO-er i et synkronområde skal minst hvert år fastsette størrelsen på synkronområdets K-faktor, idet det tas hensyn 

til minst følgende faktorer: 

a) Reservekapasiteten av FCR dividert med maksimalt stasjonært frekvensavvik. 

b) Automatisk produksjonsregulering. 

c) Egenreguleringen av last, idet det tas hensyn til bidraget i samsvar med artikkel 27 og 28 i forordning (EU) 2016/1388. 

d) Frekvensresponsen for HVDC-overføringsforbindelser nevnt i artikkel 172. 

e) Aktiveringen av LFSM- og FSM-modus i samsvar med artikkel 13 og 15 i forordning (EU) 2016/631. 

3. Alle TSO-er i et synkronområde som består av mer enn ett LFC-område, skal i driftsavtalen for synkronområdet fastsette 

andelene av K-faktoren for hvert LFC-område, på grunnlag av minst følgende: 

a) De opprinnelige FCR-forpliktelsene. 

b) Automatisk produksjonsregulering. 

c) Egenregulering av last. 

d) Frekvenskopling via HVDC mellom synkronområder. 

e) Utveksling av FCR. 

4. En leverandør av FCR skal sikre kontinuerlig tilgjengelighet av FCR, med unntak av en tvungen driftsstans for en enhet 

som leverer FCR, i det tidsrommet den er forpliktet til å levere FCR. 

5. Hver leverandør av FCR skal så snart som mulig informere sin TSO som tilknytter reserver, om eventuelle endringer i den 

faktiske tilgjengeligheten for sin enhet og/eller gruppe som leverer FCR, som helt eller delvis er relevant for resultatene av 

prekvalifiseringen. 

6. Hver TSO skal sikre, eller kreve at dens leverandører av FCR sikrer, at tapet av en enhet som leverer FCR, ikke setter 

driftssikkerheten i fare, ved å 

a) begrense den andelen FCR som leveres av hver enhet som leverer FCR, til 5 % av den reservekapasiteten for FCR som 

kreves for hele synkronområdet CE og hele synkronområdet Norden,  
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b) utelukke FCR som leveres av den enheten som definerer referansehendelsen for synkronområdet ut fra dimensjone-

ringsprosessen for synkronområdene GB, EI/NI og Norden, og 

c) erstatte FCR som blir utilgjengelige på grunn av en tvungen driftsstans eller utilgjengeligheten av en enhet eller gruppe som 

leverer FCR, så snart som teknisk mulig og i samsvar med de vilkårene som skal fastsettes av den TSO-en som tilknytter 

reserver. 

7. En enhet eller gruppe som leverer FCR med et energireservoar som ikke begrenser dens evne til å levere FCR, skal 

aktivere sine FCR så lenge frekvensavviket vedvarer. For synkronområdene GB og IE/NI skal en enhet eller gruppe som leverer 

FCR, med et energireservoar som ikke begrenser dens evne til å levere FCR, aktivere sine FCR helt til den aktiverer sine FRR, 

eller i det tidsrommet som er angitt i driftsavtalen for synkronområdet. 

8. En enhet eller gruppe som leverer FCR med et energireservoar som begrenser dens evne til å levere FCR, skal aktivere 

sine FCR så lenge frekvensavviket vedvarer, så framt ikke dens energireservoar er uttømt i enten positiv eller negativ retning. 

For synkronområdene GB og IE/NI skal en enhet eller gruppe som leverer FCR med et energireservoar som begrenser dens 

evne til å levere FCR, aktivere sine FCR helt til den aktiverer sine FRR, eller i det tidsrommet som er angitt i driftsavtalen for 

synkronområdet. 

9. For synkronområdene CE og Norden skal hver leverandør av FCR sikre at FRC fra den enheten eller gruppen som leverer 

FCR, som har begrensede energireservoarer, er kontinuerlig tilgjengelig i normaldriftstilstand. For synkronområdene CE og 

Norden skal hver leverandør av FCR, ved utløsning av skjerpet driftstilstand og under den skjerpede driftstilstanden, sikre at 

dens enheter eller grupper som leverer FCR, med begrensede energireservoarer, er i stand til fullt ut å aktivere FCR 

kontinuerlig i et tidsrom som skal fastsettes i samsvar med nr. 10 og 11. Dersom det ikke er fastsatt et tidsrom i samsvar med 

nr. 10 og 11, skal hver leverandør av FCR sikre at dens enheter eller grupper som leverer FCR, med begrensede 

energireservoarer, er i stand til fullt ut å aktivere FCR kontinuerlig i minst 15 minutter, eller når det gjelder frekvensavvik som 

er mindre enn et frekvensavvik som krever full aktivering av FCR, i et tilsvarende tidsrom eller i et tidsrom fastsatt av hver 

TSO, som ikke må være lengre enn 30 minutter eller kortere enn 15 minutter. 

10. For synkronområdene CE og Norden skal alle TSO-er utarbeide et forslag om minste aktiveringstid som skal sikres av 

leverandører av FCR. Det fastsatte tidsrommet skal ikke være lengre enn 30 minutter eller kortere enn 15 minutter. Forslaget 

skal i full grad ta hensyn til resultatene av nytte- og kostnadsanalyser som utføres i henhold til nr. 11. 

11. Innen seks måneder etter ikrafttredelsen av denne forordningen skal TSO-ene i synkronområdene CE og Norden foreslå 

antakelser og metoder for en nytte- og kostnadsanalyse som skal utføres, for å vurdere det tidsrommet som kreves for at enheter 

eller grupper som leverer FCR, med begrensede energireservoarer, skal forbli tilgjengelige i skjerpet driftstilstand. Innen tolv 

måneder etter godkjenning av antakelsene og metodene fra alle reguleringsmyndigheter i den berørte regionen, skal TSO-ene i 

synkronområdene CE og Norden legge fram resultatene av sin nytte- og kostnadsanalyse for de berørte regule-

ringsmyndighetene, og foreslå et tidsrom som ikke skal være lengre enn 30 minutter eller kortere enn 15 minutter. Nytte- og 

kostnadsanalysen skal ta hensyn til minst følgende: 

a) Erfaringer oppnådd med ulike tidsrammer og deler av nye teknologier i forskjellige LFC-blokker. 

b) Innvirkningen av et fastsatt tidsrom på samlede kostnader for FCR-reserver i synkronområdet. 

c) Innvirkningen av et fastsatt tidsrom på systemstabilitetsrisikoer, særlig ved langvarige eller gjentatte frekvenshendelser. 

d) Innvirkningen på systemstabilitetsrisikoer og den samlede FCR-kostnaden dersom det samlede volumet av FCR øker. 

e) Innvirkningen av teknologisk utvikling på kostnadene for tilgjengelighetsperioder for FCR fra enheter eller grupper som 

leverer FCR, med begrensede energireservoarer. 

12. Leverandøren av FCR skal angi begrensningene for energireservoaret i sine enheter eller grupper som leverer FCR, i 

prekvalifiseringsprosessen i samsvar med artikkel 155.  
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13. En leverandør av FCR som bruker enheter eller grupper som leverer FCR med et energireservoar som begrenser deres 

evne til å levere FCR, skal sikre at energireservoarene innhentes i positiv eller negativ retning i samsvar med følgende kriterier: 

a) For synkronområdene GB og IE/NI skal leverandøren av FCR bruke metodene angitt i driftsavtalen for synkronområdet. 

b) For synkronområdene CE og Norden skal leverandøren av FCR sikre at energireservoarene innhentes så snart som mulig, 

innen to timer etter at den skjerpede driftstilstanden opphører. 

AVDELING 6 

FREKVENSGJENOPPRETTINGSRESERVER 

Artikkel 157 

Dimensjonering av FRR 

1. Alle TSO-er i en LFC-blokk skal fastsette dimensjoneringsreglene for FRR i driftsavtalen for LFC-blokken. 

2. Dimensjoneringsreglene for FRR skal inneholde minst følgende: 

a) Alle TSO-er i en LFC-blokk i synkronområdene CE og Norden skal fastsette den nødvendige reservekapasiteten av FRR i 

LFC-blokken på grunnlag av sammenhengende historikkopplysninger som består av minst de historiske ubalanseverdiene 

for LFC-blokken. Utvalget av disse historikkopplysningene skal omfatte minst gjenopprettingstiden for frekvens. Det 

tidsrommet som omfattes av disse opptegnelsene, skal være representativt og omfatte minst ett helt år som slutter tidligst 

seks måneder før beregningsdatoen. 

b) Alle TSO-er i en LFC-blokk i synkronområdene CE og Norden skal fastsette reservekapasiteten av FRR i LFC-blokken 

som er tilstrekkelig til å overholde målparametrene for FRCE i artikkel 128 i det tidsrommet som er nevnt i bokstav a), på 

grunnlag av minst en sannsynlighetsmetode. Ved å bruke denne sannsynlighetsmetoden skal TSO-ene ta hensyn til 

begrensningene fastsatt i avtalene om deling eller utveksling av reserver på grunn av mulige brudd på driftssikkerheten og 

tilgjengelighetskravene for FRR. Alle TSO-er i en LFC-blokk skal ta hensyn til alle forventede betydelige endringer i 

fordelingen av ubalanser i LFC-blokken eller andre relevante faktorer som påvirker det berørte tidsrommet. 

c) Alle TSO-er i en LFC-blokk skal fastsette forholdet mellom automatiske FRR, manuelle FRR, full aktiveringstid for 

automatiske FRR og full aktiveringstid for manuelle FRR for å oppfylle kravet i bokstav b). For dette formål skal den fulle 

aktiveringstiden for automatiske FRR i en LFC-blokk og full aktiveringstid for manuelle FRR i LFC-blokken ikke være 

lengre enn gjenopprettingstiden for frekvens. 

d) TSO-ene i en LFC-blokk skal fastsette størrelsen for referansehendelsen som skal være den største ubalansen som kan 

oppstå som følge av en momentan endring av aktiv effekt fra en enkelt kraftproduksjonsenhet, et enkelt forbruksanlegg eller 

en enkelt HVDC-overføringsforbindelse, eller fra utkopling av en vekselstrømlinje i LFC-blokken. 

e) Alle TSO-er i en LFC-blokk skal fastsette den positive reservekapasiteten av FRR, som ikke skal være mindre enn den 

positive dimensjonerende hendelsen i LFC-blokken. 

f) Alle TSO-er i en LFC-blokk skal fastsette den negative reservekapasiteten av FRR, som ikke skal være mindre enn den 

negative dimensjonerende hendelsen i LFC-blokken. 

g) Alle TSO-er i en LFC-blokk skal fastsette reservekapasiteten av FRR i en LFC-blokk, eventuelle mulige geografiske 

begrensninger for dens fordeling innenfor LFC-blokken og eventuelle mulige geografiske begrensninger for utveksling eller 

deling av reserver med andre LFC-blokker for å overholde grensene for driftssikkerhet. 

h) Alle TSO-er i en LFC-blokk skal sikre at den positive reservekapasiteten av FRR eller en kombinasjon av reservekapasitet 

av FRR og RR er tilstrekkelig til å dekke de positive ubalansene i LFC-blokken i minst 99 % av tiden, på grunnlag av 

historikkopplysningene nevnt i bokstav a).  
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i) Alle TSO-er i en LFC-blokk skal sikre at den negative reservekapasiteten av FRR eller en kombinasjon av reservekapasitet 

av FRR og RR er tilstrekkelig til å dekke de negative ubalansene i LFC-blokken i minst 99 % av tiden, på grunnlag av 

historikkopplysningene nevnt i bokstav a). 

j) Alle TSO-er i en LFC-blokk kan redusere den positive reservekapasiteten av FRR i LFC-blokken som følger av 

dimensjoneringsprosessen for FRR, ved å inngå en avtale om deling av FRR med andre LFC-blokker i samsvar med 

bestemmelsene i avdeling 8. Følgende krav skal gjelde for denne avtalen om deling: 

i) For synkronområdene CE og Norden skal reduksjonen av den positive reservekapasiteten av FRR i en LFC-blokk 

begrenses til differansen, dersom den er positiv, mellom størrelsen på den positive dimensjonerende hendelsen og 

reservekapasiteten av FRR som kreves for å dekke de positive ubalansene i LFC-blokken i 99 % av tiden, på grunnlag 

av historikkopplysningene nevnt i bokstav a). Reduksjonen av den positive reservekapasiteten skal ikke overstige 30 % 

av størrelsen på den positive dimensjonerende hendelsen. 

ii) For synkronområdene GB og IE/NI skal den positive reservekapasiteten av FRR og risikoen for uteblitt levering på 

grunn av deling vurderes kontinuerlig av TSO-ene i LFC-blokken. 

k) Alle TSO-er i en LFC-blokk kan redusere den negative reservekapasiteten av FRR i LFC-blokken som følger av 

dimensjoneringsprosessen for FRR, ved å inngå en avtale om deling av FRR med andre LFC-blokker i samsvar med 

bestemmelsene i avdeling 8. Følgende krav skal gjelde for denne avtalen om deling: 

i) For synkronområdene CE og Norden skal reduksjonen av den negative reservekapasiteten av FRR i en LFC-blokk 

begrenses til differansen, dersom den er positiv, mellom størrelsen på den negative dimensjonerende hendelsen og 

reservekapasiteten av FRR som kreves for å dekke de negative ubalansene i LFC-blokken i 99 % av tiden, på grunnlag 

av historikkopplysningene nevnt i bokstav a). 

ii) For synkronområdene GB og IE/NI skal den negative reservekapasiteten av FRR og risikoen for uteblitt levering på 

grunn av deling vurderes kontinuerlig av TSO-ene i LFC-blokken. 

3. Alle TSO-er i en LFC-blokk der LFC-blokken omfatter mer enn én TSO, skal i driftsavtalen for LFC-blokken fastsette 

den særlige ansvarsfordelingen mellom TSO-ene i LFC-områdene, for å oppfylle forpliktelsene fastsatt i nr. 2. 

4. Alle TSO-er i en LFC-blokk skal til enhver tid ha tilstrekkelig reservekapasitet av FRR i samsvar med dimensjonerings-

reglene for FRR. TSO-ene i en LFC-blokk skal i driftsavtalen for LFC-blokken angi en opptrappingsprosedyre for tilfeller når 

det er alvorlig risiko for utilstrekkelig reservekapasitet av FRR i LFC-blokken. 

Artikkel 158 

Tekniske minstekrav for FRR 

1. De tekniske minstekravene for FRR skal være følgende: 

a) Hver enhet og hver gruppe som leverer FRR, skal være tilknyttet bare én TSO som tilknytter reserver. 

b) En enhet eller gruppe som leverer FRR, skal aktivere FRR i samsvar med settpunktet mottatt fra den TSO-en som 

rekvirerer reserver. 

c) Den TSO-en som rekvirerer reserver, skal være den TSO-en som tilknytter reserver eller en TSO utpekt av den TSO-en 

som tilknytter reserver, i en avtale om utveksling av FRR i samsvar med artikkel 165 nr. 3 eller artikkel 171 nr. 4. 

d) En enhet eller gruppe som leverer automatiske FRR, skal ha en aktiveringsforsinkelse for automatiske FRR på høyst  

30 sekunder.  
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e) En leverandør av FRR skal sikre at den aktiveringen av FRR som foretas av enhetene som leverer FRR innenfor en gruppe 

som leverer reserver, kan overvåkes. For dette formål skal leverandøren av FRR kunne levere til den TSO-en som tilknytter 

reserver og den TSO-en som rekvirerer reserver, målinger i sanntid av tilknytningspunktet eller et annet interaksjonspunkt 

som er avtalt med den TSO-en som tilknytter reserver, om 

i) tidsstemplet planlagt uttak av aktiv effekt, 

ii) den tidsstemplede momentane aktive effekten for 

— hver enhet som leverer FRR, 

— hver gruppe som leverer FRR, 

— hver kraftproduksjonsenhet eller forbruksenhet i en gruppe som leverer FRR, med et maksimalt uttak av aktiv 

effekt på minst 1,5 MW. 

f) En enhet eller gruppe som leverer automatiske FRR, skal kunne aktivere hele sin automatiske reservekapasitet av FRR 

innen full aktiveringstid for automatiske FRR. 

g) En enhet eller gruppe som leverer manuelle FRR, skal kunne aktivere hele sin manuelle reservekapasitet av FRR innen full 

aktiveringstid for manuelle FRR. 

h) En leverandør av FRR skal oppfylle tilgjengelighetskravene for FRR. 

i) En enhet eller gruppe som leverer FRR, skal oppfylle kravene til rampinghastighet for LFC-blokken. 

2. Alle TSO-er i en LFC-blokk skal angi tilgjengelighetskrav for FRR og krav til kvalitetskontroll for enheter og grupper 

som leverer FRR til deres LFC-blokker, i driftsavtalen for LFC-blokken i samsvar med artikkel 119. 

3. Den TSO-en som tilknytter reserver, skal vedta de tekniske kravene for tilknytning av enheter og grupper som leverer 

FRR, for å ivareta en sikker og pålitelig levering av FRR. 

4. Hver leverandør av FRR skal 

a) sikre at de enhetene og gruppene som leverer FRR, oppfyller de tekniske minstekravene for FRR, tilgjengelighetskravene 

for FRR og kravene til rampinghastighet i nr. 1–3, og 

b) så snart som mulig informere sin TSO som rekvirerer reserver, om en reduksjon av den faktiske tilgjengeligheten for dens 

enhet eller gruppe som leverer FRR, eller av en del av dens gruppe som leverer FRR. 

5. Hver TSO som rekvirerer reserver, skal sikre at det overvåkes at dennes enheter eller grupper som leverer FRR, oppfyller 

de tekniske minstekravene til FRR i nr. 1, tilgjengelighetskravene for FRR i nr. 2, kravene til rampinghastighet i nr. 1 og 

tilknytningskravene i nr. 3. 

Artikkel 159 

Prekvalifiseringsprosess for FRR 

1. Innen tolv måneder etter ikrafttredelsen av denne forordningen skal alle TSO-er utarbeide en prekvalifiseringsprosess for 

FRR og klarlegge og offentliggjøre detaljene om denne. 

2. En potensiell leverandør av FRR skal i avtalen om utveksling av FRR dokumentere for den TSO-en som tilknytter 

reserver eller for TSO-en utpekt av den TSO-en som tilknytter reserver, at den oppfyller de tekniske minstekravene for FRR i 

artikkel 158 nr. 1, tilgjengelighetskravene for FRR i artikkel 158 nr. 2, kravene til rampinghastighet i artikkel 158 nr. 1 og 

tilknytningskravene i artikkel 158 nr. 3, ved med vellykket resultat å gjennomføre prekvalifiseringsprosessen for potensielle 

enheter eller grupper som leverer FRR, som beskrevet i nr. 3–6 i denne artikkel.  
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3. En potensiell leverandør av FRR skal innlevere en formell søknad til den relevante TSO-en som tilknytter reserver eller 

den utpekte TSO-en sammen med de opplysningene som kreves for potensielle enheter eller grupper som leverer FRR. Innen 

åtte uker etter å ha mottatt søknaden skal den TSO-en som tilknytter reserver eller den utpekte TSO-en, bekrefte om søknaden 

er fullstendig. Dersom den TSO-en som tilknytter reserver eller den utpekte TSO-en anser at søknaden er ufullstendig, skal de 

be om ytterligere opplysninger, og den potensielle leverandøren av FRR skal legge fram ytterligere opplysninger som kreves, 

innen fire uker etter mottak av anmodningen. Dersom den potensielle leverandøren av FRR ikke leverer de opplysningene det 

spørres om innen nevnte frist, skal søknaden anses å være trukket tilbake. 

4. Innen tre måneder etter at den TSO-en som tilknytter reserver eller den utpekte TSO-en bekrefter at søknaden er 

fullstendig, skal den TSO-en som tilknytter reserver eller den utpekte TSO-en evaluere de opplysningene som er gitt og beslutte 

om de potensielle enhetene eller gruppene som leverer FRR, oppfyller kriteriene for prekvalifisering av FRR. Den TSO-en som 

tilknytter reserver eller den utpekte TSO-en skal meddele sin beslutning til den potensielle leverandøren av FRR. 

5. Den kvalifiseringen av enheter eller grupper som leverer FRR, som utføres av den TSO-en som tilknytter reserver eller 

den utpekte TSO-en, skal være gyldig for hele LFC-blokken. 

6. Kvalifiseringen av enheter eller grupper som leverer FRR, skal vurderes på nytt 

a) minst én gang hvert femte år, og 

b) dersom de tekniske kravene, tilgjengelighetskravene eller utstyret er blitt endret. 

7. For å ivareta driftssikkerheten skal den TSO-en som tilknytter reserver, ha rett til å utelukke grupper som leverer reserver, 

fra leveringen av FRR, på grunnlag av tekniske faktorer som f.eks. geografisk fordeling av kraftproduksjonsenheter eller 

forbruksenheter som tilhører en gruppe som leverer FRR. 

AVDELING 7 

ERSTATNINGSRESERVER 

Artikkel 160 

Dimensjonering av RR 

1. Alle TSO-er i en LFC-blokk skal ha rett til å gjennomføre en prosess for erstatning av reserver. 

2. For å oppnå målparametrene for FRCE nevnt i artikkel 128, skal alle TSO-er i en LFC-blokk med en RRP, som utfører en 

kombinert prosess for dimensjonering av FRR og RR for å oppfylle kravene i artikkel 157 nr. 2, fastsette dimensjoneringsregler 

for RR i driftsavtalen for LFC-blokken. 

3. Dimensjoneringsreglene for RR skal oppfylle minst følgende krav: 

a) For synkronområdene Norden og CE skal det finnes tilstrekkelig positiv reservekapasitet av RR for å gjenopprette den 

nødvendige mengden positive FRR. For synkronområdene GB og IE/NI skal det finnes tilstrekkelig reservekapasitet av RR 

for å gjenopprette den nødvendige mengden positive FCR og positive FRR. 

b) For synkronområdene Norden og CE skal det finnes tilstrekkelig negativ reservekapasitet av RR for å gjenopprette den 

nødvendige mengden negative FRR. For synkronområdene GB og IE/NI skal det finnes tilstrekkelig negativ 

reservekapasitet av RR for å gjenopprette den nødvendige mengden negative FCR og negative FRR. 

c) Det skal finnes tilstrekkelig reservekapasitet av RR, dersom det tas hensyn til dette ved dimensjoneringen av 

reservekapasiteten av FRR for å oppfylle kvalitetsmålet for FRCE for det berørte tidsrommet. 

d) Driftssikkerheten i en LFC-blokk skal være oppfylt for å fastsette reservekapasiteten av RR.  
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4. Alle TSO-er i en LFC-blokk kan redusere den positive reservekapasiteten av RR i LFC-blokken som følger av 

dimensjoneringsprosessen for RR, ved å utarbeide en avtale om deling av RR for denne positive reservekapasiteten av RR med 

andre LFC-blokker, i samsvar med bestemmelsene i del IV avdeling 8. Den TSO-en som mottar reguleringskapasitet, skal 

begrense reduksjonen av positiv reservekapasitet av RR for å 

a) garantere at den fortsatt kan oppnå sine målparametrer for FRCE fastsatt i artikkel 128, 

b) sørge for at driftssikkerheten ikke settes i fare, og 

c) sikre at reduksjonen av positiv reservekapasitet av RR ikke overstiger den gjenværende positive reservekapasiteten av RR i 

LFC-blokken. 

5. Alle TSO-er i en LFC-blokk kan redusere den negative reservekapasiteten av RR i LFC-blokken som følger av 

dimensjoneringsprosessen for RR, ved å utarbeide en avtale om deling av RR for denne negative reservekapasiteten av RR med 

andre LFC-blokker, i samsvar med bestemmelsene i del IV avdeling 8. Den TSO-en som mottar reguleringskapasitet, skal 

begrense reduksjonen av negativ reservekapasitet av RR for å 

a) garantere at den fortsatt kan oppnå sine målparametrer for FRCE fastsatt i artikkel 128, 

b) sørge for at driftssikkerheten ikke settes i fare, og 

c) sikre at reduksjonen av negativ reservekapasitet av RR ikke overstiger den gjenværende negative reservekapasiteten av RR 

i LFC-blokken. 

6. Dersom en LFC-blokk drives av mer enn én TSO og dersom prosessen er nødvendig for LFC-blokken, skal alle TSO-er i 

denne LFC-blokken angi i driftsavtalen for LFC-blokken, ansvarsfordelingen mellom TSO-ene i forskjellige LFC-områder for 

gjennomføring av dimensjoneringsreglene fastsatt i nr. 3. 

7. En TSO skal til enhver tid ha tilstrekkelig reservekapasitet av RR i samsvar med dimensjoneringsreglene for RR. TSO-ene 

i en LFC-blokk skal i driftsavtalen for LFC-blokken angi en opptrappingsprosedyre for tilfeller når det er alvorlig risiko for 

utilstrekkelig reservekapasitet av RR i LFC-blokken. 

Artikkel 161 

Tekniske minstekrav for RR 

1. Enheter og grupper som leverer RR, skal oppfylle følgende tekniske minstekrav: 

a) Tilknytning til bare én TSO som tilknytter reserver. 

b) Aktivering av RR i henhold til settpunktet mottatt fra den TSO-en som rekvirerer reserver. 

c) Den TSO-en som rekvirerer reserver, skal være den TSO-en som tilknytter reserver eller en TSO som skal være utpekt av 

den TSO-en som tilknytter reserver, i avtalen om utveksling av RR i samsvar med artikkel 165 nr. 3 eller artikkel 171 nr. 4. 

d) Aktivering av full reservekapasitet av RR innenfor den aktiveringstiden som er fastsatt av den rekvirerende TSO-en. 

e) Deaktivering av RR i henhold til settpunktet mottatt fra den TSO-en som rekvirerer reserver. 

f) En leverandør av RR skal sikre at den aktiveringen av RR som foretas av enheter som leverer RR innenfor en gruppe som 

leverer reserver, kan overvåkes. For dette formål skal leverandøren av RR kunne levere til den TSO-en som tilknytter 

reserver og den TSO-en som rekvirerer reserver, målinger i sanntid av tilknytningspunktet eller et annet interaksjonspunkt 

avtalt med den TSO-en som tilknytter reserver, om 

i) tidsstemplet planlagt uttak av aktiv effekt for hver enhet og gruppe som leverer RR, og for hver kraftproduksjonsenhet 

eller forbruksenhet i en gruppe som leverer RR, med et maksimalt uttak av aktiv effekt på minst 1,5 MW, 

ii) den tidsstemplede momentane aktive effekten for hver enhet og gruppe som leverer RR, og for hver kraftproduk-

sjonsenhet eller forbruksenhet i en gruppe som leverer RR, med et maksimalt uttak av aktiv effekt på minst 1,5 MW.  
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g) Oppfyllelse av tilgjengelighetskravene for RR. 

2. Alle TSO-er i en LFC-blokk skal i driftsavtalen for LFC-blokken angi tilgjengelighetskrav for RR og krav til 

kvalitetskontroll for enheter og grupper som leverer RR. 

3. Den TSO-en som tilknytter reserver, skal vedta de tekniske kravene i beskrivelsen av prekvalifiseringsprosessen for 

tilknytning av enheter og grupper som leverer RR, for å ivareta sikker og pålitelig levering av RR. 

4. Hver leverandør av RR skal 

a) sikre at de enhetene og gruppene som leverer RR, oppfyller de tekniske minstekravene for RR og tilgjengelighetskravene 

for RR nevnt i nr. 1–3, og 

b) så snart som mulig informere sin TSO som rekvirerer reserver, om en reduksjon av den faktiske tilgjengeligheten eller en 

tvungen driftsstans for dens enhet eller gruppe som leverer RR, eller av en del av dens gruppe som leverer RR. 

5. Hver TSO som rekvirerer reserver, skal med hensyn til dennes enheter eller grupper som leverer RR, sikre at de tekniske 

minstekravene til RR, tilgjengelighetskravene for RR og tilknytningskravene nevnt i denne artikkel, oppfylles. 

Artikkel 162 

Prekvalifiseringsprosess for RR 

1. Hver TSO i en LFC-blokk som har gjennomført en RRP, skal utarbeide en prekvalifiseringsprosess for RR innen tolv 

måneder etter ikrafttredelsen av denne forordning, og skal klarlegge og offentliggjøre detaljene om denne. 

2. En potensiell leverandør av RR skal i avtalen om utveksling av RR dokumentere for den TSO-en som tilknytter reserver 

eller TSO-en utpekt av den TSO-en som tilknytter reserver, at den oppfyller de tekniske minstekravene for RR, 

tilgjengelighetskravene for RR og tilknytningskravene nevnt i artikkel 161, ved med vellykket resultat å gjennomføre 

prekvalifiseringsprosessen for potensielle enheter eller grupper som leverer RR, som beskrevet i nr. 3–6. 

3. En potensiell leverandør av RR skal innlevere en formell søknad til den relevante TSO-en som tilknytter reserver eller den 

utpekte TSO-en, sammen med de opplysningene som kreves for potensielle enheter eller grupper som leverer RR. Innen åtte 

uker etter å ha mottatt søknaden skal den TSO-en som tilknytter reserver eller den utpekte TSO-en bekrefte om søknaden er 

fullstendig. Dersom den TSO-en som tilknytter reserver eller den utpekte TSO-en anser at søknaden er ufullstendig, skal den 

potensielle leverandøren av RR legge fram ytterligere informasjon som kreves, innen fire uker etter mottak av anmodningen om 

ytterligere informasjon. Dersom den potensielle leverandøren av RR ikke leverer den informasjonen det spørres om innen 

nevnte frist, skal søknaden anses å være trukket tilbake. 

4. Innen tre måneder etter bekreftelsen av at søknaden er fullstendig, skal den TSO-en som tilknytter reserver eller den 

utpekte TSO-en evaluere opplysningene som er gitt, og beslutte om de potensielle enhetene eller gruppene som leverer RR, 

oppfyller kriteriene for prekvalifisering av RR. Den TSO-en som tilknytter reserver eller den utpekte TSO-en skal meddele sin 

beslutning til den potensielle leverandøren av RR. 

5. Kvalifiseringen av enheter eller grupper som leverer RR, skal vurderes på nytt 

a) minst én gang hvert femte år, og 

b) dersom de tekniske kravene, tilgjengelighetskravene eller utstyret er blitt endret. 

6. For å ivareta driftssikkerheten skal den TSO-en som tilknytter reserver, ha rett til å avvise levering av RR fra grupper som 

leverer RR, på grunnlag av tekniske faktorer som f.eks. geografisk fordeling av kraftproduksjonsenheter eller forbruksenheter 

som tilhører en gruppe som leverer RR.  
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AVDELING 8 

UTVEKSLING OG DELING AV RESERVER 

KAPITTEL 1 

Utveksling og deling av reserver innenfor et synkronområde 

Artikkel 163 

Utveksling av FCR innenfor et synkronområde 

1. Alle TSO-er som deltar i utvekslingen av FCR innenfor et synkronområde, skal oppfylle kravene fastsatt i nr. 2–9. 

Utvekslingen av FCR innebærer en overføring av en FCR-forpliktelse fra den TSO-en som mottar reserver, til den TSO-en som 

tilknytter reserver, for den tilsvarende reservekapasiteten av FCR. 

2. Alle TSO-er som deltar i utvekslingen av FCR innenfor et synkronområde, skal overholde grensene for og kravene til 

utveksling av FCR innenfor synkronområdet, som angitt i tabellen i vedlegg VI. 

3. Ved utveksling av FCR skal den TSO-en som tilknytter reserver og den TSO-en som mottar reserver, informere om dette i 

samsvar med artikkel 150. 

4. En TSO som tilknytter reserver, en TSO som mottar reserver eller en berørt TSO som deltar i utvekslingen av FCR, kan 

avslå å utveksle FCR dersom det vil føre til kraftflyt som overskrider grensene for driftssikkerhet ved aktivering av 

reservekapasiteten av FCR, som er gjenstand for utveksling av FCR. 

5. Hver berørt TSO skal bekrefte at dens pålitelighetsmargin, som er fastsatt i samsvar med artikkel 22 i forordning (EU) 

2015/1222, er tilstrekkelig til å håndtere den kraftflyten som følger av aktivering av reservekapasiteten av FCR, som er 

gjenstand for utveksling av FCR. 

6. Alle TSO-er i et LFC-område skal justere parametrene for beregningen av FRCE slik at de tar hensyn til utvekslingen av 

FCR. 

7. Den TSO-en som tilknytter reserver, skal ha ansvar for kravene nevnt i artikkel 154 og 156 når det gjelder den 

reservekapasiteten av FCR som er gjenstand for utveksling av FCR. 

8. Den enheten eller gruppen som leverer FCR, skal være ansvarlig overfor den TSO-en som tilknytter reserver, for 

aktivering av FCR. 

9. De berørte TSO-ene skal sikre at utveksling av FCR ikke hindrer en TSO i å oppfylle kravene til reserver i artikkel 156. 

Artikkel 164 

Deling av FCR innenfor et synkronområde 

En TSO skal ikke dele FCR med andre TSO-er i sitt synkronområde for å oppfylle sin FCR-forpliktelse og for å redusere den 

samlede mengden FCR i synkronområdet i samsvar med artikkel 153. 

Artikkel 165 

Generelle krav til utveksling av FRR og RR innenfor et synkronområde 

1. Alle TSO-er i et synkronområde skal i driftsavtalen for synkronområdet angi rollene og ansvarsområdene for den TSO-en 

som tilknytter reserver, den TSO-en som mottar reserver og den berørte TSO-en med hensyn til utveksling av FRR og/eller RR. 

2. Dersom det finner sted en utveksling av FRR/RR, skal den TSO-en som tilknytter reserver og den TSO-en som mottar 

reserver, informere om denne utvekslingen i samsvar med meldingskravene i artikkel 150.  
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3. De TSO-ene som tilknytter reserver og de TSO-ene som mottar reserver, som deltar i utvekslingen av FRR/RR, skal i en 

avtale om utveksling av FRR eller RR angi sine roller og ansvarsområder, herunder 

a) ansvaret til den TSO-en som rekvirerer reserver, når det gjelder den reservekapasiteten av FRR og RR som er gjenstand for 

utveksling av FRR/RR, 

b) den mengden reservekapasitet av FRR og RR som er gjenstand for utveksling av FRR/RR, 

c) gjennomføringen av prosessen for aktivering av FRR/RR over landegrensene i samsvar med artikkel 147 og 148, 

d) de tekniske minstekravene til FRR/RR som gjelder prosessen for aktivering av FRR/RR over landegrensene, når den TSO-

en som tilknytter reserver, ikke er den TSO-en som rekvirerer reserver, 

e) gjennomføringen av prekvalifiseringsprosessen for FRR/RR med hensyn til den reservekapasiteten av FRR og RR som er 

gjenstand for utveksling i samsvar med artikkel 159 og 162, 

f) ansvaret for å overvåke at de tekniske kravene til FRR/RR og tilgjengelighetskravene for FRR/RR oppfylles for den 

reservekapasiteten av FRR og RR som er gjenstand for utveksling, i samsvar med artikkel 158 nr. 5 og artikkel 161  

nr. 5, og 

g) prosedyrer for å sikre at utvekslingen av FRR/RR ikke fører til kraftflyt som overskrider grensene for driftssikkerhet. 

4. En TSO som tilknytter reserver, en TSO som mottar reserver eller en berørt TSO som deltar i utvekslingen av FRR eller 

RR, kan avslå utvekslingen nevnt i nr. 2 dersom det vil føre til kraftflyt som overskrider grensene for driftssikkerhet ved 

aktivering av reservekapasitet av FRR og RR, som er gjenstand for utveksling av FRR eller RR. 

5. De berørte TSO-ene skal sikre at utveksling av FRR/RR ikke hindrer en TSO i å oppfylle kravene til reserver fastsatt i 

dimensjoneringsreglene for FRR/RR i artikkel 157 og 160. 

6. Alle TSO-er i en LFC-blokk skal i driftsavtalen for LFC-blokken angi rollene og ansvarsområdene for den TSO-en som 

tilknytter reserver, den TSO-en som mottar reserver og den berørte TSO-en med hensyn til utveksling av FRR og/eller RR med 

TSO-er i andre LFC-blokker. 

Artikkel 166 

Generelle krav for deling av FRR og RR innenfor et synkronområde 

1. Alle TSO-er i et synkronområde skal i driftsavtalen for synkronområdet angi rollene og ansvarsområdene for den TSO-en 

som leverer reguleringskapasitet, den TSO-en som mottar reguleringskapasitet og den berørte TSO-en med hensyn til deling av 

FRR og/eller RR. 

2. Ved deling av FRR/RR skal den TSO-en som leverer reguleringskapasitet og den TSO-en som mottar regule-

ringskapasitet, informere om denne delingen i samsvar med kravene til informasjon i artikkel 150. 

3. En TSO som mottar reguleringskapasitet og en TSO som leverer reguleringskapasitet, som deltar i delingen av FRR/RR, 

skal i en avtale om deling av FRR eller RR angi sine roller og ansvarsområder, herunder 

a) den mengden reservekapasitet av FRR og RR som er gjenstand for deling av FRR/RR, 

b) gjennomføringen av prosessen for aktivering av FRR/RR over landegrensene i samsvar med artikkel 147 og 148, 

c) prosedyrer for å sikre at aktiveringen av den reservekapasiteten av FRR/RR som er gjenstand for deling av FRR/RR, ikke 

fører til kraftflyt som overskrider grensene for driftssikkerhet.  
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4. En TSO som leverer reguleringskapasitet, en TSO som mottar reguleringskapasitet eller en berørt TSO som deltar i 

delingen av FRR/RR, kan avslå delingen av FRR/RR dersom det vil føre til kraftflyt som overskrider grensene for drifts-

sikkerhet ved aktivering av reservekapasitet av FRR og RR, som er gjenstand for deling av FRR/RR. 

5. Ved deling av FRR/RR skal den TSO-en som leverer reguleringskapasitet, gjøre tilgjengelig for den TSO-en som mottar 

reguleringskapasitet, en del av sin egen reservekapasitet av FRR og RR som er nødvendig for å oppfylle de kravene til reserver 

for FRR og/eller RR som følger av dimensjoneringsreglene for FRR/RR i artikkel 157 og 160. Den TSO-en som leverer 

reguleringskapasitet, kan være enten 

a) den TSO-en som rekvirerer reserver, når det gjelder den reservekapasiteten av FRR og RR som er gjenstand for deling av 

FRR/RR, eller 

b) den TSO-en som har tilgang til sin reservekapasitet av FRR og RR, som er gjenstand for deling av FRR/RR, gjennom en 

gjennomført prosess for aktivering av FRR/RR over landegrensene som en del av en avtale om utveksling av FRR/RR. 

6. Hver TSO som mottar reguleringskapasitet, skal ha ansvar for å håndtere hendelser og ubalanser dersom den 

reservekapasiteten av FRR og RR som er gjenstand for deling av FRR/RR, ikke er tilgjengelig på grunn av 

a) driftssikkerhetsmessige begrensninger for frekvensgjenoppretting eller justering av reguleringsprogrammet, og 

b) delvis eller full bruk av reservekapasiteten av FRR og RR av den TSO-en som leverer reguleringskapasitet. 

7. Alle TSO-er i en LFC-blokk skal i driftsavtalen for LFC-blokken angi rollene og ansvarsområdene for den TSO-en som 

leverer reguleringskapasitet, den TSO-en som mottar reguleringskapasitet og den berørte TSO-en med hensyn til delingen av 

FRR og RR med TSO-er i andre LFC-blokker. 

Artikkel 167 

Utveksling av FRR innenfor et synkronområde 

Alle TSO-er i et synkronområde som består av mer enn én LFC-blokk, som deltar i utvekslingen av FRR innenfor 

synkronområdet, skal overholde kravene til og grensene for utveksling av FRR som angitt i tabellen i vedlegg VII. 

Artikkel 168 

Deling av FRR innenfor et synkronområde 

Hver TSO i en LFC-blokk skal ha rett til å dele FRR med andre LFC-blokker i sitt synkronområde innenfor de grensene som er 

fastsatt i dimensjoneringsreglene for FRR i artikkel 157 nr. 1, og i samsvar med artikkel 166. 

Artikkel 169 

Utveksling av RR innenfor et synkronområde 

Alle TSO-er i et synkronområde som består av mer enn én LFC-blokk, som deltar i utvekslingen av RR innenfor 

synkronområdet, skal overholde kravene til og grensene for utveksling av RR som angitt i tabellen i vedlegg VII. 

Artikkel 170 

Deling av RR innenfor et synkronområde 

Hver TSO i en LFC-blokk skal ha rett til å dele RR med andre LFC-blokker i sitt synkronområde innenfor de grensene som er 

fastsatt i dimensjoneringsreglene for RR i artikkel 160 nr. 4 og 5, og i samsvar med artikkel 166.  



Nr. 2/646 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.1.2023 

 

 

KAPITTEL 2 

Utveksling og deling av reserver mellom synkronområder 

Artikkel 171 

Generelle krav 

1. Hver operatør og/eller eier av en HVDC-overføringsforbindelse som knytter sammen synkronområder, skal levere til de 

tilknyttede TSO-ene den kapasiteten som er nødvendig for å utføre utveksling og deling av FCR, FRR og RR dersom denne 

teknologien er installert. 

2. Alle TSO-er i synkronområdet skal i driftsavtalen for synkronområdet angi rollene og ansvarsområdene for den TSO-en 

som tilknytter reserver, den TSO-en som mottar reserver og den berørte TSO-en når det gjelder utveksling av reserver, samt for 

den TSO-en som leverer reguleringskapasitet, den TSO-en som mottar reguleringskapasitet og den berørte TSO-en når det 

gjelder deling av reserver mellom synkronområder. 

3. Den TSO-en som tilknytter reserver og den TSO-en som mottar reserver, eller den TSO-en som leverer regule-

ringskapasitet og den TSO-en som mottar reguleringskapasitet, skal informere om utvekslingen og delingen av FCR, FRR eller 

RR i samsvar med artikkel 150. 

4. Den TSO-en som tilknytter reserver og den TSO-en som mottar reserver, og som deltar i utvekslingen av reserver, skal i 

en avtale om utveksling angi sine roller og ansvarsområder, herunder 

a) ansvaret til den TSO-en som rekvirerer reserver, når det gjelder reservekapasiteten i utvekslingen av reserver, 

b) den mengden reservekapasitet som er gjenstand for utveksling av reserver, 

c) gjennomføringen av prosessen for aktivering av FRR/RR over landegrensene i samsvar med artikkel 147 og 148, 

d) gjennomføringen av prekvalifiseringsprosessen for den reservekapasiteten som er gjenstand for utveksling av reserver i 

samsvar med artikkel 155, 159 og 162, 

e) ansvaret for å overvåke at de tekniske kravene og tilgjengelighetskravene oppfylles for den reservekapasiteten som er 

gjenstand for utveksling av reserver i samsvar med artikkel 158 nr. 5 og artikkel 161 nr. 5, og 

f) prosedyrer for å sikre at utvekslingen av reserver ikke fører til kraftflyt som overskrider grensene for driftssikkerhet. 

5. Den TSO-en som leverer reguleringskapasitet og den TSO-en som mottar reguleringskapasitet, som deltar i delingen av 

reserver, skal i en avtale om deling angi sine roller og ansvarsområder, herunder 

a) den mengden reservekapasitet som er gjenstand for deling av reserver, 

b) gjennomføringen av prosessen for aktivering av FRR/RR over landegrensene i samsvar med artikkel 147 og 148, og 

c) prosedyrer for å sikre at delingen av reserver ikke fører til kraftflyt som overskrider grensene for driftssikkerhet. 

6. Den TSO-en som tilknytter reserver og den TSO-en som mottar reserver, og som deltar i utvekslingen av reserver, eller 

den TSO-en som leverer reguleringskapasitet og den TSO-en som mottar reguleringskapasitet, og som deltar i delingen av 

reserver, skal utarbeide og vedta en drifts- og samordningsavtale for HVDC med eierne eller operatørene av HVDC-

overføringsforbindelsen eller med rettssubjekter som omfatter eiere og/eller operatører av HVDC-overføringsforbindelsen, 

herunder: 

a) interaksjonene på tvers av alle tidsrammer, herunder planlegging og aktivering, 

b) MW/Hz-følsomhetsfaktoren, lineær/dynamisk eller statisk/trinnvis svarfunksjon for hver HVDC-overføringsforbindelse 

som knytter sammen synkronområder, og 

c) disse funksjonenes andel/interaksjon på tvers av flere HVDC-veier mellom synkronområdene. 

7. En TSO som tilknytter reserver, en TSO som mottar reserver, en TSO som leverer reguleringskapasitet, en TSO som 

mottar reguleringskapasitet eller en berørt TSO som deltar i utvekslingen eller delingen av reserver, kan avslå å utveksle eller 

dele reserver dersom det vil føre til kraftflyt som overskrider grensene for driftssikkerhet ved aktivering av reservekapasitet 

som er gjenstand for utveksling eller deling av reserver.  
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8. De berørte TSO-ene skal sikre at utveksling av reserver mellom synkronområder ikke hindrer en TSO i å oppfylle kravene 

til reserver i artikkel 153, 157 og 160. 

9. Den TSO-en som tilknytter reserver og den TSO-en som mottar reserver, og den TSO-en som leverer reguleringskapasitet 

og den TSO-en som mottar reguleringskapasitet, skal i en avtale om utveksling eller deling angi prosedyrer for tilfeller der 

utveksling eller deling av reserver mellom synkronområder ikke kan utføres i sanntid. 

Artikkel 172 

Frekvenskopling mellom synkronområder 

1. Alle TSO-er i synkronområdet som er knyttet sammen via en HVDC-overføringsforbindelse, skal ha rett til å gjennomføre 

en frekvenskoplingsprosess for å levere sammenkoplet frekvensrespons. Frekvenskoplingsprosessen kan brukes av TSO-ene for 

å gjøre det mulig å utveksle og/eller dele FCR mellom synkronområder. 

2. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal angi den tekniske utformingen av frekvenskoplingsprosessen i driftsavtalen for 

synkronområdet. Frekvenskoplingsprosessen skal ta hensyn til 

a) den driftsmessige påvirkningen mellom synkronområdene, 

b) stabiliteten for FCP-en i synkronområdet, 

c) evnen til TSO-ene i synkronområdet til å oppnå målparametrene for frekvenskvalitet som fastsatt i samsvar med artikkel 

127, og 

d) driftssikkerheten. 

3. Hver operatør av HVDC-overføringsforbindelser skal regulere flyten av den aktive effekten via HVDC-overførings-

forbindelsen i samsvar med den gjennomførte frekvenskoplingsprosessen. 

Artikkel 173 

Utveksling av FCR mellom synkronområder 

1. Alle TSO-er i et synkronområde som deltar i en frekvenskoplingsprosess, skal ha rett til å bruke prosessen for utveksling 

av FCR for å utveksle FCR mellom synkronområder. 

2. Alle TSO-er i synkronområder som deltar i utvekslingen av FCR mellom synkronområder, skal organisere denne 

utvekslingen slik at TSO-ene i ett synkronområde mottar fra et annet synkronområde, en del av den samlede reservekapasiteten 

av FCR som kreves for deres synkronområde i samsvar med artikkel 153. 

3. Den delen av den samlede reservekapasiteten av FCR som kreves for det synkronområdet der den utveksles, skal leveres i 

det andre synkronområdet i tillegg til den samlede reservekapasiteten av FCR som kreves for dette andre synkronområdet i 

samsvar med artikkel 153. 

4. Alle TSO-er i synkronområdet skal i driftsavtalen for synkronområdet angi grensene for utveksling av FCR. 

5. Alle TSO-er i de berørte synkronområdene skal utarbeide en avtale om utveksling av FCR, der de angir vilkårene for 

utvekslingen av FCR. 

Artikkel 174 

Deling av FCR mellom synkronområder 

1. Alle TSO-er i et synkronområde som deltar i en frekvenskoplingsprosess, skal ha rett til å bruke denne prosessen til å dele 

FCR mellom synkronområder.  
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2. Alle TSO-er i synkronområdet skal i driftsavtalen for synkronområdet angi grensene for deling av FCR i samsvar med 

følgende kriterier: 

a) For synkronområdene CE og Norden skal alle TSO-er sikre at summen av FCR som leveres i synkronområdet og fra andre 

synkronområder som en del av utvekslingen av FCR, minst dekker referansehendelsen. 

b) For synkronområdene GB og IE/NI skal alle TSO-er angi en metode for å bestemme minste levering av reservekapasitet av 

FCR i synkronområdet. 

3. Alle TSO-er i de berørte synkronområdene skal i sine respektive driftsavtaler for synkronområdet angi vilkårene for 

deling av FCR mellom de berørte synkronområdene. 

Artikkel 175 

Generelle krav for deling av FRR og RR mellom synkronområder 

1. Ved deling av FRR eller RR skal den TSO-en som leverer reguleringskapasitet, gjøre tilgjengelig for den TSO-en som 

mottar reguleringskapasitet, en del av sin egen reservekapasitet av FRR og RR som er nødvendig for å oppfylle de kravene til 

reserver for FRR og/eller RR som følger av dimensjoneringsreglene for FRR/RR, nevnt i artikkel 157 og 160. Den TSO-en som 

leverer reguleringskapasitet, kan være enten 

a) den TSO-en som rekvirerer reserver, når det gjelder den reservekapasiteten av FRR og RR som er gjenstand for deling av 

FRR eller RR, eller 

b) den TSO-en som har tilgang til sin reservekapasitet av FRR og RR, som er gjenstand for deling av FRR/RR gjennom en 

gjennomført prosess for aktivering av FRR/RR over landegrensene som en del av en avtale om utveksling av FRR/RR. 

2. Alle TSO-er i en LFC-blokk skal i driftsavtalen for LFC-blokken angi rollene og ansvarsområdene for den TSO-en som 

leverer reguleringskapasitet, den TSO-en som mottar reguleringskapasitet og den berørte TSO-en med hensyn til delingen av 

FRR og RR med TSO-er i andre LFC-blokker i andre synkronområder. 

Artikkel 176 

Utveksling av FRR mellom synkronområder 

1. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal i driftsavtalen for synkronområdet angi en metode for å fastsette grensene for 

utveksling av FRR med andre synkronområder. Denne metoden skal ta hensyn til 

a) den driftsmessige påvirkningen mellom synkronområdene, 

b) stabiliteten for FRP-en i synkronområdet, 

c) evnen til TSO-ene i synkronområdet til å oppnå målparametrene for frekvenskvalitet som fastsatt i samsvar med artikkel 

127, og målparametrene for FRCE som fastsatt i artikkel 128, og 

d) driftssikkerheten. 

2. Alle TSO-er i LFC-blokkene som deltar i utvekslingen av FRR mellom synkronområder, skal organisere denne 

utvekslingen slik at TSO-ene i en LFC-blokk i det første synkronområdet kan motta en del av den samlede reservekapasiteten 

av FRR som kreves for deres LFC-blokk, som fastsatt i samsvar med artikkel 157 nr. 1, fra en LFC-blokk i det andre 

synkronområdet. 

3. Den delen av den samlede reservekapasiteten av FRR som kreves for LFC-blokken i det synkronområdet der den 

utveksles, skal leveres fra LFC-blokken i det andre synkronområdet i tillegg til den samlede reservekapasiteten av FRR som 

kreves for denne andre LFC-blokken i samsvar med artikkel 157 nr. 1.  
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4. Hver operatør av en HVDC-overføringsforbindelse skal regulere flyten av den aktive effekten via HVDC-over-

føringsforbindelsen i samsvar med instruksene fra enten den TSO-en som tilknytter reserver eller den TSO-en som mottar 

reserver, i samsvar med de tekniske minstekravene for FRR som er nevnt i artikkel 158. 

5. Alle TSO-er i de LFC-blokkene som den TSO-en som tilknytter reserver eller den TSO-en som mottar reserver, tilhører, 

skal angi vilkårene for utveksling av FRR i en avtale om utveksling av FRR. 

Artikkel 177 

Deling av FRR mellom synkronområder 

1. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal i driftsavtalen for synkronområdet angi en metode for å fastsette grensene for 

deling av FRR med andre synkronområder. Denne metoden skal ta hensyn til 

a) den driftsmessige påvirkningen mellom synkronområdene, 

b) stabiliteten for FRP-en i synkronområdet, 

c) den største reduksjonen av FRR som kan tas i betraktning ved dimensjoneringen av FRR i samsvar med artikkel 157, som 

følge av delingen av FRR, 

d) synkronområdets evne til å oppnå målparametrene for frekvenskvalitet som fastsatt i samsvar med artikkel 127, og 

målparametrene for FRCE som fastsatt i artikkel 128, og 

e) driftssikkerheten. 

2. Alle TSO-er i LFC-blokkene som deltar i delingen av FRR mellom synkronområder, skal organisere denne delingen slik 

at TSO-ene i en LFC-blokk i det første synkronområdet kan motta en del av den samlede reservekapasiteten av FRR som kreves 

for deres LFC-blokk, som fastsatt i samsvar med artikkel 157 nr. 1, fra en LFC-blokk i det andre synkronområdet. 

3. Hver operatør av en HVDC-overføringsforbindelse skal regulere flyten av den aktive effekten via HVDC-over-

føringsforbindelsen i samsvar med instruksene fra enten den TSO-en som leverer reguleringskapasitet eller den TSO-en som 

mottar reguleringskapasitet, i samsvar med de tekniske minstekravene for FRR som er fastsatt i artikkel 158 nr. 1. 

4. Alle TSO-er i de LFC-blokkene som den TSO-en som leverer reguleringskapasitet eller den TSO-en som mottar 

reguleringskapasitet, tilhører, skal angi vilkårene for deling av FRR i en avtale om deling av FRR. 

Artikkel 178 

Utveksling av RR mellom synkronområder 

1. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal i driftsavtalen for synkronområdet angi en metode for å fastsette grensene for 

utveksling av RR med andre synkronområder. Denne metoden skal ta hensyn til 

a) den driftsmessige påvirkningen mellom synkronområdene, 

b) stabiliteten for RRP-en i synkronområdet, 

c) synkronområdets evne til å oppnå målparametrene for frekvenskvalitet som fastsatt i samsvar med artikkel 127, og 

målparametrene for FRCE som fastsatt i artikkel 128, og 

d) driftssikkerheten. 

2. Alle TSO-er i LFC-blokkene som deltar i utvekslingen av RR mellom synkronområder, skal organisere denne 

utvekslingen slik at TSO-ene i en LFC-blokk i det første synkronområdet kan motta en del av den samlede reservekapasiteten 

av RR som kreves for deres LFC-blokk, som fastsatt i samsvar med artikkel 160 nr. 2, fra en LFC-blokk i det andre 

synkronområdet.  
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3. Den delen av den samlede reservekapasiteten av RR som kreves for LFC-blokken i det synkronområdet der den utveksles, 

skal leveres fra LFC-blokken i det andre synkronområdet, i tillegg til den samlede reservekapasiteten av RR som kreves for 

denne andre LFC-blokken i samsvar med artikkel 160 nr. 2. 

4. Hver operatør av en HVDC-overføringsforbindelse skal regulere flyten av den aktive effekten via HVDC-over-

føringsforbindelsen i samsvar med instruksene fra enten den TSO-en som tilknytter reserver eller den TSO-en som mottar 

reserver, i samsvar med de tekniske minstekravene for RR som er nevnt i artikkel 161. 

5. Alle TSO-er i de LFC-blokkene som den TSO-en som tilknytter reserver eller den TSO-en som mottar reserver, tilhører, 

skal angi vilkårene for utveksling av RR i en avtale om utveksling av RR. 

Artikkel 179 

Deling av RR mellom synkronområder 

1. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal i driftsavtalen for synkronområdet angi en metode for å fastsette grensene for 

deling av RR med andre synkronområder. Denne metoden skal ta hensyn til 

a) den driftsmessige påvirkningen mellom synkronområdene, 

b) stabiliteten for RRP-en i synkronområdet, 

c) den største reduksjonen av RR som kan tas i betraktning ved dimensjoneringen av RR i samsvar med artikkel 160, som 

følge av delingen av RR, 

d) evnen til TSO-ene i synkronområdet til å oppnå målparametrene for frekvenskvalitet som fastsatt i samsvar med  

artikkel 127, og evnen til LFC-blokkene til å oppnå målparametrene for FRCE som fastsatt i artikkel 128, og 

e) driftssikkerheten. 

2. Alle TSO-er i LFC-blokkene som deltar i delingen av RR mellom synkronområder, skal organisere denne delingen slik at 

TSO-ene i en LFC-blokk i det første synkronområdet kan motta en del av den samlede reservekapasiteten av RR som kreves for 

deres LFC-blokk, som fastsatt i samsvar med artikkel 160 nr. 2 fra en LFC-blokk i det andre synkronområdet. 

3. Hver operatør av en HVDC-overføringsforbindelse skal regulere flyten av den aktive effekten via HVDC-overfø-

ringsforbindelsen i samsvar med instruksene fra enten den TSO-en som leverer reguleringskapasitet eller den TSO-en som 

mottar reguleringskapasitet, i samsvar med de tekniske minstekravene for RR som er fastsatt i artikkel 161. 

4. Alle TSO-er i hver LFC-blokk som den TSO-en som leverer reguleringskapasitet eller den TSO-en som mottar 

reguleringskapasitet, tilhører, skal angi vilkårene for deling av FRR i en avtale om deling av FRR. 

KAPITTEL 3 

Prosess for aktivering av FRR/RR over landegrensene 

Artikkel 180 

Prosess for aktivering av FRR/RR over landegrensene 

Alle TSO-er som deltar i aktiveringen av FRR og RR over landegrensene i samme eller ulike synkronområder, skal oppfylle 

kravene fastsatt i artikkel 147 og 148.  
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AVDELING 9 

PROSESS FOR TIDSKONTROLL 

Artikkel 181 

Prosess for tidskontroll 

1. Kontrollmålet for prosessen for elektrisk tidskontroll skal være å regulere gjennomsnittsverdien for systemfrekvensen til 

den nominelle frekvensen. 

2. Alle TSO-er i et synkronområde skal, når det er relevant, i driftsavtalen for synkronområdet fastsette metoden for å 

korrigere det elektriske tidsavviket, som skal omfatte 

a) de tidsintervallene innenfor hvilke TSO-er skal bestrebe seg på å opprettholde det elektriske tidsavviket, 

b) justeringer av frekvenssettpunktet for å nullstille det elektriske tidsavviket, og 

c) tiltakene for å øke eller redusere den gjennomsnittlige systemfrekvensen ved hjelp av reserver av aktiv effekt. 

3. Overvåkeren av synkronområdet skal 

a) overvåke elektriske tidsavvik, 

b) beregne justeringer av frekvenssettpunktet, og 

c) samordne tiltakene i prosessen for tidskontroll. 

AVDELING 10 

SAMARBEID MED DSO-ER 

Artikkel 182 

Grupper eller enheter som leverer reserver og er tilknyttet DSO-nettet 

1. TSO-ene og DSO-ene skal samarbeide for å forenkle og muliggjøre levering av reserver av aktiv effekt gjennom grupper 

eller enheter som leverer reserver, og som finnes i distribusjonsnettene. 

2. Når det gjelder prekvalifiseringsprosessene for FCR i artikkel 155, FRR i artikkel 159 og RR i artikkel 162, skal hver TSO 

i en avtale med sine DSO-er som tilknytter reserver og formidlende DSO-er, utarbeide og angi vilkårene for utveksling av 

opplysninger som kreves i disse prekvalifiseringsprosessene for enheter eller grupper som leverer reserver og som finnes i 

distribusjonsnettene, og for levering av reserver av aktiv effekt. Prekvalifiseringsprosessene for FCR i artikkel 155, FRR i 

artikkel 159 og RR i artikkel 162 skal angi hvilke opplysninger som skal legges fram av potensielle enheter eller grupper som 

leverer reserver, og skal omfatte 

a) spenningsnivåer og tilknytningspunkter for de enhetene eller gruppene som leverer reserver, 

b) type reserver av aktiv effekt, 

c) den maksimale reservekapasiteten som leveres av enheter eller grupper som leverer reserver på hvert tilknytningspunkt, og 

d) den maksimale endringshastigheten for aktiv effekt for de enhetene eller gruppene som leverer reserver. 

3. Prekvalifiseringsprosessen skal bygge på avtalt tidsplan og regler for utveksling av opplysninger og levering av reserver 

av aktiv effekt mellom TSO-en, den DSO-en som tilknytter reserver og de formidlende DSO-ene. Prekvalifiseringsprosessen 

skal vare i høyst tre måneder fra innleveringen av en fullstendig, formell søknad fra den enheten eller gruppen som leverer 

reserver. 

4. Under prekvalifiseringen av en enhet eller gruppe som leverer reserver, og som er tilknyttet dens distribusjonsnett, skal 

hver DSO som tilknytter reserver og hver formidlende DSO, i samarbeid med TSO-en, ha rett til å fastsette grenser eller 

utelukke levering av reserver av aktiv effekt som finnes i dens distribusjonsnett, på grunnlag av tekniske faktorer som f.eks. 

geografisk plassering av de enhetene og gruppene som leverer reserver.  
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5. Hver DSO som tilknytter reserver og hver formidlende DSO skal ha rett til, i samarbeid med TSO-en og før aktivering av 

reserver, å fastsette midlertidige grenser for levering av reserver av aktiv effekt som finnes i distribusjonsnettet. De respektive 

TSO-ene skal komme til enighet med sine DSO-er som tilknytter reserver og formidlende DSO-er om gjeldende prosedyrer. 

AVDELING 11 

GJENNOMSIKTIGHET MED HENSYN TIL OPPLYSNINGER 

Artikkel 183 

Generelle krav til gjennomsiktighet 

1. Alle TSO-er skal sikre at opplysningene nevnt i denne avdeling, offentliggjøres på et tidspunkt og i et format som ikke 

skaper en faktisk eller potensiell konkurransemessig fordel eller ulempe for en enkelt part eller kategori av parter, og idet det tas 

behørig hensyn til følsom forretningsinformasjon. 

2. Hver TSO skal benytte tilgjengelig kunnskap og verktøy for å overvinne tekniske begrensninger og for å sikre 

tilgjengeligheten og nøyaktigheten av de opplysningene som gjøres tilgjengelige for ENTSO for elektrisk kraft i samsvar med 

artikkel 16 og artikkel 185 nr. 3. 

3. Hver TSO skal sikre tilgjengeligheten og nøyaktigheten av de opplysningene som gjøres tilgjengelige for ENTSO for 

elektrisk kraft i samsvar med artikkel 184–190. 

4. Alt det materialet som skal offentliggjøres og som er nevnt i artikkel 184–190, skal gjøres tilgjengelig for ENTSO for 

elektrisk kraft minst på engelsk. ENTSO for elektrisk kraft skal offentliggjøre dette materialet på den plattformen for 

offentliggjøring av informasjon som er opprettet i samsvar med artikkel 3 i forordning (EF) nr. 543/2013. 

Artikkel 184 

Opplysninger om driftsavtaler 

1. Hver TSO skal informere sin reguleringsmyndighet om innholdet i sin driftsavtale for synkronområdet, eller dersom det er 

relevant, en annen vedkommende myndighet senest én måned før den trer i kraft. 

2. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal informere ENTSO for elektrisk kraft om innholdet i sin driftsavtale for 

synkronområdet senest én uke etter avtalens ikrafttredelse. 

3. Hver TSO i hver LFC-blokk skal informere sin reguleringsmyndighet om innholdet i sin driftsavtale for LFC-blokken, 

eller dersom det er relevant, en annen vedkommende myndighet. 

Artikkel 185 

Opplysninger om frekvenskvalitet 

1. Dersom TSO-ene i et synkronområde foreslår å endre verdiene for de definerende parametrene for frekvenskvalitet eller 

målparameteren for frekvenskvalitet i samsvar med artikkel 127, skal de melde de endrede parametrene til ENTSO for elektrisk 

kraft med henblikk på offentliggjøring minst én måned før ikrafttredelsen av driftsavtalen for synkronområdet. 

2. Dersom det er relevant, skal alle TSO-er i hvert synkronområde melde verdiene for målparametrene for FRCE for hver 

LFC-blokk og for hvert LFC-område til ENTSO for elektrisk kraft med henblikk på offentliggjøring minst én måned før de 

begynner å gjelde. 

3. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal informere ENTSO for elektrisk kraft om den metoden som brukes til å fastsette 

risikoen for uttømming av FCR, med henblikk på offentliggjøring minst tre måneder før driftsavtalen for synkronområdet trer i 

kraft.  
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4. Overvåkeren av hvert synkronområde skal informere ENTSO for elektrisk kraft om resultatene av prosessen for 

anvendelse av kriterier for deres synkronområde, med henblikk på offentliggjøring innen tre måneder etter den siste 

tidsstemplingen for måleperioden og minst fire ganger i året. Disse resultatene skal omfatte minst 

a) verdiene for de kriteriene for evaluering av frekvenskvalitet som er beregnet for synkronområdet og for hver LFC-blokk 

innenfor synkronområdet, i samsvar med artikkel 133 nr. 3, og 

b) måleoppløsningen, målenøyaktigheten og beregningsmetoden angitt i samsvar med artikkel 132. 

5. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal informere ENTSO for elektrisk kraft om den rampingperioden som er angitt i 

samsvar med artikkel 136, med henblikk på offentliggjøring minst tre måneder før den begynner å gjelde. 

Artikkel 186 

Opplysninger om struktur for lastfrekvensregulering 

1. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal gi følgende opplysninger til ENTSO for elektrisk kraft, med henblikk på 

offentliggjøring minst tre måneder før driftsavtalen for synkronområdet trer i kraft: 

a) Opplysninger om strukturen for aktiveringsprosess i synkronområdet, herunder minst opplysninger om fastsatte 

overvåkingsområder, LFC-områder og LFC-blokker og deres respektive TSO-er. 

b) Opplysninger om strukturen for prosessansvar i synkronområdet, herunder minst opplysninger om de prosessene som er 

utarbeidet i samsvar med artikkel 140 nr. 1 og 2. 

2. Alle TSO-er som gjennomfører en prosess for utligning av motsattrettede ubalanser, skal offentliggjøre opplysninger om 

denne prosessen, som skal inneholde minst listen over deltakende TSO-er og startdatoen for prosessen for utligning av 

motsattrettede ubalanser. 

Artikkel 187 

Opplysninger om FCR 

1. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal informere ENTSO for elektrisk kraft om metoden for dimensjonering av FCR i 

deres synkronområde i samsvar med artikkel 153 nr. 2, med henblikk på offentliggjøring minst tre måneder før den begynner å 

gjelde. 

2. Dersom det er relevant, skal alle TSO-er i hvert synkronområde informere ENTSO for elektrisk kraft om den samlede 

mengden reservekapasitet av FCR og de delene av reservekapasitet av FCR som kreves for hver TSO, og som er angitt i 

samsvar med artikkel 153 nr. 1 som den opprinnelige FCR-forpliktelsen, med henblikk på offentliggjøring minst én måned før 

de begynner å gjelde. 

3. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal informere ENTSO for elektrisk kraft om de FCR-egenskapene som er fastsatt for 

deres synkronområder i samsvar med artikkel 154 nr. 2, og de tilleggskravene til grupper som leverer FCR i samsvar med 

artikkel 154 nr. 3, med henblikk på offentliggjøring minst tre måneder før de begynner å gjelde. 

Artikkel 188 

Opplysninger om FRR 

1. Alle TSO-er i hver LFC-blokk skal informere ENTSO for elektrisk kraft om tilgjengelighetskravene for FRR og kravene 

til kontrollkvalitet som angitt i samsvar med artikkel 158 nr. 2, samt de tekniske kravene for tilkopling som er angitt i samsvar 

med artikkel 158 nr. 3, for deres LFC-blokk, med henblikk på offentliggjøring minst tre måneder før de begynner å gjelde. 

2. Alle TSO-er i hver LFC-blokk skal informere ENTSO for elektrisk kraft om dimensjoneringsreglene for FRR angitt for 

deres LFC-blokk i samsvar med artikkel 157 nr. 1, med henblikk på offentliggjøring minst tre måneder før driftsavtalen for 

LFC-blokken trer i kraft. 

3. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal innen 30. november hvert år informere ENTSO for elektrisk kraft med henblikk 

på offentliggjøring, om en prognose for reservekapasiteten av FRR i hver LFC-blokk for neste år.  
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4. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal innen 30 dager etter utgangen av kvartalet informere ENTSO for elektrisk kraft 

med henblikk på offentliggjøring, om den faktiske reservekapasiteten av FRR i hver LFC-blokk for det siste kvartalet. 

Artikkel 189 

Opplysninger om RR 

1. Alle TSO-er i hver LFC-blokk som gjennomfører en prosess for erstatning av reserver, skal informere ENTSO for 

elektrisk kraft om de tilgjengelighetskravene for RR som er angitt i samsvar med artikkel 161 nr. 2, og de tekniske kravene for 

tilkopling som er angitt i samsvar med artikkel 161 nr. 3, for deres LFC-blokk, med henblikk på offentliggjøring minst tre 

måneder før de begynner å gjelde. 

2. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal innen 30. november hvert år informere ENTSO for elektrisk kraft med henblikk 

på offentliggjøring, om en prognose for reservekapasiteten av RR i hver LFC-blokk for neste år. 

3. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal innen 30 dager etter utgangen av kvartalet informere ENTSO for elektrisk kraft 

med henblikk på offentliggjøring, om den faktiske reservekapasiteten av RR i hver LFC-blokk for det siste kvartalet. 

Artikkel 190 

Opplysninger om deling og utveksling 

1. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal informere ENTSO for elektrisk kraft om de årlige sammenstillingene av avtalene 

om deling av FRR og RR for hver LFC-blokk i synkronområdet, med henblikk på offentliggjøring i samsvar med artikkel 188 

nr. 3 og artikkel 189 nr. 2. Disse sammenstillingene skal omfatte følgende opplysninger: 

a) Identiteten av LFC-blokkene dersom det foreligger en avtale om deling av FRR eller RR. 

b) Den delen av FRR og RR som er redusert som følge av hver avtale om deling av FRR eller RR. 

2. Alle TSO-er i hvert synkronområde skal gi ENTSO for elektrisk kraft opplysninger om deling av FCR mellom 

synkronområder, med henblikk på offentliggjøring i samsvar med artikkel 187 nr. 1. Opplysningene skal omfatte følgende: 

a) Mengden av delt reservekapasitet av FCR mellom de TSO-ene som har inngått avtale om deling av FCR. 

b) Virkningene av delingen av FCR på de berørte TSO-enes reservekapasitet av FCR. 

3. Dersom det er relevant, skal alle TSO-er offentliggjøre opplysninger om utveksling av FCR, FRR og RR. 

DEL V 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 191 

Endringer av kontrakter og alminnelige vilkår 

Alle relevante bestemmelser i kontrakter og alminnelige vilkår for TSO-er, DSO-er og betydelige nettbrukere med hensyn til 

systemdrift, skal oppfylle kravene i denne forordning. For dette formål skal disse kontraktene og alminnelige vilkår endres 

tilsvarende. 

Artikkel 192 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.  
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Artikkel 41–53 får anvendelse 18 måneder etter denne forordnings ikrafttredelse. Dersom andre artikler omhandler levering 

eller bruk av data som beskrevet i artikkel 41–53 i tidsrommet mellom ikrafttredelsen av denne forordningen og til  

artikkel 41–53 begynner å gjelde, skal de senest tilgjengelige tilsvarende dataene brukes, i et dataformat som er fastsatt av den 

enheten som har ansvar for leveringen av data, med mindre annet er avtalt. 

Artikkel 54 nr. 4 får anvendelse fra anvendelsesdatoen for artikkel 41 nr. 2 i forordning (EU) 2016/631 og fra anvendel-

sesdatoen for artikkel 35 nr. 2 i forordning (EU) 2016/1388. 

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

Utferdiget i Brussel 2. august 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Bestemmelser som ikke gjelder for TSO-er i Litauen, Latvia og Estland i samsvar med artikkel 2 nr. 4: 

 1) Artikkel 16 nr. 2 bokstav d), e) og f) 

 2) Artikkel 38 nr. 2 

 3) Artikkel 39 nr. 3 

 4) Artikkel 118 

 5) Artikkel 119 

 6) Artikkel 125 

 7) Artikkel 126 

 8) Artikkel 127 nr. 1 bokstav i) og nr. 3, 4, 5 og 9 

 9) Artikkel 128 nr. 4 og 7 

10) Artikkel 130 nr. 1 bokstav b) 

11) Artikkel 131 

12) Artikkel 132 nr. 2 

13) Artikkel 133–140 

14) Artikkel 141 nr. 1, 2, 4 bokstav c), nr. 5, 6, 9, 10 og 11 

15) Artikkel 142 

16) Artikkel 143 nr. 3 

17) Artikkel 145 nr. 1, 2, 3, 4 og 6 

18) Artikkel 149 nr. 3 

19) Artikkel 150 

20) Artikkel 151 nr. 2 

21) Artikkel 152–181 

22) Artikkel 184 nr. 2 

23) Artikkel 185 

24) Artikkel 186 nr. 1 

25) Artikkel 187 

26) Artikkel 188 nr. 1 og 2 

27) Artikkel 189 nr. 1 

 _____  
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VEDLEGG II 

Spenningsintervaller som nevnt i artikkel 27: 

Tabell 1 

Spenningsintervaller i tilknytningspunktet mellom 110 kV og 300 kV 

Synkronområde Spenningsintervall 

Det europeiske kontinentet 0,90 pu–1,118 pu 

Norden 0,90 pu–1,05 pu 

Storbritannia 0,90 pu–1,10 pu 

Irland og Nord-Irland 0,90 pu–1,118 pu 

Baltikum 0,90 pu–1,118 pu 

Tabell 2 

Spenningsintervaller i tilknytningspunktet mellom 300 kV og 400 kV 

Synkronområde Spenningsintervall 

Det europeiske kontinentet 0,90 pu–1,05 pu 

Norden 0,90 pu–1,05 pu 

Storbritannia 0,90 pu–1,05 pu 

Irland og Nord-Irland 0,90 pu–1,05 pu 

Baltikum 0,90 pu–1,097 pu 
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VEDLEGG III 

Definerende parametrer for frekvenskvalitet som nevnt i artikkel 127: 

Tabell 1 

Definerende parametrer for frekvenskvalitet for synkronområdene 

 CE GB IE/NI Norden 

Standard frekvensintervall ± 50 mHz ± 200 mHz ± 200 mHz ± 100 mHz 

Maksimalt momentant frekvensavvik 800 mHz 800 mHz 1 000 mHz 1 000 mHz 

Maksimalt stasjonært frekvensavvik 200 mHz 500 mHz 500 mHz 500 mHz 

Innhentingstid for frekvens Brukes ikke 1 minutt 1 minutt Brukes ikke 

Frekvensinnhentingsintervall Brukes ikke ± 500 mHz ± 500 mHz Brukes ikke 

Gjenopprettingstid for frekvens 15 minutter 15 minutter 15 minutter 15 minutter 

Frekvensgjenopprettingsintervall Brukes ikke ± 200 mHz ± 200 mHz ± 100 mHz 

Utløsningstid for skjerpet driftstilstand 5 minutter 10 minutter 10 minutter 5 minutter 

Målparametrer for frekvenskvalitet som nevnt i artikkel 127: 

Tabell 2 

Målparametrer for frekvenskvalitet for synkronområdene 

 CE GB IE/NI Norden 

Høyeste antall minutter utenfor 

standard frekvensintervall 
15 000 15 000 15 000 15 000 
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VEDLEGG IV 

Målparametrer for FRCE som nevnt i artikkel 128: 

Tabell 

Målparametrer for FRCE for GB og IE/NI 

 GB IE/NI 

Nivå 1 3 % 3 % 

Nivå 2 1 % 1 % 

VEDLEGG V 

Tekniske minstekrav for FCR som nevnt i artikkel 154: 

Tabell 

FCR-egenskaper i forskjellige synkronområder 

Minste nøyaktighet for frekvensmåling CE, GB, IE/NI og Norden 
10 mHz eller industristandard dersom den 

er bedre 

Største kombinerte virkning av iboende 

unøyaktighet i frekvensrespons og mulig tilsiktet 

dødbånd for frekvensresponsen for regulatoren for 

de enhetene eller gruppene som leverer FCR 

CE 10 mHz 

GB 15 mHz 

IE/NI 15 mHz 

Norden 10 mHz 

Full aktiveringstid for FCR CE 30 s 

GB 10 s 

IE/NI 15 s 

Norden 30 s dersom frekvensen er utenfor 

standard frekvensintervall 

Frekvensavvik for full aktivering av FCR CE ± 200 mHz 

GB ± 500 mHz 

IE/NI Dynamiske FCR ± 500 mHz 

 Statiske FCR ± 1 000 mHz 

Norden ± 500 mHz 
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VEDLEGG VI 

Grenser for og krav til utveksling av FCR som nevnt i artikkel 163: 

Tabell 

Grenser for og krav til utveksling av FCR 

Synkronområde Utveksling av FCR tillatt mellom: Grenser for utveksling av FCR 

Synkronområdet CE TSO-er i tilgrensende LFC-blokker — TSO-ene i en LFC-blokk skal sikre at minst 

30 % av deres samlede kombinerte opp-

rinnelige FCR-forpliktelser leveres fysisk 

innenfor deres LFC-blokk, og 

— den mengden reservekapasitet av FCR, som 

finnes fysisk i en LFC-blokk som følge av 

utvekslingen av FCR med andre LFC-blokker, 

skal være begrenset til høyst: 

— 30 % av de samlede kombinerte opp-

rinnelige FCR-forpliktelsene for TSO-ene 

i den LFC-blokken som reservekapasiteten 

av FCR er fysisk tilkoplet, og 

— 100 MW av reservekapasiteten av FCR. 

TSO-ene i LFC-områdene i den 

samme LFC-blokken 

— TSO-ene i de LFC-områdene som utgjør en 

LFC-blokk, skal har rett til i driftsavtalen for 

LFC-blokken å angi interne grenser for 

utveksling av FCR mellom LFC-områdene i 

den samme LFC-blokken, for å 

— unngå interne flaskehalser ved aktivering 

av FCR, 

— sikre en jevn fordeling av reservekapasitet 

av FCR dersom nettet deles opp, og 

— unngå at stabiliteten i FCP eller drifts-

sikkerheten påvirkes. 

Andre synkronområder TSO-er i synkronområdet — TSO-ene i synkronområdet skal ha rett til i 

driftsavtalen for synkronområdet å angi 

grensene for utveksling av FCR, for å 

— unngå interne flaskehalser ved aktivering 

av FCR, 

— sikre en jevn fordeling av FCR dersom 

nettet deles opp, og 

— unngå at stabiliteten i FCP eller drifts-

sikkerheten påvirkes. 
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VEDLEGG VII 

Krav til og grenser for utveksling av FRR innenfor synkronområdet som nevnt i artikkel 167: 

Tabell 

Krav til og grenser for utveksling av FRR innenfor et synkronområde 

Synkronområde Utveksling av FRR tillatt mellom Grenser for utveksling av FRR 

Alle synkronområder som består av 

mer enn én LFC-blokk 

TSO-er i forskjellige LFC-blokker — TSO-ene i en LFC blokk skal sikre at minst 

50 % av deres samlede kombinerte reserve-

kapasitet av FRR som følger av dimensjo-

neringsreglene for FRR i artikkel 157 nr. 1 og 

før en eventuell reduksjon som følge av deling 

av FRR i samsvar med artikkel 157 nr. 2, 

fortsatt finnes i deres LFC-blokk. 

TSO-ene i LFC-områdene i den 

samme LFC-blokken 

— TSO-ene i de LFC-områdene som utgjør en 

LFC-blokk, skal ved behov ha rett til å angi i 

driftsavtalen for LFC-blokken, interne grenser 

for utveksling av FRR mellom LFC-områdene 

i LFC-blokken, for å 

— unngå interne flaskehalser som følge av 

aktivering av den reservekapasiteten av 

FRR som er gjenstand for utveksling av 

FRR, 

— sikre en jevn fordeling av FRR i hele 

synkronområdet og LFC-blokkene der-

som nettet deles opp, og 

— unngå at stabiliteten i FRP eller drifts-

sikkerheten påvirkes. 

  



Nr. 2/662 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.1.2023 

 

 

VEDLEGG VIII 

Krav til og grenser for utveksling av RR innenfor synkronområdet som nevnt i artikkel 169: 

Tabell 

Krav til og grenser for utveksling av RR innenfor synkronområdet 

Synkronområde Utveksling av RR tillatt mellom Grenser for utveksling av RR 

Alle synkronområder som består av 

mer enn én LFC-blokk 

TSO-er i forskjellige LFC-blokker — TSO-ene i de LFC-områdene som utgjør en 

LFC blokk, skal sikre at minst 50 % av deres 

samlede kombinerte reservekapasitet av RR 

som følger av dimensjoneringsreglene for RR i 

samsvar med artikkel 160 nr. 3 og før en 

eventuell reduksjon av reservekapasiteten av 

RR som følge av deling av RR i samsvar med 

artikkel 160 nr. 4 og artikkel 160 nr. 5, fortsatt 

finnes i deres LFC-blokk. 

TSO-ene i LFC-områdene i den 

samme LFC-blokken 

— TSO-ene i de LFC-områdene som utgjør en 

LFC-blokk, skal ved behov ha rett til å 

fastsette i driftsavtalen for LFC-blokken, 

interne grenser for utveksling av RR mellom 

LFC-områdene i LFC-blokken, for å 

— unngå interne flaskehalser som følge av 

aktivering av den reservekapasiteten av 

RR som er gjenstand for utveksling av 

RR, 

— sikre en jevn fordeling av RR i hele 

synkronområdet dersom nettet deles opp, 

og 

— unngå at stabiliteten i RRP eller 

driftssikkerheten påvirkes. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/2195 

av 23. november 2017 

om fastsettelse av retningslinjer for balansering av elektrisk kraft(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 714/2009 av 13. juli 2009 om vilkår for tilgang til nett for 

utveksling av elektrisk kraft over landegrensene og om oppheving av forordning (EF) nr. 1228/2003(1), særlig artikkel 18 nr. 3 

bokstav b), artikkel 18 nr. 3 bokstav d) og artikkel 18 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Et velfungerende og sammenkoplet indre energimarked er avgjørende for å opprettholde sikkerheten i energi-

forsyningen, øke konkurranseevnen og sikre at alle forbrukere kan kjøpe energi til overkommelige priser. 

2) Et velfungerende indre marked for elektrisk kraft bør gi produsentene insentiver til å investere i ny kraftproduksjon, 

herunder elektrisk kraft fra fornybare energikilder, og bør legge særlig vekt på de mest isolerte medlemsstatene og 

regionene i Unionens energimarked. Et velfungerende marked bør også gjennom hensiktsmessige tiltak fremme en mer 

effektiv energibruk hos forbrukerne, og en sikker energiforsyning er en forutsetning for dette. 

3) Forordning (EF) nr. 714/2009 fastsetter ikke-diskriminerende regler for vilkårene for tilgang til nett for utveksling av 

elektrisk kraft over landegrensene, særlig regler for kapasitetstildeling i overføringsforbindelser og transmisjonsnett som 

påvirker grensekryssende flyt av elektrisk kraft. For å arbeide mot et virkelig integrert marked for elektrisk kraft og for å 

ivareta driftssikkerheten, bør det utarbeides effektive balanseregler for å gi markedsdeltakerne insentiver til å bidra til å 

løse de systemmanglene som de er ansvarlige for. Særlig er det nødvendig å innføre regler for de tekniske og 

driftsmessige sidene ved balansering av system og handel med energi. Slike regler bør omfatte systemrelaterte regler for 

effektreserver. 

4) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1485(2) fastsetter harmoniserte regler for systemdrift for operatører av trans-

misjonsnett («TSO»), regionale sikkerhetskoordinatorer, operatører av distribusjonsnett («DSO») og betydelige 

nettbrukere. Den identifiserer forskjellige kritiske systemdriftstilstander (normaldriftstilstand, skjerpet driftstilstand, 

nøddriftstilstand, nettsammenbrudd og gjenopprettingstilstand). Den fastsetter også krav og prinsipper for å opprettholde 

driftssikkerheten i hele Unionen og har som mål å fremme samordningen av krav og prinsipper for lastfrekvens-

regulering og reserver i Unionen. 

5) Denne forordningen fastsetter et sett med tekniske regler, driftsregler og markedsregler for å styre virkemåten til 

balansemarkedene for elektrisk kraft i EU. Den fastsetter regler for kjøp av balansekapasitet, aktivering av balanseenergi 

og økonomisk avregning mellom balanseansvarlige. Den krever også at det utvikles harmoniserte metoder for tildeling 

av overføringskapasitet mellom budområder for balanseringsformål. Slike regler vil øke likviditeten i kortsiktige 

markeder ved å bidra til mer handel over landegrensene og mer effektiv utnyttelse av det eksisterende nettet for 

balanseenergi. Ettersom budene på balanseenergi vil konkurrere på balanseplattformer i EU, vil det også få positive 

virkninger for konkurransen. 

6) Denne forordningen har som mål å sikre optimal forvaltning og samordnet drift av det europeiske transmisjonsnettet for 

elektrisk kraft og samtidig støtte arbeidet med å nå Unionens mål for utbredelse av produksjonen av fornybar energi, 

samt å gi fordeler for kundene. TSO-ene, eventuelt i samarbeid med DSO-er, bør ha ansvar for å organisere europeiske 

balansemarkeder og bør arbeide for at de integreres, samtidig som de holder systemet i balanse på en mest mulig 

effektiv måte. For å oppnå dette bør TSO-ene samarbeide tett både med hverandre og med DSO-ene og samordne sin 

virksomhet i størst mulig grad for å sikre et effektivt elektrisitetssystem i alle regioner og på alle spenningsnivåer, uten 

at det berører konkurranseretten.  

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 312 av 28.11.2017, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 207/2020 av  

11. desember 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 211 av 14.8.2009, s. 15. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1485 av 2. august 2017 om fastsettelse av retningslinjer for drift av transmisjonsnettet for elektrisk kraft 

(EUT L 220 av 25.8.2017, s. 1). 
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7) TSO-ene bør kunne delegere alle eller deler av oppgavene i henhold til denne forordningen til en tredjepart. Den 

delegerende TSO-en bør fortsatt ha ansvaret for å sikre at forpliktelsene i denne forordningen overholdes. På samme 

måte bør medlemsstatene kunne tildele oppgaver og forpliktelser i henhold til denne forordningen til en tredjepart. En 

slik tildeling bør begrenses til oppgaver og forpliktelser som gjennomføres på nasjonalt plan (f.eks. balanseavregning). 

Begrensningene med hensyn til tildeling bør ikke føre til unødvendige endringer av eksisterende nasjonale ordninger. 

Imidlertid bør TSO-ene fortsatt ha ansvaret for de oppgavene de er tildelt i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/72/EF(1) med hensyn til utviklingen av felleseuropeiske metoder, samt gjennomføringen og driften av 

en felleseuropeisk balanseplattform. Dersom det i en medlemsstat er slik at sakkunnskapen og erfaringen med 

balanseavregningsprosessen ligger hos en tredjepart, kan TSO-en i medlemsstaten be de andre TSO-ene og ENTSO-E 

om å sikre at en slik tredjepart kan bistå ved utarbeidingen av forslaget. Imidlertid ligger ansvaret for å utarbeide 

forslaget fortsatt hos TSO-en i medlemsstaten i samarbeid med alle andre TSO-er, og dette ansvaret kan ikke overdras 

til en tredjepart. 

8) De reglene som definerer rollen til leverandører av balansetjenester og rollen til de balanseansvarlige, sikrer en 

rettferdig, åpen og ikke-diskriminerende framgangsmåte. Dessuten fastsetter reglene for vilkårene knyttet til balanse-

ring, de prinsippene og rollene som balansevirksomheten som er omfattet av denne forordning, vil finne sted i henhold 

til, og sikrer tilstrekkelig konkurranse på grunnlag av like konkurransevilkår for markedsdeltakerne, herunder 

aggregatorer av etterspørselsfleksibilitet og aktiva på distribusjonsnivå. 

9) Alle leverandører av balansetjenester som har til hensikt å levere balanseenergi eller balansekapasitet, må gjennomføre 

en kvalifiseringsprosess som er definert av TSO-ene, i nært samarbeid med DSO-ene ved behov. 

10) Integrasjonen av balanseenergimarkedene bør forenkles ved å opprette felleseuropeiske plattformer for drift av 

prosessen for utligning av motsattrettede ubalanser og muliggjøre utveksling av balanseenergi fra frekvensgjenoppret-

tingsreserver og erstatningsreserver. Samarbeidet mellom TSO-ene skal være strengt begrenset til det som er nødvendig 

for å kunne utforme, gjennomføre og drive disse europeiske plattformene på en effektiv og sikker måte. 

11) Plattformene for utveksling av balanseenergi fra frekvensgjenopprettingsreserver og erstatningsreserver bør benytte en 

modell med budlister for å sikre kostnadseffektiv aktivering av bud. Bare dersom en nytte- og kostnadsanalyse utført av 

alle TSO-er viser at modellen for plattformen for utveksling av balanseenergi fra frekvensgjenopprettingsreserver med 

automatisk aktivering bør endres, bør det være mulig for TSO-ene å gjennomføre og sette i drift plattformen basert på en 

annen modell. 

12) Integrasjon av balanseenergimarkedene bør gjøre det lettere å oppnå et velfungerende intradagmarked, for å gjøre det 

mulig for markedsdeltakerne å balansere seg så tett opptil sanntid som mulig. Bare de ubalansene som gjenstår etter 

utgangen av intradagmarkedet, bør balanseres av TSO-ene innenfor rammene av balansemarkedet. Harmoniseringen av 

balanseavregningsperiode til 15 minutter i Europa bør støtte intradaghandel og fremme utviklingen av en rekke 

handelsprodukter med samme leveringsperioder. 

13) For å muliggjøre utveksling av balansetjenester, opprettelse av felles budlister og tilstrekkelig likviditet i balanse-

markedet, er det nødvendig å regulere standardiseringen av balanseprodukter. Denne forordningen inneholder en liste 

over det minstesettet av standardspesifikasjoner og tilleggsspesifikasjoner som definerer standardprodukter. 

14) Prisfastsettelsesmetoden for standardproduktene for balanseenergi bør gi positive insentiver for markedsdeltakere til å 

holde og/eller bidra til å gjenopprette systembalansen i deres område for ubalansepris, redusere ubalansen i systemet og 

kostnadene for samfunnet. En slik framgangsmåte for prisfastsettelse bør tilstrebe en økonomisk effektiv bruk av 

laststyring og andre balanseressurser som er underlagt grenser for driftssikkerhet. Den prisfastsettelsesmetoden som 

brukes ved kjøp av balansekapasitet, bør tilstrebe en økonomisk effektiv bruk av laststyring og andre balanseressurser 

som er underlagt grenser for driftssikkerhet. 

15) For å gjøre det mulig for TSO-ene å kjøpe og bruke balansekapasitet på en effektiv, økonomisk og markedsbasert måte, 

er det nødvendig å fremme markedsintegrasjonen. I den forbindelse fastsetter denne forordningen tre metoder som TSO-

ene kan bruke til å tildele utvekslingskapasitet mellom budområder for utveksling av balansekapasitet og deling av 

reserver, når dette underbygges av en nytte- og kostnadsanalyse: samoptimeringsprosessen, den markedsbaserte 

tildelingsprosessen og tildelingen basert på en analyse av økonomisk effektivitet. Den samoptimerte tildelingsprosessen 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/72/EF av 13. juli 2009 om felles regler for det indre marked for elektrisk kraft og om oppheving 

av direktiv 2003/54/EF (EUT L 211 av 14.8.2009, s. 55). 
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bør foregå på dagen-før-basis, mens den markedsbaserte tildelingsprosessen kan foretas dersom kontrakt inngås høyst 

én uke før leveringen av balansekapasitet, og tildelingen basert på en analyse av økonomisk effektivitet dersom kontrakt 

inngås mer enn én uke før leveringen av balansekapasitet, på det vilkåret at de volumene som tildeles, er begrenset, og 

at det foretas en vurdering hvert år. 

16) Når en metode for tildelingsprosessen av utvekslingskapasitet mellom budområder er godkjent av relevante regule-

ringsmyndigheter, kan tidlig anvendelse av metoden av to eller flere TSO-er finne sted for å høste erfaringer og 

muliggjøre en smidig anvendelse av flere TSO-er i framtiden. Anvendelsen av en slik metode, dersom en slik eksisterer, 

bør likevel harmoniseres av alle TSO-er for å fremme markedsintegrasjonen. 

17) Det overordnede målet for balanseavregning er å sikre at de balanseansvarlige støtter balansen i systemet på en effektiv 

måte og å stimulere markedsdeltakerne til å holde og/eller bidra til å gjenopprette systembalansen. Denne forordningen 

fastsetter regler for balanseavregning som sikrer at dette skjer på ikke-diskriminerende, rettferdig, objektivt og åpent 

grunnlag. For å gjøre balansemarkedene og det samlede energisystemet egnet for integrasjon av stadig større andeler av 

variable fornybare energikilder, bør ubalanseprisene gjenspeile energiens sanntidsverdi. 

18) Det bør i denne forordningen fastsettes en prosess for midlertidig å gi TSO-ene unntak fra anvendelsen av visse regler 

for å ta hensyn til bestemte omstendigheter, for eksempel i tilfeller der overholdelse av disse reglene i ekstraordinære 

tilfeller kan medføre risiko for driftssikkerheten eller føre til forhastet utskifting av smart nettinfrastruktur. 

19) I samsvar med artikkel 8 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 713/2009(1) bør Byrået for samarbeid mellom 

energireguleringsmyndigheter («byrået») treffe en beslutning dersom de relevante reguleringsmyndighetene ikke kan bli 

enige om felles vilkår eller metoder. 

20) Denne forordningen er utarbeidet i nært samarbeid med byrået, ENTSO for elektrisk kraft («ENTSO-E») og berørte 

parter med henblikk på å vedta effektive, balanserte og forholdsmessige regler basert på gjennomsiktighet og 

delaktighet. I samsvar med artikkel 18 nr. 3 i forordning (EF) nr. 714/2009 skal Kommisjonen samrå seg med byrået, 

ENTSO-E og andre relevante berørte parter før det fremmes eventuelle forslag til endringer av denne forordningen. 

21) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 23 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 714/2009. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

AVDELING I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Denne forordningen fastsetter detaljerte retningslinjer for balansering av elektrisk kraft, herunder fastsettelse av felles 

prinsipper for kjøp og avregning av frekvensreguleringsreserver, frekvensgjenopprettingsreserver og erstatningsreserver samt 

en felles metode for aktivering av frekvensgjenopprettingsreserver og erstatningsreserver. 

2. Denne forordningen får anvendelse på operatører av transmisjonsnett («TSO»), operatører av distribusjonsnett («DSO»), 

herunder lukkede distribusjonsnett, reguleringsmyndigheter, Byrået for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter 

(«byrået»), det europeiske nettverk av operatører av transmisjonsnett for elektrisk kraft («ENTSO-E»), tredjeparter som ansvar 

er delegert til eller tildelt, og andre markedsdeltakere. 

3. Denne forordningen får anvendelse på alle transmisjonsnett og overføringsforbindelser i Unionen, unntatt transmisjonsnett 

på øyer som ikke er knyttet sammen med andre transmisjonsnett via overføringsforbindelser. 

4. Dersom det er mer enn én TSO i en medlemsstat, får denne forordningen anvendelse på alle TSO-er i medlemsstaten. 

Dersom en TSO ikke har en funksjon som er relevant for én eller flere forpliktelser i henhold til denne forordningen, kan 

medlemsstatene bestemme at ansvaret for å oppfylle disse forpliktelsene pålegges én eller flere bestemte TSO-er.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 713/2009 av 13. juli 2009 om opprettelse av et byrå for samarbeid mellom energi-

reguleringsmyndigheter (EUT L 211 av 14.8.2009, s. 1). 
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5. Dersom et kontrollområde for lastfrekvensregulering («LFC») består av to eller flere TSO-er, kan alle TSO-er i dette 

LFC-området beslutte, med forbehold for godkjenning fra relevante reguleringsmyndigheter, å utøve én eller flere forpliktelser i 

henhold til denne forordningen på en samordnet måte for alle planleggingsområder i LFC-området. 

6. De europeiske plattformene for utveksling av standardprodukter for balanseenergi kan åpnes for TSO-er som driver 

virksomhet i Sveits, forutsatt at nasjonal rett i landet gjennomfører de viktigste bestemmelsene i Unionens regelverk for 

markedet for elektrisk kraft, og at det finnes en mellomstatlig avtale om samarbeid om elektrisk kraft mellom Unionen og 

Sveits, eller dersom utelukkelse av Sveits kan føre til ikke planlagte fysiske kraftstrømmer via Sveits som setter system-

sikkerheten i regionen i fare. 

7. Med forbehold for vilkårene i nr. 6, skal Kommisjonen på grunnlag av en uttalelse fra byrået og alle TSO-er etter 

framgangsmåten fastsatt i artikkel 4 nr. 3, treffe beslutning om hvorvidt Sveits skal få delta i de europeiske plattformene for 

utveksling av standardprodukter for balanseenergi. De rettighetene og forpliktelsene som gjelder for Sveits’ TSO-er, skal være i 

samsvar med rettighetene og forpliktelsene til TSO-er som driver virksomhet i Unionen, for å sikre et velfungerende 

balansemarked på unionsplan og like konkurransevilkår for alle berørte parter. 

8. Denne forordningen får anvendelse på alle systemdriftstilstander definert i artikkel 18 i forordning (EU) 2017/1485. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen gjelder definisjonene i artikkel 2 i direktiv 2009/72/EF, artikkel 2 i forordning (EF) nr. 714/2009, artikkel 

2 i kommisjonsforordning (EU) nr. 543/2013(1), artikkel 2 i kommisjonsforordning (EU) 2015/1222(2), artikkel 2 i kommi-

sjonsforordning (EU) 2016/631(3), artikkel 2 i kommisjonsforordning (EU) 2016/1388(4), artikkel 2 i kommisjonsforordning 

(EU) 2016/1447(5), artikkel 2 i kommisjonsforordning (EU) 2016/1719(6), artikkel 3 i kommisjonsforordning (EU) 2017/1485 

og artikkel 3 i kommisjonsforordning (EU) 2017/2196 (7). 

Videre menes med 

 1) «balansering» alle tiltak og prosesser innenfor alle tidsrammer, med hvilke TSO-ene sikrer kontinuerlig opprettholdelse av 

systemfrekvensen innenfor et forhåndsdefinert stabilitetsintervall, som fastsatt i artikkel 127 i forordning (EU) 2017/1485, 

og samsvar med den mengden reserver som er nødvendig med hensyn til den påkrevde kvaliteten, som fastsatt i del IV 

avdeling V, VI og VII i forordning (EU) 2017/1485, 

 2) «balansemarked» samtlige institusjonelle, kommersielle og driftsmessige ordninger som utgjør den markedsbaserte 

balansehåndteringen, 

 3) «balansetjenester» balanseenergi eller balansekapasitet, eller begge deler, 

 4) «balanseenergi» energi som TSO-ene bruker til å foreta balansering, og som leveres av en leverandør av balansetjenester, 

 5) «balansekapasitet» et volum av reservekapasitet som en leverandør av balansetjenester har avtalt å besitte, og for hvilket 

leverandøren av balansetjenesten har avtalt å innmelde bud på et tilsvarende volum av balanseenergi til TSO-en i 

kontraktens løpetid,  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 543/2013 av 14. juni 2013 om innsending og offentliggjøring av opplysninger på markedene for elektrisk 

kraft og om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 714/2009 (EUT L 163 av 15.6.2013, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) 2015/1222 av 24. juli 2015 om fastsettelse av retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering 

(EUT L 197 av 25.7.2015, s. 24). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) 2016/631 av 14. april 2016 om fastsettelse av nettregler for krav til nettilkopling for generatorer (EUT L 112 

av 27.4.2016, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) 2016/1388 av 17. august 2016 om fastsettelse av nettregler for tilkopling av distribusjonsnett og 

forbruksanlegg (EUT L 223 av 18.8.2016, s. 10). 

(5) Kommisjonsforordning (EU) 2016/1447 av 26. august 2016 om fastsettelse av nettregler for krav til nettilkopling av systemer for høyspent 

likestrøm og kraftparkmoduler koplet til likestrøm (EUT L 241 av 8.9.2016, s. 1). 

(6) Kommisjonsforordning (EU) 2016/1719 av 26. september 2016 om fastsettelse av retningslinjer for langsiktig kapasitetstildeling (EUT 

L 259 av 27.9.2016, s. 42). 

(7) Kommisjonsforordning (EU) 2017/2196 av 24. november 2017 om fastsettelse av nettregler for nøddriftstilstand og gjenoppretting av 

kraftsystemet (EUT L 312 av 28.11.2017, s. 54). 
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 6) «leverandør av balansetjenester» en markedsdeltaker med enheter eller grupper som leverer reserver, og som kan levere 

balansetjenester til TSO-er, 

 7) «balanseansvarlig» en markedsdeltaker eller dennes valgte representant som er ansvarlig for markedsdeltakerens ubalanse, 

 8) «ubalanse» et energivolum som er beregnet for en balanseansvarlig, som utgjør forskjellen mellom det tildelte volumet 

som denne balanseansvarlige er tilskrevet, og den endelige posisjonen for denne balanseansvarlige, herunder en eventuell 

ubalansejustering som denne balanseansvarlige har vært gjenstand for, innenfor en gitt balanseavregningsperiode, 

 9) «balanseavregning» en økonomisk oppgjørsordning for innkreving fra eller betaling til balanseansvarlige for deres 

ubalanser, 

10) «balanseavregningsperiode» den tidsenheten som de balanseansvarliges ubalanse beregnes for, 

11) «ubalanseområde» det området som det beregnes en ubalanse innenfor, 

12) «ubalansepris» prisen, uansett om den er positiv, null eller negativ, i hver balanseavregningsperiode for en ubalanse i hver 

retning, 

13) «område for ubalansepris» det området som det beregnes en ubalansepris innenfor, 

14) «ubalansejustering» et energivolum som representerer balanseenergien fra en leverandør av balansetjenester og anvendes 

av den tilknyttende TSO-en i en balanseavregningsperiode på de aktuelle balanseansvarlige, og som brukes til å beregne 

ubalansen til disse balanseansvarlige, 

15) «tildelt volum» et energivolum som fysisk mates inn eller tas ut fra systemet og tilskrives en balanseansvarlig med 

henblikk på å beregne ubalansen til denne balanseansvarlige, 

16) «posisjon» det angitte energivolumet til en balanseansvarlig, som brukes til å beregne dens ubalanse, 

17) «modell for desentralisert regulering» en modell for planlegging og regulering der produksjons- og forbruksplaner samt 

regulering mellom kraftproduksjonsanlegg og forbruksanlegg bestemmes av de planleggingsansvarlige for disse 

anleggene, 

18) «modell for sentralisert regulering» en modell for planlegging og regulering der produksjons- og forbruksplaner samt 

regulering mellom kraftproduksjonsanlegg og forbruksanlegg, i den grad regulering er mulig på disse anleggene, 

bestemmes av en TSO i den integrerte planleggingsprosessen, 

19) «integrert planleggingsprosess» en løpende prosess som minst bruker bud på integrerte planleggingsprosesser som 

inneholder forretningsdata, komplekse tekniske data fra individuelle kraftproduksjonsanlegg eller forbruksanlegg, og 

uttrykkelig omfatter oppstartsegenskaper, siste tilstrekkelighetsanalyse av kontrollområdet og grenser for driftssikkerhet, 

som inndata for prosessen, 

20) «stengetid for integrert planleggingsprosess» tidspunktet da det ikke lenger er tillatt å innmelde eller oppdatere bud på 

integrerte planleggingsprosesser for de aktuelle gjentakelsene av den integrerte planleggingsprosessen, 

21) «TSO-TSO-modell» en modell for utveksling av balansetjenester der leverandøren av balansetjenester leverer 

balansetjenester til sin tilknyttende TSO, som så leverer disse balansetjenestene til den anmodende TSO-en, 

22) «tilknyttende TSO» den TSO-en som driver planleggingsområdet der leverandørene av balansetjenester og de 

balanseansvarlige skal oppfylle vilkårene knyttet til balansering, 

23) «utveksling av balansetjenester» enten utveksling av balanseenergi eller utveksling av balansekapasitet, eller begge deler, 

24) «utveksling av balanseenergi» aktivering av bud på balanseenergi for levering av balanseenergi til en TSO i et annet 

planleggingsområde enn området der den aktiverte leverandøren av balansetjenester er tilknyttet,  
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25) «utveksling av balansekapasitet» levering av balansekapasitet til en TSO i et annet planleggingsområde enn området der 

den valgte leverandøren av balansetjenester er tilknyttet, 

26) «overføring av balansekapasitet» overføring av balansekapasitet fra den leverandøren av balansetjenester det først var 

inngått en leverandøravtale med, til en annen leverandør av balansetjenester, 

27) «stengetid for balanseenergi» tidspunktet da det ikke lenger er tillatt å innmelde eller oppdatere bud på balanseenergi for et 

standardprodukt på en felles budliste, 

28) «standardprodukt» et harmonisert balanseprodukt som er definert av alle TSO-er med sikte på utveksling av 

balansetjenester, 

29) «forberedelsesperiode» tidsrommet mellom anmodningen fra tilknyttende TSO ved en TSO-TSO-modell, eller fra den 

TSO-en som inngår leverandøravtale ved en TSO-BSP-modell, og starten av rampingperioden, 

30) «tid for full aktivering» tidsrommet mellom aktiveringsanmodningen fra tilknyttende TSO ved en TSO-TSO-modell, eller 

fra den TSO-en som inngår leverandøravtale ved en TSO-BSP-modell, og den tilsvarende fulle leveransen av det aktuelle 

produktet, 

31) «deaktiveringsperiode» rampingperioden fra full leveranse til et referansepunkt, eller fra full tilbaketrekking til et 

referansepunkt, 

32) «leveringsperiode» leveringsperioden der leverandøren av balansetjenester leverer hele den ønskede endringen av tilført 

effekt til, eller hele den ønskede endringen av uttak fra kraftsystemet, 

33) «gyldighetstid» tidsrommet der det budet på balanseenergi som gis av leverandøren av balansetjenester kan aktiveres, 

dersom alle produktkjennetegn overholdes; gyldighetstiden er definert ved et start- og sluttidspunkt, 

34) «aktiveringsmåte» aktiveringsmåten for bud på balanseenergi, manuell eller automatisk, avhengig av om balanseenergi 

utløses manuelt av en operatør, eller automatisk i et lukket kretsløp, 

35) «delbarhet» en TSOs mulighet til å bruke bare en del av budene på balanseenergi eller budene på balansekapasitet som 

tilbys av leverandøren av balansetjenester, enten i form av effektaktivering eller varighet, 

36) «spesifikt produkt» et produkt som skiller seg fra et standardprodukt, 

37) «felles budliste» en liste over bud på balanseenergi som er sortert i rekkefølge etter deres budpriser, og som brukes til å 

aktivere disse budene, 

38) «stengetid for innmelding av energibud fra TSO» det siste tidspunktet en tilknyttende TSO kan videresende bud på 

balanseenergi fra en leverandør av balansetjenester til funksjonen for aktiveringsoptimering, 

39) «funksjon for aktiveringsoptimering» funksjonen det innebærer å bruke den algoritmen som benyttes for å optimere 

aktiveringen av bud på balanseenergi, 

40) «funksjon for utligning av motsattrettede ubalanser» rollen for å bruke den algoritmen som benyttes for å drive prosessen 

for utligning av motsattrettede ubalanser, 

41) «funksjon for avregning mellom TSO-er» funksjonen for å foreta avregning av samarbeidsprosesser mellom TSO-ene, 

42) «funksjon for optimering av kapasitetskjøp» funksjonen det innebærer å bruke den algoritmen som benyttes for å optimere 

kjøpet av balansekapasitet for TSO-er som utveksler balansekapasitet, 

43) «TSO-BSP-modell» en modell for utveksling av balansetjenester der leverandøren av balansetjenester leverer 

balansetjenester direkte til den TSO-en som inngår leverandøravtale, som så leverer disse balansetjenestene til den 

anmodende TSO-en, 

44) «TSO som inngår leverandøravtale» TSO som har inngått avtaler om balansetjenester med en leverandør av balanse-

tjenester i et annet planleggingsområde, 

45) «anmodende TSO» den TSO-en som anmoder om levering av balanseenergi.  
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Artikkel 3 

Mål og regelverksaspekter 

1. Formålet med denne forordningen er som følger: 

a) Fremme effektiv konkurranse, likebehandling og åpenhet i balansemarkedene. 

b) Forbedre effektiviteten ved balansering samt effektiviteten i europeiske og nasjonale balansemarkeder. 

c) Integrere balansemarkeder, fremme mulighetene for å utveksle balansetjenester og samtidig bidra til driftssikkerheten. 

d) Bidra til effektiv og langsiktig drift og utvikling av transmisjonsnettet for elektrisk kraft og elektrisitetssektoren i Unionen 

og samtidig legge til rette for at dagen-før-, intradag- og balansemarkedene fungerer effektivt og konsekvent. 

e) Sikre at kjøpet av balansetjenester er rettferdig, objektivt, åpent og markedsbasert, unngår urimelige hindringer for 

inntreden på markedet for nye aktører, fremmer likviditeten i balansemarkedene og samtidig forhindrer utilbørlig 

konkurransevridning på det indre marked for elektrisk kraft. 

f) Tilrettelegge for deltakelse av laststyring, herunder aggregering av anlegg og energilagring, og samtidig sikre at de 

konkurrerer med andre balansetjenester på like vilkår og om nødvendig opptrer uavhengig når de betjener ett enkelt for-

bruksanlegg. 

g) Lette deltakelsen for fornybare energikilder og støtte oppnåelsen av Den europeiske unions mål for utbredelse av 

produksjon av fornybar energi. 

2. Ved anvendelse av denne forordningen skal medlemsstatene, relevante reguleringsmyndigheter og nettoperatørene 

a) anvende prinsippene om forholdsmessighet og likebehandling, 

b) sikre åpenhet, 

c) anvende prinsippet om optimering mellom høyeste samlede virkningsgrad og laveste samlede kostnad for alle berørte 

parter, 

d) sikre at TSO-ene i størst mulig grad bruker markedsbaserte ordninger med henblikk på nettsikkerheten og -stabiliteten, 

e) sikre at utviklingen av termin-, dagen-før- og intradagmarkedene ikke settes i fare, 

f) overholde det ansvaret som er tildelt den berørte TSO-en med henblikk på systemsikkerheten, herunder i henhold til 

kravene i nasjonal lovgivning, 

g) rådføre seg med berørte DSO-er og ta hensyn til mulige virkninger på deres nett, 

h) ta i betraktning avtalte europeiske standarder og tekniske spesifikasjoner. 

Artikkel 4 

Vilkår eller metoder for TSO-er 

1. TSO-er skal utarbeide de vilkårene eller metodene som kreves i henhold til denne forordning, og legge dem fram for 

relevante reguleringsmyndigheter for godkjenning i samsvar med artikkel 37 i direktiv 2009/72/EF innen de fristene som er 

fastsatt i denne forordning. 

2. Dersom et forslag til vilkår eller metoder i henhold til denne forordningen må utarbeides og godkjennes av flere TSO-er, 

skal de deltakende TSO-ene samarbeide tett om dette. TSO-ene, med bistand fra ENTSO-E, skal regelmessig underrette 

vedkommende myndigheter og byrået om framdriften med å utarbeide disse vilkårene eller metodene.  
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3. Dersom det ikke oppnås enighet blant TSO-er som treffer beslutning om forslag til vilkår eller metoder i samsvar med 

artikkel 5 nr. 2, skal de treffe beslutning ved kvalifisert flertall. Et kvalifisert flertall for forslag i samsvar med artikkel 5 nr. 2 

skal kreve et flertall av 

a) TSO-er som representerer minst 55 % av medlemsstatene, og 

b) TSO-er som representerer medlemsstater med til sammen minst 65 % av befolkningen i Unionen. 

Når det gjelder beslutninger i samsvar med artikkel 5 nr. 2, må et blokkerende mindretall bestå av TSO-er som representerer 

minst fire medlemsstater, i motsatt fall skal kvalifisert flertall anses for oppnådd. 

4. Dersom de berørte regionene består av mer enn fem medlemsstater og det ikke oppnås enighet blant TSO-er som treffer 

beslutning om forslag til vilkår eller metoder i samsvar med artikkel 5 nr. 3, skal de treffe beslutning ved kvalifisert flertall. Et 

kvalifisert flertall for forslag i samsvar med artikkel 5 nr. 3 skal kreve et flertall av 

a) TSO-er som representerer minst 72 % av de berørte medlemsstatene, og 

b) TSO-er som representerer medlemsstater med til sammen minst 65 % av befolkningen i den berørte regionen. 

Når det gjelder beslutninger i samsvar med artikkel 5 nr. 3, må et blokkerende mindretall bestå av minst et antall TSO-er som 

representerer mer enn 35 % av befolkningen i de deltakende medlemsstatene, pluss TSO-er som representerer minst én 

ytterligere berørt medlemsstat, i motsatt fall skal kvalifisert flertall anses for oppnådd. 

5. TSO-er som treffer beslutning om vilkår eller metoder i samsvar med artikkel 5 nr. 3, som gjelder regioner som består av 

fem medlemsstater eller færre, skal treffe beslutning ved enstemmighet. 

6. I beslutninger som gjelder TSO-er i samsvar med nr. 3 og 4, skal medlemsstatene tildeles én stemme hver. Dersom det er 

flere TSO-er i en medlemsstat, skal medlemsstaten fordele stemmerettene mellom TSO-ene. 

7. Dersom TSO-ene ikke legger fram et forslag til vilkår eller metoder for relevante reguleringsmyndigheter innen fristene 

fastsatt i denne forordningen, skal de i stedet legge fram de relevante utkastene til vilkår eller metoder for relevante 

reguleringsmyndigheter og byrået og forklare hvorfor det ikke er oppnådd enighet. Byrået skal underrette Kommisjonen og skal 

i samarbeid med relevante reguleringsmyndigheter på anmodning fra Kommisjonen granske årsakene til at det ikke er oppnådd 

enighet, og underrette Kommisjonen om dette. Kommisjonen skal treffe hensiktsmessige tiltak for at de nødvendige vilkårene 

eller metodene kan vedtas innen fire måneder etter mottak av byråets underretning. 

Artikkel 5 

Godkjenning av vilkår eller metoder for TSO-er 

1. Hver relevant reguleringsmyndighet i samsvar med artikkel 37 i direktiv 2009/72/EF skal godkjenne de vilkårene eller 

metodene som er utarbeidet av TSO-er i henhold til nr. 2, 3 og 4. 

2. Forslagene til følgende vilkår eller metoder skal godkjennes av alle reguleringsmyndigheter: 

a) Rammene for opprettelsen av de europeiske plattformene i henhold til artikkel 20 nr. 1, artikkel 21 nr. 1 og artikkel 22 nr. 1. 

b) Endringene av rammene for opprettelsen av de europeiske plattformene i henhold til artikkel 20 nr. 5 og artikkel 21 nr. 5. 

c) Standardproduktene for balansekapasitet i henhold til artikkel 25 nr. 2. 

d) Klassifiseringsmetoden med hensyn til aktiveringen av bud på balanseenergi i henhold til artikkel 29 nr. 3. 

e) Vurderingen av den mulige økningen av minstevolumet av bud på balanseenergi som skal videresendes til de europeiske 

plattformene i henhold til artikkel 29 nr. 11. 

f) Metodene for prisfastsettelse av balanseenergi og kapasitet mellom budområder som brukes til utvekslingen av 

balanseenergi eller drift av prosessen for utligning av motsattrettede ubalanser i samsvar med artikkel 30 nr. 1 og 5. 

g) Harmoniseringen av metoden ved prosessen for tildeling av utvekslingskapasitet mellom budområder når det gjelder å 

utveksle balansekapasitet eller dele reserver i henhold til artikkel 38 nr. 3.  
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h) Metoden for en samoptimert prosess for tildeling av utvekslingskapasitet mellom budområder i henhold til artikkel 40 nr. 1. 

i) Reglene for avregning mellom TSO-er for tilsiktet utveksling av energi i henhold til artikkel 50 nr. 1. 

j) Harmoniseringen av de viktigste kjennetegnene ved balanseavregning i henhold til artikkel 52 nr. 2. 

Til dette kan en medlemsstat avgi en uttalelse til relevant reguleringsmyndighet. 

3. Forslagene til følgende vilkår eller metoder skal godkjennes av alle reguleringsmyndigheter i den berørte regionen: 

a) For det geografiske området som berører alle TSO-er som utfører prosessen for erstatning av reserver i henhold til del IV i 

forordning (EU) 2017/1485, rammen for opprettelsen av den europeiske plattformen for erstatningsreserver i henhold til 

artikkel 19 nr. 1. 

b) For det geografiske området der to eller flere TSO-er utveksler eller gjensidig er villig til å utveksle balansekapasitet, 

fastsettelsen av felles og harmoniserte regler og prosessen for utveksling og kjøp av balansekapasitet i henhold til artikkel 

33 nr. 1. 

c) For det geografiske området som omfatter TSO-er som utveksler balansekapasitet, metoden for beregning av 

sannsynligheten for tilgjengelig utvekslingskapasitet mellom budområder etter stengetid for det områdekryssende 

intradagmarkedet i samsvar med artikkel 33 nr. 6. 

d) For det geografiske området der kjøpet av balansekapasitet har funnet sted, unntaket for ikke å tillate leverandører av 

balansetjenester å overføre sine forpliktelser til å levere balansekapasitet i henhold til artikkel 34 nr. 1. 

e) I et geografisk område som består av to eller flere TSO-er, anvendelsen av en TSO-BSP-modell i henhold til artikkel 35 nr. 

1. 

f) Metoden for beregning av utvekslingskapasitet mellom budområder for hver kapasitetsberegningsregion i henhold til 

artikkel 37 nr. 3. 

g) I et geografisk område som består av to eller flere TSO-er, anvendelsen av prosessen for tildeling av utvekslingskapasitet 

mellom budområder for å utveksle balansekapasitet eller dele reserver i henhold til artikkel 38 nr. 1. 

h) For hver kapasitetsberegningsregion, metoden for en markedsbasert prosess for tildeling av utvekslingskapasitet mellom 

budområder i henhold til artikkel 41 nr. 1. 

i) For hver kapasitetsberegningsregion, metoden for en prosess for tildeling av kapasitet mellom budområder basert på en 

analyse av økonomisk effektivitet og listen over hver enkelt tildeling av utvekslingskapasitet mellom budområder basert på 

en analyse av økonomisk effektivitet i henhold til artikkel 42 nr. 1 og 5. 

j) For det geografiske området som omfatter alle TSO-er som tilsiktet utveksler energi i et synkronområde, reglene for 

avregning mellom TSO-er for tilsiktet utveksling av energi i henhold til artikkel 50 nr. 3. 

k) For det geografiske området som omfatter alle asynkront tilkoplede TSO-er som tilsiktet utveksler energi, reglene for 

avregning mellom TSO-er for tilsiktet utveksling av energi i henhold til artikkel 50 nr. 4. 

l) For hvert synkronområde, reglene for avregning mellom TSO-er for utilsiktet utveksling av energi i henhold til artikkel 51 

nr. 1. 

m) For det geografiske området som omfatter alle asynkront tilkoplede TSO-er, reglene for avregning mellom TSO-er for 

utilsiktet utveksling av energi i henhold til artikkel 51 nr. 2. 

n) På synkronområdenivå, harmoniseringen av balanseavregningsperiodene i henhold til artikkel 53 nr. 2. 

o) For det geografiske området som omfatter to eller flere TSO-er som utveksler balansekapasitet, prinsippene for 

balansealgoritmer i henhold til artikkel 58 nr. 3. 

Til dette kan en medlemsstat avgi en uttalelse til relevant reguleringsmyndighet. 

4. Forslagene til følgende vilkår eller metoder skal godkjennes av hver reguleringsmyndighet i hver berørte medlemsstat i 

hvert enkelt tilfelle: 

a) Unntaket fra kravet om å offentliggjøre opplysninger om tilbudte priser på balanseenergi eller balansekapasitet på grunn av 

risiko for markedsmisbruk i henhold til artikkel 12 nr. 4. 

b) Dersom det er relevant, metoden for kostnadsfordeling som følge av tiltak truffet av DSO-er, i henhold til artikkel 15 nr. 3. 

c) Vilkår knyttet til balansering i henhold til artikkel 18.  
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d) Definisjonen og bruken av spesifikke produkter i henhold til artikkel 26 nr. 1. 

e) Begrensningen av antall bud som videresendes til de europeiske plattformene i henhold til artikkel 29 nr. 10. 

f) Unntaket fra kravet om separat kjøp av balansekapasitet for opp- og nedregulering i henhold til artikkel 32 nr. 3. 

g) Eventuelt den ytterligere avregningsordningen som er atskilt fra balanseavregningen, for å avregne kjøpskostnadene for 

balansekapasitet, administrasjonskostnader og andre kostnader knyttet til balansering med de balanseansvarlige i henhold til 

artikkel 44 nr. 3. 

h) Unntakene fra én eller flere bestemmelser i denne forordningen i henhold til artikkel 62 nr. 2. 

i) Kostnadene knyttet til de forpliktelsene som påhviler nettoperatører eller utpekte tredjeparter i samsvar med denne 

forordningen i henhold til artikkel 8 nr. 1. 

Til dette kan en medlemsstat avgi en uttalelse til relevant reguleringsmyndighet. 

5. Forslaget til vilkår eller metoder skal inneholde forslag til frist for gjennomføring av disse og en beskrivelse av deres 

forventede betydning for målene i denne forordningen. Fristen for gjennomføring skal ikke være lenger enn tolv måneder etter 

godkjenning fra de relevante reguleringsmyndighetene, med mindre alle relevante reguleringsmyndigheter avtaler å forlenge 

fristen for gjennomføring, eller dersom det er angitt andre frister i denne forordningen. Forslag til vilkår eller metoder som skal 

godkjennes av flere av eller alle reguleringsmyndighetene, skal legges fram for byrået samtidig som de legges fram for 

reguleringsmyndighetene. På anmodning fra relevante reguleringsmyndigheter skal byrået avgi en uttalelse innen tre måneder 

om forslagene til vilkår eller metoder. 

6. Dersom godkjenningen av vilkårene eller metodene krever at mer enn én reguleringsmyndighet treffer en beslutning, skal 

relevante reguleringsmyndigheter samrå seg med hverandre, samordne sin opptreden og samarbeide tett for å komme til 

enighet. Dersom byrået avgir en uttalelse, skal relevante reguleringsmyndigheter ta hensyn til denne uttalelsen. 

Reguleringsmyndighetene skal treffe beslutning om de framlagte vilkårene eller metodene i samsvar med nr. 2 og 3 senest seks 

måneder etter at reguleringsmyndigheten, eller eventuelt den siste berørte relevante reguleringsmyndigheten, har mottatt 

vilkårene eller metodene. 

7. Dersom relevante reguleringsmyndigheter ikke har klart å komme til enighet innen fristen nevnt i nr. 6, eller de i 

fellesskap ber om dette, skal byrået innen seks måneder etter datoen for foreleggelsen treffe beslutning om de framlagte 

forslagene til vilkår eller metoder i samsvar med artikkel 8 nr. 1 i forordning (EF) nr. 713/2009. 

8. Enhver part kan framsette klage mot en relevant nettoperatør eller TSO i forbindelse med nevnte nettoperatørs eller TSOs 

forpliktelser eller beslutninger i henhold til denne forordningen, og kan framsette en klage for relevant reguleringsmyndighet, 

som virker som tvisteløsningsmyndighet og skal treffe en beslutning innen to måneder etter at klagen er mottatt. Denne fristen 

kan forlenges med ytterligere to måneder dersom relevant reguleringsmyndighet ønsker ytterligere opplysninger. Denne 

forlengede fristen kan forlenges ytterligere med klagers samtykke. Den relevante reguleringsmyndighetens beslutning skal være 

bindende med mindre og inntil den oppheves etter klage. 

Artikkel 6 

Endringer av vilkår eller metoder for TSO-er 

1. Dersom én eller flere reguleringsmyndigheter i samsvar med artikkel 37 i direktiv 2009/72/EF ber om en endring for å 

kunne godkjenne de vilkårene eller metodene som er lagt fram i samsvar med artikkel 5 nr. 2, 3 og 4, skal de berørte TSO-ene 

senest to måneder etter relevante reguleringsmyndigheters anmodning, legge fram et forslag til endrede vilkår eller metoder for 

godkjenning. Relevante reguleringsmyndigheter skal treffe beslutning om de endrede vilkårene eller metodene innen to 

måneder etter at de er framlagt. 

2. Dersom relevante reguleringsmyndigheter innen fristen på to måneder ikke har kunnet komme til enighet om vilkårene 

eller metodene, eller de i fellesskap ber om dette, skal byrået innen seks måneder treffe beslutning om de endrede vilkårene 

eller metodene i samsvar med artikkel 8 nr. 1 i forordning (EF) nr. 713/2009. Dersom de berørte TSO-ene ikke legger fram et 

forslag til endrede vilkår eller metoder, skal framgangsmåten fastsatt i artikkel 4 gjelde. 

3. TSO-er som har ansvaret for å utarbeide et forslag til vilkår eller metoder, eller reguleringsmyndigheter som har ansvaret 

for å vedta disse i samsvar med artikkel 5 nr. 2, 3 og 4, kan be om endringer av disse vilkårene eller metodene. Forslagene om 

endringer av vilkårene eller metodene skal legges fram for samråd etter framgangsmåten angitt i artikkel 10 og godkjennes etter 

framgangsmåten angitt i artikkel 4 og 5.  
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Artikkel 7 

Offentliggjøring av vilkår eller metoder på internett 

TSO-er som har ansvaret for å utarbeide vilkårene eller metodene i samsvar med denne forordningen, skal offentliggjøre dem 

på internett etter at de er godkjent av relevante reguleringsmyndigheter, eller, dersom en slik godkjenning ikke kreves, etter at 

de er fastsatt, med mindre opplysningene anses å være fortrolige i samsvar med artikkel 11. 

Artikkel 8 

Dekning av kostnader 

1. Kostnadene knyttet til de forpliktelsene som påhviler nettoperatører eller utpekte tredjeparter i samsvar med denne 

forordningen, skal vurderes av relevante reguleringsmyndigheter i samsvar med artikkel 37 i direktiv 2009/72/EF. 

2. Kostnader som vurderes som rimelige, effektive og forholdsmessige av relevante reguleringsmyndigheter, skal dekkes 

gjennom nettariffer eller andre egnede ordninger som fastsatt av relevante reguleringsmyndigheter. 

3. Dersom relevante reguleringsmyndigheter anmoder om det, skal nettoperatører eller utpekte enheter innen tre måneder 

etter anmodningen legge fram de opplysningene som er nødvendige for å gjøre det lettere å vurdere de påløpte kostnadene. 

4. Alle kostnader som markedsdeltakerne pådrar seg for å oppfylle kravene i denne forordningen, skal dekkes av disse 

markedsdeltakerne. 

Artikkel 9 

Deltakelse fra berørte parter 

Byrået skal i nært samarbeid med ENTSO-E legge til rette for at berørte parter deltar med hensyn til balansemarkedet og andre 

aspekter ved gjennomføringen av denne forordningen. Denne deltakelsen skal omfatte regelmessige møter med berørte parter 

for å kartlegge problemer og foreslå forbedringer knyttet til integrasjonen av balansemarkedet. 

Artikkel 10 

Offentlig høring 

1. TSO-er som har ansvaret for å legge fram forslag til vilkår eller metoder eller til endring av disse i samsvar med denne 

forordningen, skal samrå seg med berørte parter, herunder relevante myndigheter i hver medlemsstat, om utkastene til forslag til 

vilkår eller metoder og andre gjennomføringstiltak i et tidsrom på minst én måned. 

2. Høringen skal vare i minst én måned, med unntak for utkastene til forslag i henhold til artikkel 5 nr. 2 bokstav a), b), c), 

d), e), f), g), h) og j), som skal være gjenstand for høring i et tidsrom på minst to måneder. 

3. Minst forslagene i henhold til artikkel 5 nr. 2 bokstav a), b), c), d), e), f), g), h) og j), skal være gjenstand for offentlig 

høring på europeisk plan. 

4. Minst forslagene i henhold til artikkel 5 nr. 3 bokstav a), b), c), d), e), f), g), h), i), n) og o), skal være gjenstand for 

offentlig høring på det berørte regionale plan. 

5. Minst forslagene i henhold til artikkel 5 nr. 4 bokstav a), b), c), d), e), f), g) og i) skal være gjenstand for offentlig høring i 

hver berørt medlemsstat. 

6. De TSO-ene som har ansvaret for forslaget til vilkår eller metoder, skal ta behørig hensyn til de berørte partenes 

synspunkter som følge av de høringene som er gjennomført i samsvar med nr. 2–5, før forslaget legges fram for godkjenning av 

reguleringsmyndighetene. I alle tilfeller skal det gis en grundig begrunnelse for at de synspunktene som er framkommet i 

høringen, er innarbeidet i forslaget eller ikke, som skal offentliggjøres samtidig eller i god tid før forslaget til vilkår eller 

metoder offentliggjøres. 

Artikkel 11 

Taushetsplikt 

1. Alle fortrolige opplysninger som mottas, utveksles eller overføres i henhold til denne forordningen, skal være underlagt de 

vilkårene for taushetsplikt som er fastsatt i nr. 2, 3 og 4.  
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2. Taushetsplikten skal gjelde for alle personer som omfattes av bestemmelsene i denne forordningen. 

3. Fortrolige opplysninger som personene eller reguleringsmyndighetene nevnt i nr. 2 mottar i embets medfør, kan ikke gis 

videre til noen annen person eller myndighet, med forbehold for saker som hører inn under nasjonal rett, denne forordningens 

øvrige bestemmelser og annet relevant unionsregelverk. 

4. Med forbehold for saker som omfattes av nasjonal rett eller unionsregelverket, kan reguleringsmyndigheter, organer eller 

personer som mottar fortrolige opplysninger i henhold til denne forordningen, bruke dem bare når de utfører sine plikter i 

henhold til denne forordningen, unntatt dersom den primære dataeieren har gitt skriftlig samtykke. 

Artikkel 12 

Offentliggjøring av opplysninger 

1. Alle enheter nevnt i artikkel 1 nr. 2, skal gi TSO-ene alle relevante opplysninger for at de skal oppfylle sine forpliktelser 

fastsatt i nr. 3–5. 

2. Alle enheter nevnt i artikkel 1 nr. 2, skal sikre at opplysningene i nr. 3–5 offentliggjøres på et tidspunkt og i et format som 

ikke skaper en faktisk eller potensiell konkurransemessig fordel eller ulempe for en enkelt part eller et enkelt selskap. 

3. Hver TSO skal offentliggjøre følgende opplysninger så snart de foreligger: 

a) Opplysninger om den aktuelle systembalansen i sitt eller sine planleggingsområder så snart som mulig, men senest  

30 minutter etter sanntid. 

b) Opplysninger om alle bud på balanseenergi fra sitt eller sine planleggingsområder, anonymisert dersom det er nødvendig, 

senest 30 minutter etter avslutningen av den relevante tidsenheten for markedet. Opplysningene skal omfatte 

i) produkttype, 

ii) gyldighetstid, 

iii) tilbudte volumer, 

iv) tilbudte priser, 

v) opplysninger om hvorvidt budet ble erklært utilgjengelig. 

c) Opplysninger om hvorvidt budet på balanseenergi ble konvertert fra et spesifikt produkt eller fra en integrert plan-

leggingsprosess, senest 30 minutter etter avslutningen av den relevante tidsenheten for markedet. 

d) Opplysninger om hvordan bud på balanseenergi fra spesifikke produkter eller fra integrerte planleggingsprosesser er 

konvertert til bud på balanseenergi fra standardprodukter, senest 30 minutter etter avslutningen av den relevante tidsenheten 

for markedet. 

e) Aggregerte opplysninger om bud på balanseenergi, senest 30 minutter etter avslutningen av den relevante tidsenheten for 

markedet, som skal inneholde 

i) samlet volum av tilbudte bud på balanseenergi, 

ii) samlet volum av tilbudte bud på balanseenergi, delt inn etter type reserver, 

iii) samlet volum av tilbudte og aktiverte bud på balanseenergi, delt inn etter standardprodukter og spesifikke produkter, 

iv) volumet av utilgjengelige bud, delt inn etter type reserver. 

f) Opplysninger om tilbudte volumer samt tilbudte priser på kjøpt balansekapasitet, anonymisert dersom det er nødvendig, 

senest én time etter at resultatene for kjøpet er meddelt budgiverne. 

g) De opprinnelige vilkårene knyttet til balansering nevnt i artikkel 18, minst én måned før søknaden, og eventuelle endringer 

av vilkårene umiddelbart etter godkjenning fra relevant reguleringsmyndighet i samsvar med artikkel 37 i direktiv 

2009/72/EF.  
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h) Følgende opplysninger om tildeling av utvekslingskapasitet mellom budområder for å utveksle balansekapasitet eller dele 

reserver i henhold til artikkel 38, senest 24 timer etter tildelingen og senest seks timer før bruk av tildelt utveks-

lingskapasitet mellom budområder: 

i) Dato og klokkeslett for beslutningen om tildeling. 

ii) Tildelingsperioden. 

iii) Tildelte volumer. 

iv) Markedsverdier brukt som grunnlag for tildelingsprosessen i samsvar med artikkel 39. 

i) Følgende opplysninger om bruk av tildelt utvekslingskapasitet mellom budområder for å utveksle balansekapasitet eller 

dele reserver i henhold til artikkel 38, senest én uke etter bruk av tildelt utvekslingskapasitet mellom budområder: 

i) Volumet av tildelt og brukt utvekslingskapasitet mellom budområder per tidsenhet for markedet. 

ii) Volumet av frigitt utvekslingskapasitet mellom budområder for etterfølgende tidsrammer per tidsenhet for markedet. 

iii) Anslått realiserte kostnader og fordeler fra tildelingsprosessen. 

j) Godkjente metoder nevnt i artikkel 40, 41 og 42, minst én måned før søknaden. 

k) Beskrivelse av en eventuell utviklet algoritmes krav, og endringer av den nevnt i artikkel 58, minst én måned før søknaden. 

l) Felles årsrapport nevnt i artikkel 59. 

4. Med forbehold for godkjenning i henhold til artikkel 18, kan en TSO holde tilbake offentliggjøring av opplysninger om 

tilbudte priser og volumer for balansekapasitet eller balanseenergi, dersom dette er berettiget av hensyn til markedsmisbruk, og 

dersom det ikke er til skade for at markedet for elektrisk kraft kan fungere effektivt. En TSO skal minst én gang i året 

rapportere slik tilbakeholdelse til relevant reguleringsmyndighet i samsvar med artikkel 37 i direktiv 2009/72/EF. 

5. Senest to år etter ikrafttredelsen av denne forordningen skal hver TSO offentliggjøre opplysningene i henhold til nr. 3 i et 

felles avtalt harmonisert format minst gjennom den plattformen for offentliggjøring av informasjon som er opprettet i henhold 

til artikkel 3 i forordning (EU) nr. 543/2013. Senest fire måneder etter ikrafttredelsen av denne forordningen skal ENTSO-E 

ajourføre prosedyrehåndboken nevnt i artikkel 5 i forordning (EU) nr. 543/2013, og framlegge den for byrået for uttalelse, som 

byrået skal avgi innen to måneder. 

Artikkel 13 

Delegering og tildeling av oppgaver 

1. En TSO kan delegere alle eller deler av oppgavene den er tildelt i henhold til denne forordningen, til én eller flere 

tredjeparter dersom tredjeparten kan utføre den aktuelle oppgaven minst like effektivt som den delegerende TSO-en. Den 

delegerende TSO-en skal beholde ansvaret for at forpliktelsene i henhold til denne forordningen overholdes, herunder sikre at 

relevante reguleringsmyndigheter har tilgang til de opplysningene de trenger for å kunne utføre sine overvåkingsoppgaver i 

samsvar med artikkel 37 i direktiv 2009/72/EF. 

2. Før delegeringen skal vedkommende tredjepart vise sin evne til å utføre alle oppgaver som skal delegeres, overfor den 

delegerende TSO-en. 

3. Dersom alle eller deler av oppgavene angitt i denne forordningen delegeres til en tredjepart, skal den delegerende TSO-en 

sikre at det er inngått hensiktsmessige avtaler om fortrolighet i samsvar med den delegerende TSO-ens taushetsplikt, før 

delegeringen finner sted. Etter å ha delegert alle eller deler av oppgavene til en tredjepart, skal den delegerende TSO-en 

underrette relevant reguleringsmyndighet og offentliggjøre denne beslutningen på internett. 

4. Med forbehold for de oppgavene som tildeles TSO-er i henhold til direktiv 2009/72/EF, kan en medlemsstat, eller 

eventuelt en relevant reguleringsmyndighet, tildele oppgaver eller forpliktelser som er tildelt TSO-er i henhold til denne 

forordningen, til én eller flere tredjeparter. Den berørte medlemsstaten, eller eventuelt den relevante reguleringsmyndigheten, 

kan bare tildele TSO-ers oppgaver og forpliktelser som ikke krever direkte samarbeid, felles beslutningstaking eller inngåelse 

av kontraktsforhold med TSO-er fra andre medlemsstater. Før tildelingen skal vedkommende tredjepart vise sin evne til å utføre 

den oppgaven som skal tildeles, overfor medlemsstaten eller relevant reguleringsmyndighet. 

5. Dersom oppgaver og forpliktelser tildeles en tredjepart av en medlemsstat eller en reguleringsmyndighet, skal 

henvisninger til TSO i denne forordningen forstås som henvisninger til den enheten som er tildelt oppgaver og forpliktelser. 

Den relevante reguleringsmyndigheten skal sikre regelverksbasert tilsyn av den enheten som er tildelt oppgaver og forpliktelser 

med hensyn til gjennomføringen av de tildelte oppgavene og forpliktelsene.  
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AVDELING II 

BALANSEMARKED FOR ELEKTRISK KRAFT 

KAPITTEL 1 

Funksjoner og ansvarsområder 

Artikkel 14 

TSO-enes rolle 

1. Hver TSO skal ha ansvar for å kjøpe balansetjenester fra leverandører av balansetjenester med henblikk på å ivareta 

driftssikkerheten. 

2. Hver TSO skal benytte en modell for desentralisert regulering for å bestemme produksjons- og forbruksplaner. TSO-er 

som benytter en modell for sentralisert regulering på det tidspunktet denne forordningen trer i kraft, skal underrette relevant 

reguleringsmyndighet i samsvar med artikkel 37 i direktiv 2009/72/EF for å fortsette å benytte en modell for sentralisert 

regulering for å bestemme produksjons- og forbruksplaner. Den relevante reguleringsmyndigheten skal kontrollere om TSO-

enes oppgaver og ansvarsområder er i samsvar med definisjonen i artikkel 2 nr. 18. 

Artikkel 15 

Samarbeid med DSO-er 

1. DSO-er, TSO-er, leverandører av balansetjenester og balanseansvarlige skal samarbeide for å sikre effektiv og 

formålstjenlig balansering. 

2. Hver DSO skal i god tid framlegge all nødvendig informasjon for å utføre balanseavregningen til den tilknyttende TSO-en 

i samsvar med vilkårene knyttet til balansering i henhold til artikkel 18. 

3. Hver TSO kan sammen med de DSO-ene som tilknytter reserver i TSO-ens kontrollområde, i fellesskap utarbeide en 

metode for fordeling av kostnader fra tiltak truffet av DSO-er i henhold til artikkel 182 nr. 4 og 5 i forordning (EU) 2017/1485. 

Metoden skal gi en rimelig fordeling av kostnader, idet det tas hensyn til de berørte partenes ansvarsområder. 

4. DSO-er skal rapportere til den tilknyttende TSO-en om eventuelle begrensninger som er definert i henhold til artikkel 182 

nr. 4 og 5 i forordning (EU) 2017/1485 som kan påvirke kravene fastsatt i denne forordningen. 

Artikkel 16 

Rollen til leverandører av balansetjenester 

1. En leverandør av balansetjenester skal kvalifisere seg til å gi bud på balanseenergi eller balansekapasitet som aktiveres 

eller kjøpes av den tilknyttende TSO-en, eller i en TSO-BSP-modell, den TSO-en som inngår leverandøravtale. Vellykket 

gjennomføring av prekvalifisering, sikret av tilknyttende TSO og behandlet i samsvar med artikkel 159 og 162 i forordning 

(EU) 2017/1485, skal anses som en forutsetning for en vellykket gjennomføring av kvalifikasjonsprosessen for å bli leverandør 

av balansetjenester i henhold til denne forordningen. 

2. Hver leverandør av balansetjenester skal til den tilknyttende TSO-en innmelde sine bud på balansekapasitet som påvirker 

én eller flere balanseansvarlige. 

3. Hver leverandør av balansetjenester som deltar i kjøpsprosessen for balansekapasitet, skal innmelde og ha rett til å 

oppdatere sine bud på balansekapasitet før stengetiden i kjøpsprosessen. 

4. Hver leverandør av balansetjenester med en avtale om balansekapasitet skal til sin tilknyttende TSO innmelde de budene 

på balanseenergi eller på integrert planleggingsprosess som tilsvarer volumet, produktene og andre krav fastsatt i avtalen om 

balansekapasitet. 

5. Alle leverandører av balansetjenester skal ha rett til å innmelde til sin tilknyttende TSO de budene på balanseenergi fra 

standardprodukter eller spesifikke produkter eller budene på integrert planleggingsprosess som de har bestått prekva-

lifiseringsprosessen for, i samsvar med artikkel 159 og 162 i forordning (EU) 2017/1485.  
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6. Prisen for bud på balanseenergi eller bud på integrert planleggingsprosess fra standardprodukter og spesifikke produkter i 

henhold til nr. 4, skal ikke være forhåndsbestemt i en avtale om balansekapasitet. En TSO kan foreslå et unntak fra denne 

regelen i forslaget til vilkår knyttet til balanseringsstrukturen i henhold til artikkel 18. Et slikt unntak skal gjelde bare for 

spesifikke produkter i henhold til artikkel 26 nr. 3 bokstav b) og ha en begrunnelse som viser høyere økonomisk effektivitet. 

7. Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling mellom bud på balanseenergi eller bud på integrert planleggingsprosess 

som innmeldes i henhold til nr. 4, og bud på balanseenergi eller bud på integrert planleggingsprosess som innmeldes i henhold 

til nr. 5. 

8. For hvert produkt for balanseenergi eller balansekapasitet, skal enheten som leverer reserver, gruppen som leverer 

reserver, forbruksanlegget eller tredjeparten og de tilknyttede balanseansvarlige i henhold til artikkel 18 nr. 4 bokstav d), tilhøre 

samme planleggingsområde. 

Artikkel 17 

Rollen til balanseansvarlige 

1. Hver balanseansvarlig skal i sanntid arbeide for å være balansert eller bidra til at kraftsystemet blir balansert. De detaljerte 

kravene med hensyn til denne forpliktelsen skal defineres i forslaget til vilkår knyttet til balanseringsstrukturen i henhold til 

artikkel 18. 

2. Hver balanseansvarlig skal være økonomisk ansvarlig for de ubalansene som skal avregnes med tilknyttende TSO. 

3. Før stengetid for det områdekryssende intradagmarkedet, kan hver balanseansvarlig endre de planene som kreves for å 

beregne sin posisjon i henhold til artikkel 54. De TSO-ene som benytter en modell for sentralisert regulering, kan fastsette 

særlige vilkår og regler for å endre planene til en balanseansvarlig i vilkårene knyttet til balanseringsstrukturen i henhold til 

artikkel 18. 

4. Etter stengetid for det områdekryssende intradagmarkedet, kan hver balanseansvarlig endre de interne kommersielle 

planene som kreves for å beregne sin posisjon i henhold til artikkel 54, i samsvar med reglene fastsatt i vilkårene knyttet til 

balanseringsstrukturen i henhold til artikkel 18. 

Artikkel 18 

Vilkår knyttet til balansering 

1. Senest seks måneder etter ikrafttredelsen av denne forordningen og for alle planleggingsområder i en medlemsstat skal 

TSO-ene i denne medlemsstaten utarbeide et forslag om 

a) vilkårene for leverandører av balansetjenester, 

b) vilkårene for balanseansvarlige. 

Dersom et LFC-område består av to eller flere TSO-er, kan alle TSO-er i dette LFC-området utarbeide et felles forslag som er 

underlagt godkjenning av relevante reguleringsmyndigheter. 

2. Vilkårene i henhold til nr. 1 skal også omfatte regler for midlertidig innstilling og gjenopptakelse av markedsvirksomhet i 

henhold til artikkel 36 i forordning (EU) 2017/2196 og regler for avregning ved midlertidig innstilling av markedsvirksomhet i 

henhold til artikkel 39 i forordning (EU) 2017/2196, når de er godkjent i samsvar med artikkel 4 i forordning (EU) 2017/2196. 

3. Ved utarbeiding av forslag til vilkår for leverandører av balansetjenester og balanseansvarlige, skal hver TSO 

a) samordne med de TSO-ene og DSO-ene som kan bli berørt av disse vilkårene, 

b) overholde rammene for opprettelsen av europeiske plattformer for utveksling av balanseenergi og for prosessen for 

utligning av motsattrettede ubalanser i henhold til artikkel 19, 20, 21 og 22, 

c) involvere andre DSO-er og andre berørte parter ved utarbeidingen av forslaget og ta hensyn til deres synspunkter, uten at 

det berører offentlig høring som fastsatt i artikkel 10.  
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4. Vilkårene for leverandører av balansetjenester skal 

a) definere rimelige og begrunnede krav til levering av balansetjenester, 

b) tillate aggregering av forbruksanlegg, energilagringsanlegg og kraftproduksjonsanlegg i et planleggingsområde for å tilby 

balansetjenester som er underlagt vilkårene nevnt i nr. 5 bokstav c), 

c) tillate at eiere av forbruksanlegg, tredjeparter og eiere av kraftproduksjonsanlegg som bruker konvensjonelle og fornybare 

energikilder, samt eiere av energilagringsenheter, blir leverandører av balansetjenester, 

d) kreve at alle bud på balanseenergi fra en leverandør av balansetjenester tildeles én eller flere balanseansvarlige slik at en 

ubalansejustering kan beregnes i henhold til artikkel 49. 

5. Vilkårene for leverandører av balansetjenester skal inneholde 

a) reglene for kvalifiseringsprosessen for å bli en leverandør av balansetjenester i henhold til artikkel 16, 

b) reglene, kravene og fristene for kjøp og overføring av balansekapasitet i henhold til artikkel 32, 33 og 34, 

c) reglene og vilkårene for aggregering av forbruksanlegg, energilagringsanlegg og kraftproduksjonsanlegg i et planleggings-

område for å bli en leverandør av balansetjenester, 

d) kravene til data og opplysninger som skal leveres til den tilknyttende TSO-en og eventuelt til DSO-en som tilknytter 

reserver, under prekvalifiseringsprosessen og driften av balansemarkedet, 

e) reglene og vilkårene for tildelingen av hvert bud på balanseenergi fra en leverandør av balansetjenester til én eller flere 

balanseansvarlige i henhold til nr. 4 bokstav d), 

f) kravene til data og opplysninger som skal leveres til den tilknyttende TSO-en og eventuelt til DSO-en som tilknytter 

reserver, for å vurdere leveringene av balansetjenester i henhold til artikkel 154 nr. 1, artikkel 154 nr. 8, artikkel 158 nr. 1 

bokstav e), artikkel 158 nr. 4 bokstav b), artikkel 161 nr. 1 bokstav f) og artikkel 161 nr. 4 bokstav b) i forordning (EU) 

2017/1485, 

g) definisjonen av en plassering for hvert standardprodukt og hvert spesifikke produkt, idet det tas hensyn til nr. 5 bokstav c), 

h) reglene for bestemmelse av det volumet av balanseenergi som skal avregnes med leverandører av balansetjenester i henhold 

til artikkel 45, 

i) reglene for avregning av leverandører av balansetjenester definert i henhold til avdeling V kapittel 2 og 5, 

j) en siste frist for å ferdigstille avregningen av balanseenergi med en leverandør av balansetjenester i samsvar med artikkel 

45, for en gitt balanseavregningsperiode, 

k) konsekvensene ved manglende overholdelse av de vilkårene som gjelder for leverandører av balansetjenester. 

6. Vilkårene for balanseansvarlige skal inneholde 

a) definisjonen av balanseansvar for hvert tilknytningspunkt på en måte som hindrer hull eller overlapping i balanseansvaret 

til de forskjellige markedsdeltakere som leverer tjenester til tilknytningspunktet, 

b) kravene for å bli en balanseansvarlig, 

c) kravet om at alle balanseansvarlige skal være økonomisk ansvarlig for sine ubalanser, og at ubalanser skal avregnes med 

den tilknyttende TSO-en, 

d) kravene til data og opplysninger som skal leveres til den tilknyttende TSO-en for å beregne ubalansene, 

e) reglene for balanseansvarlige med hensyn til å endre planer før og etter stengetiden for intradagmarkedet i henhold til 

artikkel 17 nr. 3 og 4,  
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f) reglene for avregning av balanseansvarlige definert i henhold til avdeling V kapittel 4, 

g) avgrensning av et ubalanseområde i henhold til artikkel 54 nr. 2 og et område for ubalansepris, 

h) en siste frist for å ferdigstille avregningen av ubalanser med balanseansvarlige for en gitt balanseavregningsperiode i 

henhold til artikkel 54, 

i) konsekvensene ved manglende overholdelse av de vilkårene som gjelder for balanseansvarlige, 

j) en forpliktelse for balanseansvarlige til å innmelde til den tilknyttende TSO-en eventuelle endringer av posisjonen, 

k) avregningsreglene i henhold til artikkel 52, 53, 54 og 55, 

l) dersom slike forekommer, bestemmelsene om utelukkelse av ubalanser fra balanseavregningen dersom de er knyttet til 

innføringen av rampingrestriksjoner for å minske deterministiske frekvensavvik i henhold til artikkel 137 nr. 4 i forordning 

(EU) 2017/1485. 

7. Hver tilknyttende TSO kan ha med følgende elementer i forslaget til vilkårene for leverandører av balansetjenester eller i 

vilkårene for balanseansvarlige: 

a) Et krav til leverandører av balansetjenester om å gi informasjon om uutnyttet produksjonskapasitet og andre balanse-

ressurser fra leverandører av balansetjenester, etter stengetid for dagen-før-markedet og etter stengetid for det område-

kryssende intradagmarkedet. 

b) Dersom det er berettiget, et krav til leverandører av balansetjenester om å tilby uutnyttet produksjonskapasitet eller andre 

balanseressurser gjennom bud på balanseenergi eller bud på integrert planleggingsprosess i balansemarkedene etter 

stengetid for dagen-før-markedet, uten at det berører leverandørene av balansetjenester sin mulighet til å endre sine bud på 

balanseenergi før stengetiden for balanseenergi eller stengetiden for integrert planleggingsprosess på grunn av handel på 

intradagmarkedet. 

c) Dersom det er berettiget, et krav til leverandører av balansetjenester om å tilby uutnyttet produksjonskapasitet eller andre 

balanseressurser gjennom bud på balanseenergi eller bud på integrert planleggingsprosess i balansemarkedene etter 

stengetid for det områdekryssende intradagmarkedet. 

d) Særlige krav med hensyn til posisjonen til balanseansvarlige framlagt etter tidsrammen for dagen-før-markedet for å sikre 

at summen av deres interne og eksterne kommersielle handelsplaner er lik summen av planene for fysisk produksjon og 

forbruk, idet det tas hensyn til kompensasjon for tap av elektrisk kraft, dersom det er relevant. 

e) Et unntak fra kravet om å offentliggjøre opplysninger om tilbudte priser på balanseenergi eller balansekapasitet på grunn av 

risiko for markedsmisbruk i henhold til artikkel 12 nr. 4. 

f) Et unntak for spesifikke produkter definert i artikkel 26 nr. 3 bokstav b) om å forhåndsfastsette bud på balanseenergi fra en 

avtale om balansekapasitet i henhold til artikkel 16 nr. 6. 

g) En søknad om bruk av dobbel prisfastsettelse for alle ubalanser basert på vilkårene fastsatt i henhold til artikkel 52 nr. 2 

bokstav d) i), og metoden for dobbel prisfastsettelse i henhold til artikkel 52 nr. 2 bokstav d) ii). 

8. De TSO-ene som benytter en modell for sentralisert regulering, skal også ta med følgende elementer i vilkårene knyttet til 

balansering: 

a) Stengetiden for integrert planleggingsprosess i henhold til artikkel 24 nr. 5. 

b) Reglene for oppdatering av budene på integrert planleggingsprosess etter hver stengetid for integrert planleggingsprosess i 

henhold til artikkel 24 nr. 6. 

c) Reglene for bruk av bud på integrert planleggingsprosess før stengetiden for balanseenergi i henhold til artikkel 24 nr. 7. 

d) Reglene for konvertering av bud på integrert planleggingsprosess i henhold til artikkel 27. 

9. Hver TSO skal overvåke at alle parter oppfyller kravene fastsatt i vilkårene for balansering i sitt eller sine planleggings-

områder.  
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KAPITTEL 2 

Europeiske plattformer for utveksling av balanseenergi 

Artikkel 19 

Europeisk plattform for utveksling av balanseenergi fra erstatningsreserver 

1. Innen seks måneder etter ikrafttredelsen av denne forordningen skal alle TSO-er som utfører prosessen for erstatning av 

reserver i henhold til del IV i forordning (EU) 2017/1485, utarbeide et forslag til gjennomføringsrammen for en europeisk 

plattform for utveksling av balanseenergi fra erstatningsreserver. 

2. Den europeiske plattformen for utveksling av balanseenergi fra erstatningsreserver, som drives av TSO-er eller ved hjelp 

av en enhet som TSO-ene oppretter selv, skal baseres på felles styringsprinsipper og forretningsprosesser og skal bestå av minst 

funksjonen for aktiveringsoptimering og funksjonen for avregning mellom TSO-er. Denne europeiske plattformen skal benytte 

en multilateral TSO-TSO-modell med felles budlister for utveksling av alle bud på balanseenergi fra alle standardprodukter for 

erstatningsreserver, unntatt utilgjengelige bud i henhold til artikkel 29 nr. 14. 

3. Forslaget i nr. 1 skal minst omfatte 

a) høynivåutforming av den europeiske plattformen, 

b) veikartet og tidsrammene for gjennomføring av den europeiske plattformen, 

c) definisjonene av de funksjonene som kreves for å drive den europeiske plattformen, 

d) de foreslåtte reglene for styring og drift av den europeiske plattformen, basert på prinsippet om likebehandling, og skal 

sikre rettferdig behandling av alle deltakende TSO-er, og at ingen TSO-er uberettiget kan oppnå økonomiske fordeler ved å 

utøve funksjonene i den europeiske plattformen, 

e) den foreslåtte utpekingen av den eller de enhetene som skal utføre de funksjonene som er definert i forslaget. Dersom TSO-

ene foreslår å utpeke mer enn én enhet, skal forslaget vise og sikre 

i) en konsekvent fordeling av funksjonene til de enhetene som driver den europeiske plattformen. Forslaget skal fullt ut 

ta hensyn til behovet for å samordne de forskjellige funksjonene som tildeles de enhetene som driver den europeiske 

plattformen, 

ii) at den foreslåtte strukturen for den europeiske plattformen og fordelingen av funksjoner sikrer effektiv og 

formålstjenlig styring, drift og regelverksbasert tilsyn av den europeiske plattformen, og at den støtter målene for 

denne forordningen, 

iii) en effektiv samordnings- og beslutningsprosess for å løse konflikter mellom enheter som driver den europeiske 

plattformen, 

f) rammen for harmonisering av vilkårene knyttet til balanseringsstrukturen i henhold til artikkel 18, 

g) de detaljerte prinsippene for deling av felleskostnadene, herunder detaljert kategorisering av felleskostnader, i samsvar med 

artikkel 23, 

h) stengetiden for balanseenergi for alle standardprodukter for erstatningsreserver i samsvar med artikkel 24, 

i) definisjonen av standardprodukter for balanseenergi fra erstatningsreserver i samsvar med artikkel 25, 

j) stengetiden for innmelding av energibud fra TSO i samsvar med artikkel 29 nr. 13, 

k) de felles budlistene som skal opprettes ved hjelp av fellesfunksjonen for aktiveringsoptimering i henhold til artikkel 31, 

l) beskrivelsen av algoritmen til drift av funksjonen for aktiveringsoptimering av bud på balanseenergi fra alle standard-

produkter for erstatningsreserver i samsvar med artikkel 58. 

4. Innen seks måneder etter godkjenningen av forslaget til gjennomføringsrammen for en europeisk plattform for utveksling 

av balanseenergi fra erstatningsreserver, skal alle TSO-er som utfører prosessen for erstatning av reserver i henhold til del IV i 

forordning (EU) 2017/1485, utpeke den eller de foreslåtte enhetene som får i oppgave å drive den europeiske plattformen i 

henhold til nr. 3 bokstav e).  
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5. Innen ett år etter godkjenningen av forslaget til gjennomføringsrammen for en europeisk plattform for utveksling av 

balanseenergi fra erstatningsreserver, skal alle TSO-er som utfører prosessen for erstatning av reserver i henhold til del IV i 

forordning (EU) 2017/1485, og som har minst én sammenkoplet tilgrensende TSO som utfører prosessen for erstatning av 

reserver, gjennomføre og sette i drift den europeiske plattformen for utveksling av balanseenergi fra erstatningsreserver. De skal 

bruke den europeiske plattformen til å 

a) innmelde alle bud på balanseenergi fra alle standardprodukter for erstatningsreserver, 

b) utveksle alle bud på balanseenergi fra alle standardprodukter for erstatningsreserver, unntatt utilgjengelige bud i henhold til 

artikkel 29 nr. 14, 

c) etterstrebe å oppfylle alle sine behov for balanseenergi fra erstatningsreserver. 

Artikkel 20 

Europeisk plattform for utveksling av balanseenergi fra frekvensgjenopprettingsreserver med manuell aktivering 

1. Innen ett år etter ikrafttredelsen av denne forordningen skal alle TSO-er utarbeide et forslag til gjennomføringsrammen for 

en europeisk plattform for utveksling av balanseenergi fra frekvensgjenopprettingsreserver med manuell aktivering. 

2. Den europeiske plattformen for utveksling av balanseenergi fra frekvensgjenopprettingsreserver med manuell aktivering, 

som drives av TSO-er eller ved hjelp av en enhet som TSO-ene oppretter selv, skal baseres på felles styringsprinsipper og 

forretningsprosesser og skal bestå av minst funksjonen for aktiveringsoptimering og funksjonen for avregning mellom TSO-er. 

Denne europeiske plattformen skal benytte en multilateral TSO-TSO-modell med felles budlister for utveksling av alle bud på 

balanseenergi fra alle standardprodukter for frekvensgjenopprettingsreserver med manuell aktivering, unntatt utilgjengelige bud 

i henhold til artikkel 29 nr. 14. 

3. Forslaget i nr. 1 skal minst omfatte 

a) høynivåutforming av den europeiske plattformen, 

b) veikartet og tidsrammene for gjennomføring av den europeiske plattformen, 

c) definisjonene av de funksjonene som kreves for å drive den europeiske plattformen, 

d) de foreslåtte reglene for styring og drift av den europeiske plattformen, basert på prinsippet om likebehandling, og skal 

sikre rettferdig behandling av alle deltakende TSO-er, og at ingen TSO-er uberettiget kan oppnå økonomiske fordeler ved å 

utøve funksjonene i den europeiske plattformen, 

e) den foreslåtte utpekingen av den eller de enhetene som skal utføre de funksjonene som er definert i forslaget. Dersom TSO-

ene foreslår å utpeke mer enn én enhet, skal forslaget vise og sikre 

i) en konsekvent fordeling av funksjonene til de enhetene som driver den europeiske plattformen. Forslaget skal fullt ut 

ta hensyn til behovet for å samordne de forskjellige funksjonene som tildeles de enhetene som driver den europeiske 

plattformen, 

ii) at den foreslåtte strukturen for den europeiske plattformen og fordelingen av funksjoner sikrer effektiv og formåls-

tjenlig styring, drift og regelverksbasert tilsyn av den europeiske plattformen, og at den støtter målene for denne 

forordningen, 

iii) en effektiv samordnings- og beslutningsprosess for å løse konflikter mellom enheter som driver den europeiske 

plattformen, 

f) rammen for harmonisering av vilkårene knyttet til balanseringsstrukturen i henhold til artikkel 18, 

g) de detaljerte prinsippene for deling av felleskostnadene, herunder detaljert kategorisering av felleskostnader, i samsvar med 

artikkel 23, 

h) stengetiden for balanseenergi for alle standardprodukter for frekvensgjenopprettingsreserver med manuell aktivering i 

samsvar med artikkel 24, 

i) definisjonen av standardprodukter for balanseenergi fra frekvensgjenopprettingsreserver med manuell aktivering i samsvar 

med artikkel 25,  
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j) stengetiden for innmelding av energibud fra TSO i samsvar med artikkel 29 nr. 13, 

k) de felles budlistene som skal opprettes ved hjelp av fellesfunksjonen for aktiveringsoptimering i henhold til artikkel 31, 

l) beskrivelsen av algoritmen til drift av funksjonen for aktiveringsoptimering av bud på balanseenergi fra alle standard-

produkter for frekvensgjenopprettingsreserver med manuell aktivering i samsvar med artikkel 58. 

4. Innen seks måneder etter godkjenningen av forslaget til gjennomføringsrammen for en europeisk plattform for utveksling 

av balanseenergi fra frekvensgjenopprettingsreserver med manuell aktivering, skal alle TSO-er utpeke den eller de foreslåtte 

enhetene som får i oppgave å drive den europeiske plattformen i henhold til nr. 3 bokstav e). 

5. Innen 18 måneder etter godkjenningen av forslaget til gjennomføringsrammen for en europeisk plattform for utveksling av 

balanseenergi fra frekvensgjenopprettingsreserver med manuell aktivering, kan alle TSO-er utarbeide et forslag om endring av 

den europeiske plattformen for utveksling av balanseenergi fra frekvensgjenopprettingsreserver med manuell aktivering i 

henhold til nr. 1. Foreslåtte endringer skal underbygges av en nytte- og kostnadsanalyse som utføres av alle TSO-er i henhold til 

artikkel 61. Forslaget skal meldes til Kommisjonen. 

6. Innen 30 måneder etter godkjenningen av forslaget til gjennomføringsrammen for en europeisk plattform for utveksling av 

balanseenergi fra frekvensgjenopprettingsreserver med manuell aktivering, eller dersom alle TSO-er framlegger et forslag om 

endring av den europeiske plattformen i henhold til nr. 5, innen tolv måneder etter godkjenningen av forslaget om endring av 

den europeiske plattformen, skal alle TSO-er gjennomføre og sette i drift den europeiske plattformen for utveksling av 

balanseenergi fra frekvensgjenopprettingsreserver med manuell aktivering, og de skal bruke den europeiske plattformen til å 

a) innmelde alle bud på balanseenergi fra alle standardprodukter for frekvensgjenopprettingsreserver med manuell aktivering, 

b) utveksle alle bud på balanseenergi fra alle standardprodukter for frekvensgjenopprettingsreserver med manuell aktivering, 

unntatt utilgjengelige bud i henhold til artikkel 29 nr. 14, 

c) etterstrebe å oppfylle alle sine behov for balanseenergi fra frekvensgjenopprettingsreserver med manuell aktivering. 

Artikkel 21 

Europeisk plattform for utveksling av balanseenergi fra frekvensgjenopprettingsreserver med automatisk aktivering 

1. Innen ett år etter ikrafttredelsen av denne forordningen skal alle TSO-er utarbeide et forslag til gjennomføringsrammen for 

en europeisk plattform for utveksling av balanseenergi fra frekvensgjenopprettingsreserver med automatisk aktivering. 

2. Den europeiske plattformen for utveksling av balanseenergi fra frekvensgjenopprettingsreserver med automatisk 

aktivering, som drives av TSO-er eller ved hjelp av en enhet som TSO-ene oppretter selv, skal baseres på felles 

styringsprinsipper og forretningsprosesser og skal bestå av minst funksjonen for aktiveringsoptimering og funksjonen for 

avregning mellom TSO-er. Denne europeiske plattformen skal benytte en multilateral TSO-TSO-modell med felles budlister for 

utveksling av alle bud på balanseenergi fra alle standardprodukter for frekvensgjenopprettingsreserver med automatisk 

aktivering, unntatt utilgjengelige bud i henhold til artikkel 29 nr. 14. 

3. Forslaget i nr. 1 skal minst omfatte 

a) høynivåutforming av den europeiske plattformen, 

b) veikartet og tidsrammene for gjennomføring av den europeiske plattformen, 

c) definisjonene av de funksjonene som kreves for å drive den europeiske plattformen, 

d) de foreslåtte reglene for styring og drift av den europeiske plattformen, basert på prinsippet om likebehandling, og skal 

sikre rettferdig behandling av alle deltakende TSO-er, og at ingen TSO-er uberettiget kan oppnå økonomiske fordeler ved å 

utøve funksjonene i den europeiske plattformen,  
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e) den foreslåtte utpekingen av den eller de enhetene som skal utføre de funksjonene som er definert i forslaget. Dersom TSO-

ene foreslår å utpeke mer enn én enhet, skal forslaget vise og sikre 

i) en konsekvent fordeling av funksjonene til de enhetene som driver den europeiske plattformen. Forslaget skal fullt ut 

ta hensyn til behovet for å samordne de forskjellige funksjonene som tildeles de enhetene som driver den europeiske 

plattformen, 

ii) at den foreslåtte strukturen for den europeiske plattformen og fordelingen av funksjoner sikrer effektiv og formåls-

tjenlig styring, drift og regelverksbasert tilsyn av den europeiske plattformen, og at den støtter målene for denne 

forordningen, 

iii) en effektiv samordnings- og beslutningsprosess for å løse konflikter mellom enheter som driver den europeiske 

plattformen, 

f) rammen for harmonisering av vilkårene knyttet til balanseringsstrukturen i henhold til artikkel 18, 

g) de detaljerte prinsippene for deling av felleskostnadene, herunder detaljert kategorisering av felleskostnader, i samsvar med 

artikkel 23, 

h) stengetiden for balanseenergi for alle standardprodukter for frekvensgjenopprettingsreserver med automatisk aktivering i 

samsvar med artikkel 24, 

i) definisjonen av standardprodukter for balanseenergi fra frekvensgjenopprettingsreserver med automatisk aktivering i 

samsvar med artikkel 25, 

j) stengetiden for innmelding av energibud fra TSO i samsvar med artikkel 29 nr. 13, 

k) de felles budlistene som skal opprettes ved hjelp av fellesfunksjonen for aktiveringsoptimering i henhold til artikkel 31, 

l) beskrivelsen av algoritmen til drift av funksjonen for aktiveringsoptimering av bud på balanseenergi fra alle standard-

produkter for frekvensgjenopprettingsreserver med automatisk aktivering i samsvar med artikkel 58. 

4. Innen seks måneder etter godkjenningen av forslaget til gjennomføringsrammen for en europeisk plattform for utveksling 

av balanseenergi fra frekvensgjenopprettingsreserver med automatisk aktivering, skal alle TSO-er utpeke den eller de foreslåtte 

enhetene som får i oppgave å drive den europeiske plattformen i henhold til nr. 3 bokstav e). 

5. Innen 18 måneder etter godkjenningen av forslaget til gjennomføringsrammen for en europeisk plattform for utveksling av 

balanseenergi fra frekvensgjenopprettingsreserver med automatisk aktivering, kan alle TSO-er utarbeide et forslag om endring 

av den europeiske plattformen for utveksling av balanseenergi fra frekvensgjenopprettingsreserver med automatisk aktivering i 

henhold til nr. 1 og av de prinsippene som er fastsatt i nr. 2. Foreslåtte endringer skal underbygges av en nytte- og kostnads-

analyse som utføres av alle TSO-er i henhold til artikkel 61. Forslaget skal meldes til Kommisjonen. 

6. Innen 30 måneder etter godkjenningen av forslaget til gjennomføringsrammen for en europeisk plattform for utveksling av 

balanseenergi fra frekvensgjenopprettingsreserver med automatisk aktivering, eller dersom alle TSO-er framlegger et forslag 

om endring av den europeiske plattformen i henhold til nr. 5, innen tolv måneder etter godkjenningen av forslaget om endring 

av den europeiske plattformen, skal alle TSO-er som utfører prosessen for automatisk frekvensgjenoppretting i henhold til del 

IV i forordning 2017/1485, gjennomføre og sette i drift den europeiske plattformen for utveksling av balanseenergi fra 

frekvensgjenopprettingsreserver med automatisk aktivering, og de skal bruke den europeiske plattformen til å 

a) innmelde alle bud på balanseenergi fra alle standardprodukter for frekvensgjenopprettingsreserver med automatisk 

aktivering, 

b) utveksle alle bud på balanseenergi fra alle standardprodukter for frekvensgjenopprettingsreserver med automatisk 

aktivering, unntatt utilgjengelige bud i henhold til artikkel 29 nr. 14, 

c) etterstrebe å oppfylle alle sine behov for balanseenergi fra frekvensgjenopprettingsreserver med automatisk aktivering. 

Artikkel 22 

Europeisk plattform for prosessen for utligning av motsattrettede ubalanser 

1. Innen seks måneder etter ikrafttredelsen av denne forordningen skal alle TSO-er utarbeide et forslag til gjennom-

føringsrammen for en europeisk plattform for prosessen for utligning av motsattrettede ubalanser.  
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2. Den europeiske plattformen for prosessen for utligning av motsattrettede ubalanser, som drives av TSO-er eller ved hjelp 

av en enhet som TSO-ene oppretter selv, skal baseres på felles styringsprinsipper og forretningsprosesser og skal bestå av minst 

funksjonen for utligning av motsattrettede ubalanser og funksjonen for avregning mellom TSO-er. Den europeiske plattformen 

skal benytte en multilateral TSO-TSO-modell for å utføre prosessen for utligning av motsattrettede ubalanser. 

3. Forslaget i nr. 1 skal minst omfatte 

a) høynivåutforming av den europeiske plattformen, 

b) veikartet og tidsrammene for gjennomføring av den europeiske plattformen, 

c) definisjonen av de funksjonene som kreves for å drive den europeiske plattformen, 

d) de foreslåtte reglene for styring og drift av den europeiske plattformen, basert på prinsippet om likebehandling, og skal 

sikre rettferdig behandling av alle deltakende TSO-er, og at ingen TSO-er uberettiget kan oppnå økonomiske fordeler ved å 

utøve funksjonene i den europeiske plattformen, 

e) den foreslåtte utpekingen av den eller de enhetene som skal utføre de funksjonene som er definert i forslaget. Dersom TSO-

ene foreslår å utpeke mer enn én enhet, skal forslaget vise og sikre 

i) en konsekvent fordeling av funksjonene til de enhetene som driver den europeiske plattformen. Forslaget skal fullt ut 

ta hensyn til behovet for å samordne de forskjellige funksjonene som tildeles de enhetene som driver den europeiske 

plattformen, 

ii) at den foreslåtte strukturen for den europeiske plattformen og fordelingen av funksjoner sikrer effektiv og formåls-

tjenlig styring, drift og regelverksbasert tilsyn av den europeiske plattformen, og at den støtter målene for denne 

forordningen, 

iii) en effektiv samordnings- og beslutningsprosess for å løse konflikter mellom enheter som driver den europeiske 

plattformen, 

f) rammen for harmonisering av vilkårene knyttet til balanseringsstrukturen i henhold til artikkel 18, 

g) de detaljerte prinsippene for deling av felleskostnadene, herunder detaljert kategorisering av felleskostnader, i samsvar med 

artikkel 23, 

h) beskrivelsen av algoritmen til drift av prosessen for utligning av motsattrettede ubalanser i samsvar med artikkel 58. 

4. Innen seks måneder etter godkjenningen av forslaget til gjennomføringsrammen for en europeisk plattform for prosessen 

for utligning av motsattrettede ubalanser, skal alle TSO-er utpeke den eller de foreslåtte enhetene som får i oppgave å drive den 

europeiske plattformen i henhold til nr. 3 bokstav e). 

5. Innen ett år etter godkjenningen av forslaget til gjennomføringsrammen for en europeisk plattform for prosessen for 

utligning av motsattrettede ubalanser, skal alle TSO-er som utfører prosessen for automatisk frekvensgjenoppretting i henhold 

til del IV i forordning (EU) 2017/1485, gjennomføre og sette i drift den europeiske plattformen for prosessen for utligning av 

motsattrettede ubalanser. De skal bruke den europeiske plattformen til å utføre prosessen for utligning av motsattrettede 

ubalanser, minst for synkronområdet for det europeiske kontinent. 

Artikkel 23 

Kostnadsfordeling mellom TSO-er i forskjellige medlemsstater 

1. Alle TSO-er skal legge fram en årlig rapport for relevante reguleringsmyndigheter i samsvar med artikkel 37 i direktiv 

2009/72/EF som i detalj redegjør for kostnadene ved opprettelse, endring og drift av de europeiske plattformene i samsvar med 

artikkel 19, 20, 21 og 22. Denne rapporten skal offentliggjøres av byrået, idet det tas behørig hensyn til følsom 

forretningsinformasjon. 

2. Kostnadene nevnt i nr. 1, skal deles inn i 

a) felleskostnader som følge av samordnede aktiviteter gjennomført av alle TSO-er som deltar i de respektive plattformene, 

b) regionale kostnader som følge av aktiviteter gjennomført av flere, men ikke alle TSO-er som deltar i de respektive 

plattformene, 

c) nasjonale kostnader som følge av aktiviteter gjennomført av TSO-ene i denne medlemsstaten som deltar i de respektive 

plattformene.  
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3. Felleskostnadene nevnt i nr. 2 bokstav a), skal deles mellom TSO-ene i medlemsstatene og tredjeland som deltar i de 

europeiske plattformene. For å beregne det beløpet som skal betales av TSO-ene i hver medlemsstat og eventuelt hvert 

tredjeland, skal én åttedel av felleskostnadene fordeles likt på alle medlemsstater og tredjeland, fem åttedeler skal fordeles på 

hver medlemsstat og tredjeland i forhold til deres forbruk, og to åttedeler skal fordeles likt på deltakende TSO-er i henhold til 

nr. 2 bokstav a). Medlemsstatens andel av kostnadene skal dekkes av den eller de TSO-ene som driver virksomhet på et 

territorium i den aktuelle medlemsstaten. Dersom flere TSO-er driver virksomhet i en medlemsstat, skal medlemsstatens andel 

av kostnadene fordeles mellom disse TSO-ene i forhold til forbruket i TSO-ens kontrollområder. 

4. Beregningen av felleskostnadene skal jevnlig tilpasses for å ta hensyn til endringer i felleskostnadene eller endringer blant 

de deltakende TSO-ene. 

5. TSO-er som samarbeider i en bestemt region, skal komme til enighet om et felles forslag til fordeling av regionale 

kostnader i samsvar med nr. 2 bokstav b). Forslaget skal deretter godkjennes individuelt av relevante reguleringsmyndigheter i 

hver medlemsstat og eventuelt hvert tredjeland i regionen. TSO-er som samarbeider i en bestemt region, kan alternativt bruke 

den formen for kostnadsfordeling som er fastsatt i nr. 3. 

6. Prinsippene for kostnadsdeling skal gjelde kostnader som bidrar til opprettelse, endring og drift av de europeiske 

plattformene fra tidspunktet for godkjenningen av forslaget til de aktuelle gjennomføringsrammene i henhold til artikkel 19  

nr. 1, artikkel 20 nr. 1, artikkel 21 nr. 1 og artikkel 22 nr. 1. Dersom det i gjennomføringsrammene foreslås at eksisterende 

prosjekter skal utvikles til en europeisk plattform, kan alle TSO-er som deltar i de eksisterende prosjektene, foreslå at en andel 

av de påløpte kostnadene før godkjenningen av forslaget til gjennomføringsrammene som er direkte knyttet til utviklingen og 

gjennomføringen av dette prosjektet, og som vurderes som rimelige, effektive og forholdsmessige, skal anses som en del av 

felleskostnadene nevnt i nr. 2 bokstav a). 

Artikkel 24 

Stengetid for balanseenergi 

1. Som en del av forslagene i henhold til artikkel 19, 20 og 21, skal alle TSO-er harmonisere stengetiden for balanseenergi 

for standardprodukter på unionsplan, minst for hver av følgende prosesser: 

a) Erstatningsreserver. 

b) Frekvensgjenopprettingsreserver med manuell aktivering. 

c) Frekvensgjenopprettingsreserver med automatisk aktivering. 

2. Stengetiden for balanseenergi skal 

a) ligge så tett opptil sanntid som mulig, 

b) ikke komme før stengetid for det områdekryssende intradagmarkedet, 

c) sikre tilstrekkelig tid til de nødvendige balanseprosessene. 

3. Etter stengetiden for balanseenergi, skal leverandørene av balansetjenester ikke lenger ha tillatelse til å innmelde eller 

oppdatere sine bud på balanseenergi. 

4. Etter stengetiden for balanseenergi, skal leverandørene av balansetjenester uten unødig opphold melde fra til den 

tilknyttende TSO-en om eventuelle utilgjengelige volumer av bud på balanseenergi i samsvar med artikkel 158 nr. 4 bokstav b) 

og artikkel 161 nr. 4 bokstav b) i forordning (EU) 2017/1485. Dersom leverandører av balansetjenester har et tilknytningspunkt 

til en DSO, og dersom DSO-en krever det, skal leverandører av balansetjenester uten unødig opphold også melde fra til DSO-en 

om eventuelle utilgjengelige volumer av bud på balanseenergi. 

5. Innen to år etter ikrafttredelsen av denne forordningen skal alle TSO-er som benytter en modell for sentralisert regulering, 

definere minst én stengetid for integrert planleggingsprosess som 

a) skal gjøre leverandører av balansetjenester i stand til å oppdatere sine bud på integrert planlegging så tett opptil sanntid som 

mulig, 

b) ikke skal være mer enn åtte timer før sanntid, 

c) skal være før stengetiden for innmelding av energibud fra TSO.  
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6. Etter hver stengetid for integrert planleggingsprosess, kan budet på integrert planleggingsprosess bare endres i samsvar 

med reglene definert av den tilknyttende TSO-en i vilkårene for leverandører av balansetjenester fastsatt i henhold til artikkel 

18. Disse reglene skal gjennomføres før den tilknyttende TSO-en slutter seg til en prosess for utveksling av balanseenergi, og 

skal gjøre det mulig for leverandører av balansetjenester å oppdatere sine bud på integrert planleggingsprosess i størst mulig 

omfang fram til stengetiden for det områdekryssende intradagmarkedet, samtidig som det sikres 

a) økonomisk effektivitet i den integrerte planleggingsprosessen, 

b) driftssikkerhet, 

c) konsekvens i alle gjentakelser av den integrerte planleggingsprosessen, 

d) rettferdig og lik behandling av alle leverandører av balansetjenester i planleggingsområdet, 

e) at det ikke er noen negativ virkning på den integrerte planleggingsprosessen. 

7. Hver TSO som benytter en modell for sentralisert regulering, skal fastsette reglene for bruk av bud på integrert 

planleggingsprosess før stengetiden for balanseenergi i samsvar med artikkel 18 nr. 8 bokstav c) for å sikre 

a) at TSO-en oppfyller kravene til reservekapasitet i sanntid, 

b) tilstrekkelige ressurser til å løse interne flaskehalser, 

c) muligheten for praktisk gjennomførbar regulering mellom kraftproduksjonsanlegg og forbruksanlegg i sanntid. 

Artikkel 25 

Krav til standardprodukter 

1. Standardprodukter for balanseenergi skal utarbeides som en del av forslagene til gjennomføringsrammene for de 

europeiske plattformene i henhold til artikkel 19, 20 og 21. Etter godkjenning av hver gjennomføringsramme og senest når en 

TSO bruker den respektive europeiske plattformen, skal TSO-en bruke bare standardprodukter og, dersom det er berettiget, 

spesifikke balanseenergiprodukter for å opprettholde systembalansen i samsvar med artikkel 127, 157 og 160 i forordning (EU) 

2017/1485. 

2. Innen to år etter ikrafttredelsen av denne forordningen skal alle TSO-er utarbeide et forslag til en liste over 

standardprodukter for balansekapasitet for frekvensgjenopprettingsreserver og erstatningsreserver. 

3. Minst annethvert år skal alle TSO-er gjennomgå listen over standardprodukter for balanseenergi og balansekapasitet. 

Gjennomgåelsen av standardprodukter skal ta hensyn til 

a) målene fastsatt i artikkel 3 nr. 1, 

b) dersom det er relevant, foreslåtte endringer av listen over standardprodukter og antall felles budlister i henhold til artikkel 

31 nr. 2, 

c) ytelsesindikatorene beskrevet i artikkel 59 nr. 4. 

4. Listen over standardprodukter for balanseenergi og balansekapasitet kan angi minst følgende egenskaper ved et bud på 

standardprodukt: 

a) Forberedelsesperiode. 

b) Rampingperiode. 

c) Tid for full aktivering. 

d) Minste og største mengde. 

e) Deaktiveringsperiode. 

f) Korteste og lengste varighet av leveringsperioden. 

g) Gyldighetstid. 

h) Aktiveringsmåte.  
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5. Listen over standardprodukter for balanseenergi og balansekapasitet skal angi minst følgende variable egenskaper ved et 

standardprodukt som skal bestemmes av leverandørene av balansetjenester under prekvalifiseringen eller ved innmelding av 

budet på standardprodukt: 

a) Budpris. 

b) Delbarhet. 

c) Plassering. 

d) Minste varighet mellom slutten av deaktiveringsperioden og etterfølgende aktivering. 

6. Standardprodukter for balanseenergi og balansekapasitet skal 

a) sikre effektiv standardisering, fremme grensekryssende konkurranse og likviditet, og unngå unødig fragmentering av 

markedet, 

b) gjøre det lettere for eiere av forbruksanlegg, tredjeparter og eiere av kraftproduksjonsanlegg fra fornybare energikilder samt 

eiere av energilagringsenheter å delta som leverandører av balansetjenester. 

Artikkel 26 

Krav til spesifikke produkter 

1. Etter godkjenningen av gjennomføringsrammene for de europeiske plattformene i henhold til artikkel 19, 20 og 21, skal 

hver TSO utarbeide et forslag til definisjon og bruk av spesifikke produkter for balanseenergi og balansekapasitet. Dette 

forslaget skal minst omfatte 

a) en definisjon av spesifikke produkter og den perioden de vil bli brukt, 

b) en påvisning av at det ikke er tilstrekkelig med standardprodukter for å ivareta driftssikkerheten og opprettholde 

systembalansen på en effektiv måte, eller en påvisning av at enkelte balanseressurser ikke kan delta i balansemarkedet 

gjennom standardprodukter, 

c) en beskrivelse av tiltak som er foreslått for å minimere bruken av spesifikke produkter avhengig av deres økonomiske 

effektivitet, 

d) dersom det er relevant, reglene for konvertering av bud på balanseenergi fra spesifikke produkter til bud på balanseenergi 

fra standardprodukter, 

e) dersom det er relevant, opplysninger om prosessen for konvertering av bud på balanseenergi fra spesifikke produkter til bud 

på balanseenergi fra standardprodukter, og opplysninger om hvilken felles budliste som danner grunnlaget for 

konverteringen, 

f) en påvisning av at de spesifikke produktene ikke skaper vesentlig ineffektivitet og vridninger i balansemarkedet i og utenfor 

planleggingsområdet. 

2. Hver TSO som bruker spesifikke produkter, skal minst annethvert år vurdere behovet for å bruke spesifikke produkter i 

samsvar med kriteriene fastsatt i nr. 1. 

3. De spesifikke produktene skal innføres parallelt med innføringen av standardproduktene. Etter bruk av de spesifikke 

produktene kan den tilknyttende TSO-en alternativt 

a) konvertere bud på balanseenergi fra spesifikke produkter til bud på balanseenergi fra standardprodukter, 

b) aktivere bud på balanseenergi fra spesifikke produkter lokalt uten å utveksle dem. 

4. Reglene for konvertering av bud på balanseenergi fra spesifikke produkter til bud på balanseenergi fra standardprodukter i 

henhold til nr. 1 bokstav d) skal 

a) være rettferdige, åpne og ikke-diskriminerende, 

b) ikke skape hindringer for utveksling av balansetjenester, 

c) sikre at TSO-ene er økonomisk nøytrale. 

Artikkel 27 

Konvertering av bud i en modell for sentralisert regulering 

1. Hver TSO som benytter en modell for sentralisert regulering, skal bruke budene på integrert planleggingsprosess til 

utveksling av balansetjenester eller til deling av reserver.  
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2. Hver TSO som benytter en modell for sentralisert regulering, skal bruke de budene på integrert planleggingsprosess som 

er tilgjengelig for sanntidsforvaltning av systemet, til å levere balansetjenester til andre TSO-er, samtidig som begrensningene 

med hensyn til driftssikkerhet overholdes. 

3. Hver TSO som benytter en modell for sentralisert regulering, skal i størst mulig grad konvertere budene på integrert 

planleggingsprosess i henhold til nr. 2, til standardprodukter, idet det tas hensyn til driftssikkerheten. Reglene for konvertering 

av bud på integrert planleggingsprosess til standardprodukter skal 

a) være rettferdige, åpne og ikke-diskriminerende, 

b) ikke skape hindringer for utveksling av balansetjenester, 

c) sikre at TSO-ene er økonomisk nøytrale. 

Artikkel 28 

Alternative framgangsmåter 

1. Hver TSO skal sikre at det finnes alternative løsninger dersom framgangsmåtene nevnt i nr. 2 og 3 mislykkes. 

2. Dersom kjøpet av balansetjenester mislykkes, skal de berørte TSO-ene gjenta kjøpsprosessen. TSO-ene skal underrette 

markedsdeltakerne om at alternative framgangsmåter vil bli tatt i bruk så snart som mulig. 

3. Dersom den samordnede aktiveringen av balanseenergi mislykkes, kan hver TSO avvike fra aktiveringen av den felles 

budlisten og skal underrette markedsdeltakerne så snart som mulig. 

AVDELING III 

KJØP AV BALANSETJENESTER 

KAPITTEL 1 

Balanseenergi 

Artikkel 29 

Aktivering av bud på balanseenergi fra felles budliste 

1. For å opprettholde systembalansen i samsvar med artikkel 127, 157 og 160 i forordning (EU) 2017/1485, skal hver TSO 

bruke kostnadseffektive bud på balanseenergi som er tilgjengelig for levering i sitt kontrollområde, basert på felles budlister 

eller en annen modell som definert etter forslaget fra alle TSO-er i henhold til artikkel 21 nr. 5. 

2. TSO-ene skal ikke aktivere bud på balanseenergi før den tilsvarende stengetiden for balanseenergi, unntatt i skjerpet 

driftstilstand eller nøddriftstilstand, dersom slik aktivering bidrar til å redusere alvorsgraden av disse systemdriftstilstandene, og 

unntatt dersom budene tjener andre formål enn balansering i henhold til nr. 3. 

3. Innen ett år etter ikrafttredelsen av denne forordningen skal alle TSO-er utarbeide et forslag til en metode for 

klassifisering av aktiveringsformål for bud på balanseenergi. Denne metoden skal 

a) beskrive alle mulige formål for aktivering av bud på balanseenergi, 

b) definere klassifiseringskriteriene for hvert mulig aktiveringsformål. 

4. For hvert bud på balanseenergi som aktiveres fra den felles budlisten, skal den TSO-en som aktiverer budet, definere 

aktiveringsformålet basert på metoden i henhold til nr. 3. Aktiveringsformålet skal meldes og være synlig for alle TSO-er 

gjennom funksjonen for aktiveringsoptimering. 

5. Dersom aktiveringen av bud på balanseenergi avviker fra resultatene fra funksjonen for aktiveringsoptimering, skal TSO-

en i rimelig tid offentliggjøre opplysningene om årsakene til forekomsten av slike avvik. 

6. Anmodningen om aktivering av bud på balanseenergi fra funksjonen for aktiveringsoptimering, skal forplikte den 

anmodende TSO-en og tilknyttende TSO-en til å akseptere den konkrete utvekslingen av balanseenergi. Hver tilknyttende TSO 

skal sikre aktivering av det budet på balanseenergi som er valgt av funksjonen for aktiveringsoptimering. Balanseenergien skal 

avregnes i henhold til artikkel 50 og mellom den tilknyttende TSO-en og leverandører av balansetjenester i henhold til avdeling 

V kapittel 2.  
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7. Aktiveringen av bud på balanseenergi skal baseres på en TSO-TSO-modell med en felles budliste. 

8. Hver TSO skal framlegge alle nødvendige data for driften av algoritmen i artikkel 58 nr. 1 og 2 for funksjonen for 

aktiveringsoptimering i samsvar med reglene fastsatt i henhold til artikkel 31 nr. 1. 

9. Hver tilknyttende TSO skal før stengetiden for innmelding av energibud fra TSO, innmelde alle bud på balanseenergi som 

er mottatt fra leverandører av balansetjenester til funksjonen for aktiveringsoptimering, idet det tas hensyn til kravene i artikkel 

26 og 27. Den tilknyttende TSO-en skal ikke endre eller holde tilbake bud på balanseenergi, med unntak for 

a) bud på balanseenergi omhandlet i artikkel 26 og 27, 

b) bud på balanseenergi som er åpenbart feilaktige og omfatter et volum som det er umulig å levere, 

c) bud på balanseenergi som ikke videresendes til de europeiske plattformene i samsvar med nr. 10. 

10. Hver TSO som bruker en modell for desentralisert regulering og driver virksomhet i et planleggingsområde med en lokal 

stengetid for intradagmarkedet som er senere enn stengetiden for balanseenergi i henhold til artikkel 24, kan utarbeide et forslag 

om å begrense antallet bud som videresendes til de europeiske plattformene i henhold til artikkel 19–21. De budene som 

videresendes til de europeiske plattformene, skal alltid være de billigste budene. Dette forslaget skal omfatte 

a) definisjonen av det minstevolumet som skal videresendes til de europeiske plattformene. Minstevolumet av bud som 

innmeldes av TSO-en, skal være lik eller større enn summen av kravene til reservekapasitet for dens LFC-blokk i samsvar 

med artikkel 157 og 160 i forordning (EU) 2017/1485 og de forpliktelsene som følger av utvekslingen av balansekapasitet 

eller delingen av reserver, 

b) reglene for å frigi bud som ikke innmeldes til de europeiske plattformene, og definisjonen av tidspunktet for når de berørte 

leverandørene av balansetjenester skal underrettes om frigivelsen av deres bud. 

11. Minst én gang annethvert år etter at forslaget i nr. 10 er godkjent av de respektive reguleringsmyndighetene, skal alle 

TSO-er vurdere virkningen av å begrense volumet av bud som sendes til de europeiske plattformene og hvordan intra-

dagmarkedet fungerer. Denne vurderingen skal omfatte 

a) en vurdering fra de berørte TSO-ene om minstevolumet av bud som skal videresendes til de europeiske plattformene i 

henhold til artikkel 10 bokstav a), 

b) en anbefaling til de berørte TSO-ene om begrensning av budene på balanseenergi. 

På grunnlag av denne vurderingen skal alle TSO-er legge fram forslag for alle reguleringsmyndigheter om å gjennomgå 

minstevolumet av bud på balanseenergi som skal videresendes til de europeiske plattformene i henhold til artikkel 10  

bokstav a). 

12. Hver anmodende TSO kan be om aktivering av bud på balanseenergi fra de felles budlistene opp til det samlede volumet 

av balanseenergi. Det samlede volumet av balanseenergi som kan aktiveres av den anmodende TSO-en fra bud på balanseenergi 

fra de felles budlistene, beregnes som summen av volumene av 

a) bud på balanseenergi innmeldt av den anmodende TSO-en, og som ikke stammer fra deling av reserver eller utveksling av 

balansekapasitet, 

b) bud på balanseenergi innmeldt av andre TSO-er som følge av balansekapasitet som er kjøpt på vegne av den anmodende 

TSO-en, 

c) bud på balanseenergi som stammer fra deling av reserver, under forutsetning av at de andre TSO-ene som deltar i delingen 

av reserver, ikke allerede har bedt om aktivering av disse delte volumene. 

13. Alle TSO-er kan i forslagene til gjennomføringsrammene for de europeiske plattformene i henhold til artikkel 19, 20 og 

21, fastsette hvilke vilkår eller hvilke situasjoner begrensningene fastsatt i nr. 12, ikke skal gjelde for. Dersom en TSO ber om 

bud på balanseenergi utover begrensningen fastsatt i nr. 12, skal alle andre TSO-er underrettes. 

14. Hver TSO kan erklære bud på balanseenergi som innmeldes til funksjonen for aktiveringsoptimering for utilgjengelige for 

aktivering av andre TSO-er, fordi de er begrenset på grunn av interne flaskehalser eller på grunn av driftsikkerhets-

begrensninger i den tilknyttende TSO-ens planleggingsområde.  
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Artikkel 30 

Prisfastsettelse for balanseenergi og utvekslingskapasitet mellom budområder som brukes til utveksling av 

balanseenergi eller til drift av prosessen for utligning av motsattrettede ubalanser 

1. Innen ett år etter ikrafttredelsen av denne forordningen skal alle TSO-er utarbeide et forslag til en metode for å bestemme 

priser for balanseenergi som følger av aktivering av bud på balanseenergi for frekvensgjenopprettingprosessen i henhold til 

artikkel 143 og 147 i forordning (EU) 2017/1485, og prosessen for erstatning av reserver i henhold til artikkel 144 og 148 i 

forordning (EU) 2017/1485. En slik metode skal 

a) bygge på marginalprising («pay-as-cleared»), 

b) definere hvordan aktivering av bud på balanseenergi som er aktivert for andre formål enn balansering, påvirker prisen på 

balanseenergi, samtidig som det sikres at som minimum bud på balanseenergi som er aktivert for intern flaskehals-

håndtering, ikke skal fastsette marginalprisen på balanseenergi, 

c) fastsette minst én pris på balanseenergi for hver balanseavregningsperiode, 

d) gi korrekte prissignaler og insentiver til markedsdeltakerne, 

e) ta hensyn til metoden for prisfastsettelse i tidsrammene for dagen-før- og intradagmarkedet. 

2. Dersom TSO-er finner at det er behov for tekniske prisbegrensninger for at markedet skal fungere godt, kan de som en del 

av forslaget i henhold til nr. 1, i fellesskap utarbeide et forslag til harmoniserte høyeste og laveste priser på balanseenergi, 

herunder budpriser og likevektspriser, som skal benyttes i alle planleggingsområder. I slike tilfeller skal harmoniserte høyeste 

og laveste priser på balanseenergi ta hensyn til høyeste og laveste likevektspris for tidsrammene for dagen-før- og 

intradagmarkedet i henhold til forordning (EU) 2015/1222. 

3. Forslaget i henhold til nr. 1 skal også definere en metode for prisfastsettelse for utvekslingskapasitet mellom budområder 

som brukes til utveksling av balanseenergi eller til drift av prosessen for utligning av motsattrettede ubalanser. En slik metode 

skal være i samsvar med kravene fastsatt i forordning (EU) 2015/1222, og 

a) gjenspeile markedsrelaterte flaskehalser, 

b) bygge på prisene for balanseenergi fra aktiverte bud på balanseenergi, bestemt i samsvar med prisfastsettelsesmetoden i 

henhold til nr. 1 bokstav a), eller eventuelt prisfastsettelsesmetoden i henhold til nr. 5, 

c) ikke pålegge ytterligere gebyrer for utveksling av balanseenergi eller for drift av prosessen for utligning av motsattrettede 

ubalanser, bortsett fra et gebyr for å kompensere for tap dersom dette gebyret også tas i betraktning i andre tidsrammer. 

4. Den harmoniserte metoden for prisfastsettelse definert i nr. 1, skal gjelde for balanseenergi fra alle standardprodukter og 

spesifikke produkter i henhold til artikkel 26 nr. 3 bokstav a). Når det gjelder spesifikke produkter i henhold til artikkel 26 nr. 3 

bokstav b), kan den berørte TSO-en foreslå en annen prisfastsettelsesmetode i forslaget for spesifikke produkter i henhold til 

artikkel 26. 

5. Dersom alle TSO-er finner kilder til ineffektivitet ved bruk av metoden foreslått i henhold til nr. 1 bokstav a), kan de be 

om en endring og foreslå en annen prisfastsettelsesmetode enn metoden i nr. 1 bokstav a). I så fall skal alle TSO-er foreta en 

grundig analyse som viser at den alternative prisfastsettelsesmetoden er mer effektiv. 

Artikkel 31 

Funksjon for aktiveringsoptimering 

1. Alle TSO-er skal etablere en funksjon for aktiveringsoptimering i samsvar med artikkel 29 og denne artikkel for å 

optimere aktiveringen av bud på balanseenergi fra forskjellige felles budlister. Denne funksjonen skal minst ta hensyn til 

a) aktiveringsprosesser og tekniske begrensninger fra forskjellige balanseenergiprodukter, 

b) driftssikkerhet, 

c) alle bud på balanseenergi som inngår i kompatible felles budlister,  
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d) muligheten til å utligne motsattrettede anmodninger om motvirkende aktiveringer fra TSO-er, 

e) framlagte aktiveringsanmodninger fra alle TSO-er, 

f) tilgjengelig utvekslingskapasitet mellom budområder. 

2. Felles budlister skal bestå av bud på balanseenergi fra standardprodukter. Alle TSO-er skal opprette de nødvendige felles 

budlistene for standardproduktene. Budene på balanseenergi for opp- og nedregulering skal være atskilt i forskjellige felles 

budlister. 

3. Hver funksjon for aktiveringsoptimering skal bruke minst én felles budliste for bud på balanseenergi for oppregulering, og 

én felles budliste for bud på balanseenergi for nedregulering. 

4. TSO-ene skal sikre at bud på balanseenergi som innmeldes til de felles budlistene, angis i euro og viser til tidsenheten for 

markedet. 

5. Avhengig av kravet om standardprodukter for balanseenergi, kan TSO-ene opprette flere felles budlister. 

6. Hver TSO skal framlegge sine aktiveringsanmodninger for bud på balanseenergi til funksjonen for aktiveringsoptimering. 

7. Funksjonen for aktiveringsoptimering skal velge bud på balanseenergi og be om aktivering av utvalgte bud på balanse-

energi fra de tilknyttende TSO-ene som den leverandøren av balansetjenester som er forbundet med det utvalgte budet på 

balanseenergi, er tilknyttet. 

8. Funksjonen for aktiveringsoptimering skal sende bekreftelsen på de aktiverte budene på balanseenergi til den TSO-en som 

ber om aktivering av bud på balanseenergi. De aktiverte leverandørene av balansetjenester skal være ansvarlige for å levere det 

anmodede volumet fram til utløpet av leveringsperioden. 

9. Alle TSO-er som driver prosessen for frekvensgjenoppretting og erstatning av reserver for å balansere sitt LFC-område, 

skal bestrebe seg på å bruke alle bud på balanseenergi fra relevante felles budlister til å balansere systemet så effektivt som 

mulig, idet det tas hensyn til driftssikkerheten. 

10. TSO-er som ikke bruker prosessen for erstatning av reserver til å balansere sitt LFC-område, skal bestrebe seg på å bruke 

alle bud på balanseenergi fra relevante felles budlister for frekvensgjenopprettingsreserver til å balansere systemet så effektivt 

som mulig, idet det tas hensyn til driftssikkerheten. 

11. Bortsett fra i normaldriftstilstand kan TSO-ene beslutte å balansere systemet bare ved hjelp av bud på balanseenergi fra 

leverandører av balansetjenester i sitt eget kontrollområde, dersom en slik beslutning bidrar til å redusere alvorlighetsgraden av 

den nåværende systemdriftstilstanden. TSO-en skal uten unødig opphold offentliggjøre en begrunnelse for en slik beslutning. 

KAPITTEL 2 

Balansekapasitet 

Artikkel 32 

Kjøpsregler 

1. Alle TSO-er i LFC-blokken skal regelmessig og minst en gang i året gjennomgå og definere kravene til reservekapasitet 

for LFC-blokken eller planleggingsområdene i LFC-blokken i henhold til dimensjoneringsreglene nevnt i artikkel 127, 157 og 

160 i forordning (EU) 2017/1485. Hver TSO skal utføre en analyse av optimal levering av reservekapasitet med sikte på å 

redusere kostnadene i forbindelse med levering av reservekapasitet så mye som mulig. Denne analysen skal ta hensyn til 

følgende alternativer for levering av reservekapasitet: 

a) Kjøp av balansekapasitet innenfor kontrollområdet og utveksling av balansekapasitet med tilgrensende TSO-er, når det er 

relevant. 

b) Deling av reserver, når det er relevant. 

c) Volumet av ikke-avtalte bud på balanseenergi som forventes å være tilgjengelige både innenfor deres kontrollområde og 

innenfor de europeiske plattformene, idet det tas hensyn til tilgjengelig utvekslingskapasitet mellom budområder.  
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2. Hver TSO som kjøper balansekapasitet, skal definere reglene for kjøp av balansekapasitet i forslaget til vilkår knyttet til 

leverandører av balansetjenester som er utarbeidet i henhold til artikkel 18. Reglene for kjøp av balansekapasitet skal være i 

samsvar med følgende prinsipper: 

a) Kjøpsmetoden skal være markedsbasert for minst frekvensgjenopprettingsreservene og erstatningsreservene. 

b) Kjøpsprosessen skal utføres på kortsiktig basis i den grad det er mulig og dersom det er økonomisk effektivt. 

c) Det avtalte volumet kan deles inn i flere kontraktsperioder. 

3. Kjøp av balansekapasitet for opp- og nedregulering skal for minst frekvensgjenopprettingsreservene og erstatnings-

reservene utføres separat. Hver TSO kan framlegge et forslag for relevant reguleringsmyndighet i samsvar med artikkel 37 i 

direktiv 2009/72/EF der de ber om unntak fra dette kravet. Forslaget om unntak skal omfatte 

a) spesifikasjon av det tidsrommet som unntaket skal gjelde, 

b) spesifikasjon av det volumet av balansekapasitet som unntaket skal gjelde, 

c) analyse av virkningen av et slikt unntak for deltakelsen av balanseressurser i henhold til artikkel 25 nr. 6 bokstav b), 

d) begrunnelse for unntaket som viser at et slikt unntak vil medføre økt økonomisk effektivitet. 

Artikkel 33 

Utveksling av balansekapasitet 

1. To eller flere TSO-er som utveksler eller gjensidig er villig til å utveksle balansekapasitet, skal utarbeide et forslag til 

opprettelse av felles og harmoniserte regler samt prosesser for utveksling og kjøp av balansekapasitet, samtidig som kravene 

fastsatt i artikkel 32, oppfylles. 

2. Unntatt i tilfeller der TSO-BSP-modellen benyttes i henhold til artikkel 35, skal utvekslingen av balansekapasitet alltid 

utføres på grunnlag av en TSO-TSO-modell der to eller flere TSO-er utarbeider en metode for felles kjøp av balansekapasitet, 

idet det tas hensyn til tilgjengelig utvekslingskapasitet mellom budområder og driftsbegrensningene som definert i del IV 

avdeling 8 kapittel 1 og 2 i forordning (EU) 2017/1485. 

3. Alle TSO-er som utveksler balansekapasitet, skal innmelde alle bud på balansekapasitet fra standardprodukter til 

funksjonen for optimering av kapasitetskjøp. TSO-ene skal ikke endre eller holde tilbake noen bud på balansekapasitet og skal 

la dem inngå i kjøpsprosessen, bortsett fra under vilkårene fastsatt i artikkel 26 og 27. 

4. Alle TSO-er som utveksler balansekapasitet, skal sikre både tilgjengelighet av utvekslingskapasitet mellom budområder 

og at kravene til driftssikkerhet fastsatt i forordning (EU) 2017/1485, er oppfylt, ved hjelp av 

a) metoden for beregning av sannsynligheten for tilgjengelig utvekslingskapasitet mellom budområder etter stengetid for det 

områdekryssende intradagmarkedet i henhold til nr. 6, 

b) eller metodene for tildeling av utvekslingskapasitet mellom budområder til tidsrammen for balansering i henhold til 

avdeling IV kapittel 2. 

5. Hver TSO som bruker metoden for beregning av sannsynligheten for tilgjengelig utvekslingskapasitet mellom 

budområder etter stengetid for det områdekryssende intradagmarkedet, skal underrette de andre TSO-ene i sin LFC-blokk om 

risikoen for mangel på reservekapasitet i planleggingsområdet eller planleggingsområdene i sitt kontrollområde som kan 

påvirke oppfyllelsen av kravene i henhold til artikkel 157 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) 2017/1485. 

6. TSO-er som utveksler balansekapasitet for frekvensgjenopprettingsreserver og erstatningsreserver, kan utarbeide et 

forslag til en metode for beregning av sannsynligheten for tilgjengelig utvekslingskapasitet mellom budområder etter stengetid 

for det områdekryssende intradagmarkedet. Metoden skal minst beskrive 

a) framgangsmåtene for å underrette andre TSO-er i LFC-blokken, 

b) prosessen for å foreta vurderingen av den aktuelle perioden for utveksling av balansekapasitet,  
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c) metoden for å vurdere risikoen for mangel på utvekslingskapasitet mellom budområder som følge av planlagt og ikke-

planlagt driftsstans og på grunn av flaskehalser, 

d) metoden for å vurdere risikoen for utilstrekkelig reservekapasitet på grunn av mangel på utvekslingskapasitet mellom 

budområder, 

e) kravene til en alternativ løsning ved mangel på utvekslingskapasitet mellom budområder eller utilstrekkelig reserve-

kapasitet, 

f) kravene til etterfølgende gjennomgåelse og overvåking av risikoer, 

g) reglene for å sikre avregning i henhold til avdeling V. 

7. TSO-ene skal ikke øke pålitelighetsmarginen beregnet i henhold til forordning (EU) 2015/1222 som følge av utvekslingen 

av balansekapasitet for frekvensgjenopprettingsreserver og erstatningsreserver. 

Artikkel 34 

Overføring av balansekapasitet 

1. Innenfor det geografiske området der kjøpet av balansekapasitet har funnet sted, skal TSO-ene tillate leverandører av 

balansetjenester å overføre sine forpliktelser til å levere balansekapasitet. Den eller de berørte TSO-ene kan be om unntak 

dersom kontraktsperiodene for balansekapasitet i henhold til artikkel 32 nr. 2 bokstav b) er klart begrenset til mindre enn én 

uke. 

2. Overføring av balansekapasitet skal være tillatt fram til minst én time før starten av leveringsdagen. 

3. Overføring av balansekapasitet skal være tillatt dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Mottakende leverandør av balansetjenester har bestått kvalifiseringsprosessen for den balansekapasiteten som overføringen 

gjelder. 

b) Overføringen av balansekapasitet forventes ikke å sette driftssikkerheten i fare. 

c) Overføringen av balansekapasitet overstiger ikke driftsbegrensningene fastsatt i del IV avdeling 8 kapittel 1 og 2 i 

forordning (EU) 2017/1485. 

4. Dersom overføringen av balansekapasitet krever bruk av utvekslingskapasitet mellom budområder, skal slik overføring 

bare være tillatt dersom 

a) den utvekslingskapasiteten mellom budområder som kreves for å utføre overføringen, allerede er tilgjengelig fra tidligere 

tildelingsprosesser i henhold til avdeling IV kapittel 2, 

b) utvekslingskapasiteten mellom budområder er tilgjengelig i henhold til metoden for beregning av sannsynligheten for 

tilgjengelig utvekslingskapasitet mellom budområder etter stengetid for det områdekryssende intradagmarkedet i samsvar 

med artikkel 33 nr. 6. 

5. Dersom en TSO ikke tillater overføringen av balansekapasitet, skal den berørte TSO-en forklare årsaken til avslaget 

overfor de involverte leverandørene av balansetjenester. 

KAPITTEL 3 

TSO-BSP-modell 

Artikkel 35 

Utveksling av balansetjenester 

1. To eller flere TSO-er kan på eget initiativ eller på anmodning fra sine relevante reguleringsmyndigheter i samsvar med 

artikkel 37 i direktiv 2009/72/EF, utarbeide et forslag til bruk av TSO-BSP-modellen. 

2. Forslaget til bruk av en TSO-BSP-modell skal omfatte 

a) en nytte- og kostnadsanalyse foretatt i henhold til artikkel 61 som identifiserer effektivitetsgevinstene ved å benytte TSO-

BSP-modellen for minst planleggingsområdet eller -områdene for de berørte TSO-ene, 

b) den ønskede bruksperioden, 

c) en beskrivelse av metoden for å sikre tilstrekkelig utvekslingskapasitet mellom budområder i samsvar med artikkel 33 nr. 6.  
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3. Dersom TSO-BSP-modellen benyttes, kan de respektive TSO-ene og leverandørene av balansetjenester være unntatt fra 

kravene i artikkel 16 nr. 2, artikkel 16 nr. 4, artikkel 16 nr. 5 og artikkel 29 nr. 9 for de relevante prosessene. 

4. Dersom TSO-BSP-modellen benyttes, skal de berørte TSO-ene inngå en felles avtale om de tekniske og avtalefestede 

kravene og om informasjonsutveksling for aktivering av bud på balanseenergi. Den TSO-en som inngår leverandøravtale og 

leverandøren av balansetjenester, skal inngå avtaler på grunnlag av TSO-BSP-modellen. 

5. TSO-BSP-modellen for utveksling av balanseenergi fra frekvensgjenopprettingsreserver kan benyttes bare dersom TSO-

BSP-modellen også skal benyttes for utveksling av balansekapasitet for frekvensgjenopprettingsreserver. 

6. TSO-BSP-modellen for utveksling av balanseenergi fra erstatningsreserver kan benyttes dersom TSO-BSP-modellen 

benyttes for utveksling av balansekapasitet for erstatningsreserver, eller dersom én av de to berørte TSO-ene ikke driver 

prosessen for erstatning av reserver som en del av strukturen for lastfrekvensregulering i henhold til del IV i forordning (EU) 

2017/1485. 

7. Innen fire år etter ikrafttredelsen av denne forordningen skal all utveksling av balansekapasitet være basert på TSO-TSO-

modellen. Dette kravet skal ikke gjelde TSO-BSP-modellen for erstatningsreserver dersom én av de to berørte TSO-ene ikke 

driver prosessen for erstatning av reserver som en del av strukturen for lastfrekvensregulering i henhold til del IV i forordning 

(EU) 2017/1485. 

AVDELING IV 

UTVEKSLINGSKAPASITET MELLOM BUDOMRÅDER FOR BALANSETJENESTER 

KAPITTEL 1 

Utveksling av balanseenergi eller prosess for utligning av motsattrettede ubalanser 

Artikkel 36 

Bruk av utvekslingskapasitet mellom budområder 

1. Alle TSO-er skal bruke tilgjengelig utvekslingskapasitet mellom budområder, beregnet i samsvar med artikkel 37 nr. 2 og 

3, til utveksling av balanseenergi eller drift av prosessen for utligning av motsattrettede ubalanser. 

2. To eller flere TSO-er som utveksler balansekapasitet, kan bruke utvekslingskapasitet mellom budområder til utveksling av 

balanseenergi dersom utvekslingskapasitet mellom budområder er 

a) tilgjengelig i henhold til artikkel 33 nr. 6, 

b) frigitt i henhold til artikkel 38 nr. 8 og 9, 

c) tildelt i henhold til artikkel 40, 41 og 42. 

Artikkel 37 

Beregning av utvekslingskapasitet mellom budområder 

1. Etter stengetid for det områdekryssende intradagmarkedet skal TSO-ene løpende oppdatere tilgjengeligheten av 

utvekslingskapasitet mellom budområder for utveksling av balanseenergi eller drift av prosessen for utligning av motsattrettede 

ubalanser. Utvekslingskapasiteten mellom budområder skal oppdateres hver gang en andel av utvekslingskapasiteten mellom 

budområder er brukt, eller når utvekslingskapasiteten mellom budområder er beregnet på nytt. 

2. Før gjennomføringen av metoden for kapasitetsberegning nevnt i nr. 3, skal TSO-ene bruke den resterende utveks-

lingskapasiteten mellom budområder etter stengetiden for det områdekryssende intradagmarkedet. 

3. Innen fem år etter ikrafttredelsen av denne forordningen skal alle TSO-ene i en kapasitetsberegningsregion utarbeide en 

metode til beregning av utvekslingskapasitet mellom budområder innenfor tidsrammen for balansering for utveksling av 

balanseenergi eller drift av prosessen for utligning av motsattrettede ubalanser. En slik metode skal unngå markedsvridning og 

være i samsvar med den beregningsmetoden for utvekslingskapasitet mellom budområder som benyttes i tidsrammen for 

intradagmarkedet fastsatt i henhold til forordning (EU) 2015/1222.  
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KAPITTEL 2 

Utveksling av balansekapasitet eller deling av reserver 

Artikkel 38 

Allmenne krav 

1. To eller flere TSO-er kan på eget initiativ eller på anmodning fra sine relevante reguleringsmyndigheter i samsvar med 

artikkel 37 i direktiv 2009/72/EF, utarbeide et forslag til anvendelse av en av følgende prosesser: 

a) Samoptimert tildelingsprosess i henhold til artikkel 40. 

b) Markedsbasert tildelingsprosess i henhold til artikkel 41. 

c) Tildelingsprosess basert på en analyse av økonomisk effektivitet i henhold til artikkel 42. 

Utvekslingskapasitet mellom budområder som tildeles for å utveksle balansekapasitet eller dele reserver før ikrafttredelsen av 

denne forordningen, kan fortsatt brukes for dette formålet fram til utløpet av kontraktsperioden. 

2. Forslaget til anvendelse av tildelingsprosessen skal omfatte 

a) budområdegrensene, tidsrammen for markedet, varigheten av anvendelsen og den metoden som skal brukes, 

b) dersom tildelingsprosessen er basert på en analyse av økonomisk effektivitet, volumet av tildelt utvekslingskapasitet 

mellom budområder og den faktiske analysen av økonomisk effektivitet som begrunner effektiviteten ved en slik tildeling. 

3. Innen fem år etter ikrafttredelsen av denne forordningen skal alle TSO-er utarbeide et forslag om å harmonisere metoden 

for tildelingsprosessen for utvekslingskapasitet mellom budområder med henblikk på å utveksle balansekapasitet eller dele 

reserver for hver tidsramme i henhold til artikkel 40 og, dersom det er relevant, i henhold til artikkel 41 og 42. 

4. Utvekslingskapasitet mellom budområder som tildeles for å utveksle balansekapasitet eller dele reserver, skal brukes 

utelukkende til frekvensgjenopprettingsreserver med manuell aktivering, frekvensgjenopprettingsreserver med automatisk 

aktivering og erstatningsreserver. Den pålitelighetsmarginen som er beregnet i henhold til forordning (EU) 2015/1222, skal 

brukes til drift og utveksling av frekvensreguleringsreserver, unntatt på likestrømbaserte (DC) overføringsforbindelser, som det 

også kan tildeles utvekslingskapasitet mellom budområder for drift og utveksling av frekvensreguleringsreserver for, i samsvar 

med nr. 1. 

5. TSO-ene kan tildele utvekslingskapasitet mellom budområder med henblikk på å utveksle balansekapasitet eller dele 

reserver bare dersom utvekslingskapasiteten mellom budområder beregnes i samsvar med de metodene for kapasitetsberegning 

som er utarbeidet i henhold til forordning (EU) 2015/1222 og (EU) 2016/1719. 

6. TSO-ene skal inkludere utvekslingskapasitet mellom budområder som tildeles for å utveksle balansekapasitet eller dele 

reserver, som allerede tildelt utvekslingskapasitet mellom budområder i beregningene av utvekslingskapasitet mellom 

budområder. 

7. Dersom innehavere av fysiske transmisjonsrettigheter bruker utvekslingskapasitet mellom budområder til utveksling av 

balansekapasitet, skal kapasiteten anses som spesifisert utelukkende i den hensikt å unnta den fra anvendelsen av prinsippet om 

at uutnyttet kapasitet må selges («UIOSI-prinsippet» («use-it-or-sell-it»)). 

8. Alle TSO-er som utveksler balansekapasitet eller deler reserver, skal regelmessig vurdere om utvekslingskapasitet mellom 

budområder som tildeles for å utveksle balansekapasitet eller dele reserver, fortsatt er nødvendig for dette formålet. Dersom 

tildelingsprosessen basert på en analyse av økonomisk effektivitet benyttes, skal denne vurderingen foretas minst hvert år. 

Dersom utvekslingskapasitet mellom budområder som tildeles for å utveksle balansekapasitet eller dele reserver ikke lenger er 

nødvendig, skal den frigis så snart som mulig og returneres i de etterfølgende tidsrammene for kapasitetstildeling. Slik 

utvekslingskapasitet mellom budområder skal ikke lenger inngå som allerede tildelt utvekslingskapasitet mellom budområder i 

beregningene av utvekslingskapasitet mellom budområder. 

9. Dersom utvekslingskapasitet mellom budområder som tildeles for å utveksle balansekapasitet eller dele reserver, ikke har 

blitt brukt til den tilknyttede utvekslingen av balanseenergi, skal den frigis for utveksling av balanseenergi med kortere 

aktiveringstider eller for drift av prosessen for utligning av motsattrettede ubalanser.  
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Artikkel 39 

Beregning av markedsverdi av utvekslingskapasitet mellom budområder 

1. Markedsverdien av utvekslingskapasitet mellom budområder for utveksling av energi og for utveksling av balanse-

kapasitet eller deling av reserver som brukes i en samoptimert eller markedsbasert tildelingsprosess, skal bygge på faktiske eller 

forventede markedsverdier av utvekslingskapasitet mellom budområder. 

2. Den faktiske markedsverdien av utvekslingskapasitet mellom budområder for utveksling av energi, skal beregnes på 

grunnlag av bud fra markedsdeltakere i dagen-før-markedene, og dersom det er relevant og i den grad det er mulig, ta hensyn til 

forventede bud fra markedsdeltakere i intradagmarkedene. 

3. Den faktiske markedsverdien av utvekslingskapasitet mellom budområder for utveksling av balansekapasitet som brukes i 

en samoptimert eller markedsbasert tildelingsprosess, skal beregnes på grunnlag av bud på balansekapasitet som innmeldes til 

funksjonen for optimering av kapasitetskjøp i henhold til artikkel 33 nr. 3. 

4. Den faktiske markedsverdien av utvekslingskapasitet mellom budområder for deling av reserver som brukes i en 

samoptimert eller markedsbasert tildelingsprosess, skal beregnes på grunnlag av kostnadsbesparelsene ved kjøp av balanse-

kapasitet. 

5. Den forventede markedsverdien av utvekslingskapasitet mellom budområder skal bygge på ett av følgende alternative 

prinsipper: 

a) Bruk av åpne markedsindikatorer som viser markedsverdien av utvekslingskapasitet mellom budområder. 

b) Bruk av en prognosemetode som gjør det mulig å foreta en nøyaktig og pålitelig vurdering av markedsverdien av 

utvekslingskapasitet mellom budområder. 

Den forventede markedsverdien av utvekslingskapasitet mellom budområder for utveksling av energi mellom budområder, skal 

beregnes på grunnlag av forventede forskjeller i markedsprisene i dagen-før-markedene, og dersom det er relevant og i den grad 

det er mulig, intradagmarkedene mellom budområder. Ved beregning av forventet markedsverdi skal det tas behørig hensyn til 

ytterligere relevante faktorer som påvirker etterspørsels- og produksjonsmønstre i de forskjellige budområdene. 

6. Effektiviteten til prognosemodellen i henhold til nr. 5 bokstav b), herunder en sammenligning av de forventede og faktiske 

markedsverdiene for utvekslingskapasitet mellom budområder, kan gjennomgås av de relevante reguleringsmyndighetene. 

Dersom kontraktsinngåelsen skjer høyst to dager før leveringen av balansekapasiteten, kan relevante reguleringsmyndigheter 

etter denne gjennomgåelsen sette en annen grense enn den som er angitt i artikkel 41 nr. 2. 

Artikkel 40 

Samoptimert tildelingsprosess 

1. Innen to år etter ikrafttredelsen av denne forordningen skal alle TSO-er utarbeide et forslag til en metode for en 

samoptimert tildelingsprosess for utvekslingskapasitet mellom budområder med henblikk på å utveksle balansekapasitet eller 

dele reserver. Denne metoden skal gjelde for utveksling av balansekapasitet eller deling av reserver med en kontraktsperiode på 

høyst én dag, og dersom kontraktsinngåelsen skjer høyst én dag før leveringen av balansekapasiteten. Metoden skal omfatte 

a) meldingsprosessen for bruk av den samoptimerte tildelingsprosessen, 

b) en detaljert beskrivelse av hvordan utvekslingskapasitet mellom budområder skal tildeles bud på utveksling av energi og 

bud på utveksling av balansekapasitet eller deling av reserver i en enkelt optimeringsprosess som gjennomføres for både 

implisitte og eksplisitte auksjoner, 

c) en detaljert beskrivelse av prisfastsettelsesmetoden, ordningen for bindende fastsatt kapasitet og delingen av 

flaskehalsinntekt for den utvekslingskapasiteten mellom budområder som er tildelt bud på utveksling av balansekapasitet 

eller deling av reserver via den samoptimerte tildelingsprosessen, 

d) prosessen med å definere største volum av tildelt utvekslingskapasitet mellom budområder med henblikk på å utveksle 

balansekapasitet eller dele reserver.  
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2. Denne metoden skal bygge på en sammenligning av den faktiske markedsverdien av utvekslingskapasitet mellom 

budområder med henblikk på å utveksle balansekapasitet eller dele reserver, og den faktiske markedsverdien av utveks-

lingskapasitet mellom budområder med henblikk på å utveksle energi. 

3. Prisfastsettelsesmetoden, ordningen for bindende fastsatt kapasitet og delingen av flaskehalsinntekt for den utveks-

lingskapasiteten mellom budområder som er tildelt bud på utveksling av balansekapasitet eller deling av reserver via den 

samoptimerte tildelingsprosessen, skal sikre likebehandling med den utvekslingskapasiteten mellom budområder som er tildelt 

bud på utveksling av energi. 

4. Utvekslingskapasitet mellom budområder som er tildelt bud på utveksling av balansekapasitet eller deling av reserver via 

den samoptimerte tildelingsprosessen, skal brukes bare til utveksling av balansekapasitet eller deling av reserver og tilhørende 

utveksling av balanseenergi. 

Artikkel 41 

Markedsbasert tildelingsprosess 

1. Innen to år etter ikrafttredelsen av denne forordningen kan alle TSO-er i en kapasitetsberegningsregion utarbeide et 

forslag til en metode for en markedsbasert tildelingsprosess for utvekslingskapasitet mellom budområder med henblikk på å 

utveksle balansekapasitet eller dele reserver. Denne metoden skal gjelde for utveksling av balansekapasitet eller deling av 

reserver med en kontraktsperiode på høyst én dag, og dersom kontraktsinngåelsen skjer høyst én uke før leveringen av 

balansekapasiteten. Metoden skal omfatte 

a) meldingsprosessen for bruk av den markedsbaserte tildelingsprosessen, 

b) en detaljert beskrivelse av hvordan man bestemmer den faktiske markedsverdien av utvekslingskapasitet mellom 

budområder med henblikk på å utveksle balansekapasitet eller dele reserver, samt den forventede markedsverdien av 

utvekslingskapasitet mellom budområder med henblikk på å utveksle energi, og eventuelt den faktiske markedsverdien av 

utvekslingskapasitet mellom budområder med henblikk på å utveksle energi og den forventede markedsverdien av 

utvekslingskapasitet mellom budområder med henblikk på å utveksle balansekapasitet eller dele reserver, 

c) en detaljert beskrivelse av prisfastsettelsesmetoden, ordningen for bindende fastsatt kapasitet og delingen av flaskehals-

inntekt for utvekslingskapasiteten mellom budområder som er tildelt bud på utveksling av balansekapasitet eller deling av 

reserver via den markedsbaserte tildelingsprosessen, 

d) prosessen med å definere største volum av tildelt utvekslingskapasitet mellom budområder med henblikk på å utveksle 

balansekapasitet eller dele reserver i henhold til nr. 2. 

2. Utvekslingskapasitet mellom budområder som tildeles ved en markedsbasert prosess, skal være begrenset til 10 % av 

tilgjengelig kapasitet for utvekslingen av energi fra det foregående relevante kalenderåret mellom de respektive budområdene 

eller, når det gjelder nye overføringsforbindelser, 10 % av samlet installert teknisk kapasitet i disse nye overførings-

forbindelsene. 

Denne begrensningen med hensyn til volum vil ikke nødvendigvis gjelde dersom kontraktsinngåelsen skjer høyst to dager før 

leveringen av balansekapasiteten, eller for budområdegrenser som er knyttet sammen gjennom likestrømbaserte over-

føringsforbindelser, fram til den samoptimerte tildelingsprosessen er harmonisert på unionsplan i henhold til artikkel 38 nr. 3. 

3. Denne metoden skal baseres på en sammenligning av den faktiske markedsverdien av utvekslingskapasitet mellom 

budområder med henblikk på å utveksle balansekapasitet eller dele reserver og den forventede markedsverdien av 

utvekslingskapasitet mellom budområder med henblikk på å utveksle energi, eller på en sammenligning av den forventede 

markedsverdien av utvekslingskapasitet mellom budområder med henblikk på å utveksle balansekapasitet eller dele reserver, og 

den faktiske markedsverdien av utvekslingskapasitet mellom budområder med henblikk på å utveksle energi. 

4. Prisfastsettelsesmetoden, ordningen for bindende fastsatt kapasitet og delingen av flaskehalsinntekt for utveks-

lingskapasitet mellom budområder som er tildelt med henblikk på å utveksle balansekapasitet eller dele reserver via den 

markedsbaserte tildelingsprosessen, skal sikre likebehandling med den utvekslingskapasiteten mellom budområder som er 

tildelt med henblikk på å utveksle energi. 

5. Utvekslingskapasitet mellom budområder som er tildelt for å utveksle balansekapasitet eller dele reserver via den 

markedsbaserte tildelingsprosessen, skal brukes bare til utveksling av balansekapasitet eller deling av reserver og tilhørende 

utveksling av balanseenergi.  
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Artikkel 42 

Tildelingsprosess basert på analyse av økonomisk effektivitet 

1. Innen to år etter ikrafttredelsen av denne forordningen kan alle TSO-er i en kapasitetsberegningsregion utarbeide et 

forslag til en metode for tildeling av utvekslingskapasitet mellom budområder basert på en analyse av økonomisk effektivitet. 

En slik metode skal gjelde for utveksling av balansekapasitet eller deling av reserver med en kontraktsperiode på mer enn én 

dag, og dersom kontraktsinngåelsen skjer mer enn én uke før leveringen av balansekapasiteten. Metoden skal omfatte 

a) reglene og prinsippene for tildeling av utvekslingskapasitet mellom budområder basert på en analyse av økonomisk 

effektivitet, 

b) en detaljert beskrivelse av hvordan man bestemmer den forventede markedsverdien av utvekslingskapasitet mellom 

budområder med henblikk på å utveksle balansekapasitet eller dele reserver, og en vurdering av markedsverdien av 

utvekslingskapasitet mellom budområder med henblikk på å utveksle energi, 

c) en detaljert beskrivelse av prisfastsettelsesmetoden, ordningen for bindende fastsatt kapasitet og delingen av flaskehals-

inntekt for den utvekslingskapasiteten mellom budområder som er tildelt, basert på en analyse av økonomisk effektivitet, 

d) største volum av tildelt utvekslingskapasitet mellom budområder med henblikk på å utveksle balansekapasitet eller dele 

reserver i henhold til nr. 2. 

2. Tildelingen av utvekslingskapasitet mellom budområder basert på en analyse av økonomisk effektivitet skal være 

begrenset til 5 % av tilgjengelig kapasitet for utvekslingen av energi fra det foregående relevante kalenderåret mellom de 

respektive budområdene eller, når det gjelder nye overføringsforbindelser, 10 % av samlet installert teknisk kapasitet i disse nye 

overføringsforbindelsene. Denne begrensningen med hensyn til volum vil ikke nødvendigvis gjelde for budområdegrenser som 

er knyttet sammen gjennom likestrømbaserte overføringsforbindelser, før de samoptimerte eller markedsbaserte tildelings-

prosessene er harmonisert på unionsplan i henhold til artikkel 38 nr. 3. 

3. Metoden for tildeling av utvekslingskapasitet mellom budområder basert på en analyse av økonomisk effektivitet, skal 

bygge på en sammenligning av den forventede markedsverdien av utvekslingskapasitet mellom budområder for utveksling av 

balansekapasitet eller deling av reserver, og den forventede markedsverdien av utvekslingskapasitet mellom budområder for 

utveksling av energi. 

4. Prisfastsettelsesmetoden, ordningen for bindende fastsatt kapasitet og delingen av flaskehalsinntekt for utveks-

lingskapasitet mellom budområder som er tildelt med henblikk på å utveksle balansekapasitet eller dele reserver basert på en 

analyse av økonomisk effektivitet, skal sikre likebehandling med den utvekslingskapasiteten mellom budområder som er tildelt 

med henblikk på å utveksle energi. 

5. TSO-ene nevnt i nr. 1, skal utarbeide et forslag til en liste over hver enkelt tildeling av utvekslingskapasitet mellom 

budområder basert på en analyse av økonomisk effektivitet. En slik liste skal omfatte 

a) spesifikasjonen av budområdegrensene, 

b) volumet av tildelt utvekslingskapasitet mellom budområder, 

c) perioden der utvekslingskapasiteten mellom budområder vil bli tildelt med henblikk på å utveksle balansekapasitet eller 

dele reserver, 

d) den økonomiske analysen som begrunner effektiviteten ved en slik tildeling. 

6. TSO-ene nevnt i nr. 1, skal foreta en ny vurdering av verdien av den tildelte utvekslingskapasiteten mellom budområder i 

forbindelse med kjøp av balansekapasitet, og skal frigi den tildelte utvekslingskapasiteten mellom budområder som ikke lenger 

er fordelaktig for utvekslingen av balansekapasitet eller delingen av reserver. 

Artikkel 43 

Bruk av utvekslingskapasitet mellom budområder hos leverandører av balansetjenester 

1. Leverandører av balansetjenester som har en avtale om balansekapasitet med en TSO på grunnlag av en TSO-BSP-modell 

i henhold til artikkel 35, skal ha rett til å bruke utvekslingskapasitet mellom budområder til utveksling av balansekapasitet 

dersom de er innehavere av fysiske transmisjonsrettigheter. 

2. Leverandører av balansetjenester som bruker utvekslingskapasitet mellom budområder til utveksling av balansekapasitet 

på grunnlag av en TSO-BSP-modell i henhold til artikkel 35, skal spesifisere sine fysiske transmisjonsrettigheter til utveksling 

av balansekapasitet til de berørte TSO-ene. Slike fysiske transmisjonsrettigheter skal gi innehaverne rett til å spesifisere 

utvekslingen av balanseenergi til de berørte TSO-ene, og skal derfor unntas fra anvendelsen av UIOSI-prinsippet. 

3. Utvekslingskapasitet mellom budområder som tildeles med henblikk på å utveksle balansekapasitet i samsvar med nr. 2, 

skal inngå som allerede tildelt utvekslingskapasitet mellom budområder i beregningene av utvekslingskapasitet mellom 

budområder.  
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AVDELING V 

AVREGNING 

KAPITTEL 1 

Avregningsprinsipper 

Artikkel 44 

Allmenne prinsipper 

1. Avregningsprosessene skal 

a) fastsette egnede økonomiske signaler som gjenspeiler ubalansesituasjonen, 

b) sikre at ubalanser avregnes med en pris som gjenspeiler energiens sanntidsverdi, 

c) gi balanseansvarlige insentiver til å være i balanse eller hjelpe systemet med å gjenopprette balansen, 

d) fremme harmoniseringen av ordningene for balanseavregning, 

e) gi TSO-ene insentiver til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til artikkel 127, 153, 157 og 160 i forordning (EU) 

2017/1485, 

f) unngå vridning av insentiver til balanseansvarlige, leverandører av balansetjenester og TSO-er, 

g) støtte konkurranse mellom markedsdeltakere, 

h) gi leverandører av balansetjenester insentiver til å tilby og levere balansetjenester til den tilknyttende TSO-en, 

i) sikre at alle TSO-er er økonomisk nøytrale. 

2. Hver relevant reguleringsmyndighet i samsvar med artikkel 37 i direktiv 2009/72/EF skal sikre at alle TSO-er som er 

underlagt deres myndighet, ikke får økonomiske gevinster eller tap med hensyn til det økonomiske resultatet av avregningen i 

henhold til kapittel 2, 3 og 4 i denne avdeling gjennom reguleringsperioden som definert av relevant reguleringsmyndighet, og 

skal sikre at alle positive eller negative økonomiske resultater som følge av avregningen i henhold til kapittel 2, 3 og 4 i denne 

avdeling, skal overføres til nettbrukerne i samsvar med gjeldende nasjonale regler. 

3. Hver TSO kan utarbeide et forslag til en ytterligere avregningsordning atskilt fra balanseavregningen for å avregne 

kjøpskostnadene for balansekapasitet i henhold til kapittel 5 i denne avdeling, administrasjonskostnader og andre kostnader i 

forbindelse med balansering. Den ytterligere avregningsordningen skal gjelde for balanseansvarlige. Dette bør helst oppnås ved 

å innføre en funksjon for prisfastsettelse på grunnlag av knapphet. Dersom TSO-ene velger en annen ordning, bør de begrunne 

dette i forslaget. Et slikt forslag skal godkjennes av relevant reguleringsmyndighet. 

4. Hver innmating til eller hvert uttak fra et planleggingsområde for en TSO, skal enten avregnes i samsvar med avdeling V 

kapittel 3 eller 4. 

KAPITTEL 2 

Avregning av balanseenergi 

Artikkel 45 

Beregning av balanseenergi 

1. Når det gjelder avregning av balanseenergi for minst prosessen for frekvensgjenoppretting og erstatning av reserver, skal 

hver TSO fastsette en framgangsmåte for 

a) beregningen av aktivert volum av balanseenergi basert på anmodet eller målt aktivering, 

b) krav om ny beregning av aktivert volum av balanseenergi. 
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2. Hver TSO skal beregne det aktiverte volumet av balanseenergi etter framgangsmåtene fastsatt i nr. 1 bokstav a), for minst 

a) hver balanseavregningsperiode, 

b) dens ubalanseområder, 

c) hver retning, der et negativt fortegn angir at leverandøren av balansetjenester fortrinnsvis har tatt energi ut, og der et 

positivt fortegn angir at leverandøren av balansetjenester fortrinnsvis har matet inn energi. 

3. Hver tilknyttende TSO skal avregne alle aktiverte volumer av balanseenergi som er beregnet i henhold til nr. 2, med de 

aktuelle leverandørene av balansetjenester. 

Artikkel 46 

Balanseenergi for frekvensreguleringsprosessen 

1. Hver tilknyttende TSO kan beregne og avregne det aktiverte volumet av balanseenergi for frekvensreguleringsprosessen 

med leverandører av balansetjenester i henhold til artikkel 45 nr. 1 og 2. 

2. Prisen, uansett om den er positiv, null eller negativ, på det aktiverte volumet av balanseenergi for frekvens-

reguleringsprosessen, skal defineres for hver retning i henhold til tabell 1. 

Tabell 1 

Betaling for balanseenergi 

 Positiv pris på balanseenergi Negativ pris på balanseenergi 

Positiv balanseenergi Betaling fra TSO til BSP Betaling fra BSP til TSO 

Negativ balanseenergi Betaling fra BSP til TSO Betaling fra TSO til BSP 

Artikkel 47 

Balanseenergi for frekvensgjenopprettingsprosessen 

1. Hver tilknyttende TSO skal beregne og avregne det aktiverte volumet av balanseenergi for frekvensgjenoppret-

tingsprosessen med leverandører av balansetjenester i henhold til artikkel 45 nr. 1 og 2. 

2. Prisen, uansett om den er positiv, null eller negativ, på det aktiverte volumet av balanseenergi for frekvensgjenoppret-

tingsprosessen, skal defineres for hver retning i henhold til artikkel 30 og tabell 1. 

Artikkel 48 

Balanseenergi for prosessen for erstatning av reserver 

1. Hver tilknyttende TSO skal beregne og avregne det aktiverte volumet av balanseenergi for prosessen for erstatning av 

reserver med leverandører av balansetjenester i henhold til artikkel 45 nr. 1 og 2. 

2. Prisen, uansett om den er positiv, null eller negativ, på det aktiverte volumet av balanseenergi for prosessen for erstatning 

av reserver, skal defineres for hver retning i henhold til artikkel 30 og tabell 1. 

Artikkel 49 

Ubalansejustering for den balanseansvarlige 

1. Hver TSO skal beregne en ubalansejustering som skal gjelde for de aktuelle balanseansvarlige for hvert aktivert bud på 

balanseenergi. 

2. For ubalanseområder der flere endelige posisjoner for en enkelt balanseansvarlig blir beregnet i henhold til artikkel 54  

nr. 3, kan det beregnes en ubalansejustering for hver enkelt posisjon. 

3. For hver ubalansejustering skal hver TSO bestemme det aktiverte volumet av balanseenergi som er beregnet i henhold til 

artikkel 45, og eventuelle volumer som er aktivert for andre formål enn balansering.  
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KAPITTEL 3 

Avregning for utveksling av energi mellom TSO-er 

Artikkel 50 

Tilsiktet utveksling av energi 

1. Innen ett år etter ikrafttredelsen av denne forordningen skal alle TSO-er utarbeide et forslag til felles avregningsregler som 

skal gjelde for all tilsiktet utveksling av energi som følge av én eller flere av følgende prosesser i henhold til artikkel 146, 147 

og 148 i forordning (EU) 2017/1485, for hver av følgende: 

a) Prosessen for erstatning av reserver. 

b) Frekvensgjenopprettingsprosessen med manuell aktivering. 

c) Frekvensgjenopprettingsprosessen med automatisk aktivering. 

d) Prosessen for utligning av motsattrettede ubalanser. 

2. Hver funksjon for avregning mellom TSO-er skal foreta avregning i samsvar med avregningsreglene i henhold til nr. 1. 

3. Innen 18 måneder etter ikrafttredelsen av denne forordningen skal alle TSO-er som tilsiktet utveksler energi i et 

synkronområde, utarbeide et forslag til felles avregningsregler som skal gjelde for tilsiktet utveksling av energi, som følge av ett 

av eller begge følgende forhold: 

a) Frekvensreguleringsprosessen i henhold til artikkel 142 i forordning (EU) 2017/1485. 

b) Rampingperioden i henhold til artikkel 136 i forordning (EU) 2017/1485. 

4. Innen 18 måneder etter ikrafttredelsen av denne forordningen skal alle asynkront tilkoplede TSO-er som tilsiktet utveksler 

energi mellom synkronområder, utarbeide et forslag til felles avregningsregler som skal gjelde for tilsiktet utveksling av energi, 

som følge av ett av eller begge følgende forhold: 

a) Frekvensreguleringsprosessen for uttak av aktiv effekt på synkronområdenivå i henhold til artikkel 172 og 173 i forordning 

(EU) 2017/1485. 

b) Rampingrestriksjoner for uttak av aktiv effekt på synkronområdenivå i henhold til artikkel 137 i forordning (EU) 

2017/1485. 

5. De felles avregningsreglene i samsvar med nr. 1 skal minst fastsette at den tilsiktede utvekslingen av energi skal beregnes 

på grunnlag av følgende kriterier: 

a) I perioder som er avtalt mellom berørte TSO-er. 

b) For hver retning. 

c) Som integralet av den beregnede effektutvekslingen i periodene i henhold til nr. 5 bokstav a). 

6. De felles avregningsreglene for tilsiktet utveksling av energi i samsvar med nr. 1 bokstav a), b) og c), skal ta hensyn til 

a) alle priser på balanseenergi som er fastsatt i henhold til artikkel 30 nr. 1, 

b) metoden for prisfastsettelse av kapasitet mellom budområder som brukes til utvekslingen av balanseenergi i henhold til 

artikkel 30 nr. 3. 

7. De felles avregningsreglene for tilsiktet utveksling av energi i samsvar med nr. 1 bokstav d), skal ta hensyn til metoden for 

prisfastsettelse av utvekslingskapasitet mellom budområder som brukes til drift av prosessen for utligning av motsattrettede 

ubalanser i henhold artikkel 30 nr. 3. 

8. Alle TSO-er skal opprette en samordnet mekanisme for justeringer av avregninger mellom alle TSO-ene. 

Artikkel 51 

Utilsiktet utveksling av energi 

1. Innen 18 måneder etter ikrafttredelsen av denne forordningen skal alle TSO-er i et synkronområde utarbeide et forslag til 

felles avregningsregler som skal gjelde for all utilsiktet utveksling av energi. Forslaget skal inneholde følgende krav: 

a) Prisen for utilsiktet utveksling av energi som tas ut fra synkronområdet, skal gjenspeile prisene for aktivert oppregulering 

av balanseenergi for frekvensgjenopprettingsprosessen eller prosessen for erstatning av reserver for dette synkronområdet.  
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b) Prisen for utilsiktet utveksling av energi som mates inn i synkronområdet, skal gjenspeile prisene for aktivert nedregulering 

av balanseenergi for frekvensgjenopprettingsprosessen eller prosessen for erstatning av reserver for dette synkronområdet. 

2. Innen 18 måneder etter ikrafttredelsen av denne forordningen skal alle asynkront tilkoplede TSO-er utarbeide et forslag til 

felles avregningsregler som skal gjelde for all utilsiktet utveksling av energi mellom asynkront tilkoplede TSO-er. 

3. Forslagene til felles avregningsregler for utilsiktet utveksling av energi mellom TSO-er skal sikre en rettferdig og lik 

fordeling av kostnader og fordeler mellom dem. 

4. Alle TSO-er skal opprette en samordnet mekanisme for justeringer av avregninger mellom dem. 

KAPITTEL 4 

Balanseavregning 

Artikkel 52 

Balanseavregning 

1. Hver TSO eller eventuelt en tredjepart skal, når det er hensiktsmessig, innenfor sitt eller sine planleggingsområder 

avregne med hver balanseansvarlig for hver balanseavregningsperiode i henhold til artikkel 53, alle beregnede ubalanser i 

henhold til artikkel 49 og 54 mot relevant ubalansepris beregnet i henhold til artikkel 55. 

2. Innen ett år etter ikrafttredelsen av denne forordningen skal alle TSO-er utarbeide et forslag for ytterligere å spesifisere og 

harmonisere minst 

a) beregningen av en ubalansejustering i henhold til artikkel 49, og beregningen av en posisjon, en ubalanse og et tildelt volum 

etter en av metodene i henhold til artikkel 54 nr. 3, 

b) de hovedkomponentene som brukes til å beregne ubalanseprisen for alle ubalanser i henhold til artikkel 55, herunder 

eventuelt definisjonen av verdien av unngått aktivering av balanseenergi fra frekvensgjenopprettingsreserver eller 

erstatningsreserver, 

c) bruken av felles ubalansepris for alle ubalanser i henhold til artikkel 55, som definerer en felles pris for positive ubalanser 

og negative ubalanser for hvert område for ubalansepris i en balanseavregningsperiode, og 

d) definisjonen av vilkårene og metoden for bruk av dobbel ubalansepris for alle ubalanser i henhold til artikkel 55, som 

definerer én pris for positive ubalanser og én pris for negative ubalanser for hvert område for ubalansepris i en 

balanseavregningsperiode, som omfatter 

i) vilkårene for når en TSO kan foreslå overfor sin relevante reguleringsmyndighet i samsvar med artikkel 37 i direktiv 

2009/72/EF at det skal benyttes dobbel prisfastsettelse, og hvilken begrunnelse som skal gis, 

ii) metoden for bruk av dobbel prisfastsettelse. 

3. Forslaget i henhold til nr. 2 kan skille mellom modeller for desentralisert regulering og sentralisert regulering. 

4. Forslaget i henhold til nr. 2 skal fastsette en gjennomføringsdato som skal være høyst 18 måneder etter godkjenning fra 

alle relevante reguleringsmyndigheter i samsvar med artikkel 5 nr. 2. 

Artikkel 53 

Balanseavregningsperiode 

1. Innen tre år etter ikrafttredelsen av denne forordningen skal alle TSO-er benytte balanseavregningsperioden på  

15 minutter i alle planleggingsområder og sikre at alle grenser for tidsenheter for markedet sammenfaller med grensene for 

balanseavregningsperioden. 

2. TSO-ene i et synkronområde kan i fellesskap be om unntak fra kravet fastsatt i nr. 1. 

3. Dersom relevante reguleringsmyndigheter i et synkronområde gir unntak fra kravet fastsatt i nr. 1 etter en felles 

anmodning fra TSO-ene i det aktuelle synkronområde eller på eget initiativ, skal de i samarbeid med byrået og minst hvert 

tredje år foreta en nytte- og kostnadsanalyse av harmoniseringen av balanseavregningsperioden i og mellom synkronområder. 
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Artikkel 54 

Beregning av ubalanse 

1. Hver TSO skal i sitt eller sine planleggingsområder når det er hensiktsmessig, beregne den endelige posisjonen, det 

tildelte volumet, ubalansejusteringen og ubalansen 

a) for hver balanseansvarlig, 

b) for hver balanseavregningsperiode, 

c) i hvert ubalanseområde. 

2. Ubalanseområdet skal tilsvare planleggingsområdet, men ikke i en modell for sentralisert regulering, der ubalanseområdet 

kan være en del av planleggingsområdet. 

3. Fram til gjennomføringen av forslaget i henhold til artikkel 52 nr. 2, skal hver TSO beregne den endelige posisjonen for 

en balanseansvarlig ved hjelp av en av følgende metoder: 

a) Den balanseansvarlige har én enkelt endelig posisjon som er lik summen av dens eksterne kommersielle handelsplaner og 

interne kommersielle handelsplaner. 

b) Den balanseansvarlige har to endelige posisjoner: Den første er lik summen av dens eksterne kommersielle handelsplaner 

og interne kommersielle handelsplaner for produksjon, og den andre er lik summen av dens eksterne kommersielle 

handelsplaner og interne kommersielle handelsplaner for forbruk. 

c) I en modell for sentralisert regulering kan en balanseansvarlig ha flere endelige posisjoner per ubalanseområde som er lik 

produksjonsplanene for kraftproduksjonsanlegg eller forbruksplanene for forbruksanlegg. 

4. Hver TSO skal fastsette regler for 

a) beregning av endelig posisjon, 

b) bestemmelse av det tildelte volumet, 

c) bestemmelse av ubalansejusteringen i henhold til artikkel 49, 

d) beregning av ubalanse, 

e) krav om ny beregning av ubalanse fra en balanseansvarlig. 

5. Tildelt volum skal ikke beregnes for en balanseansvarlig som ikke dekker innmating eller uttak. 

6. En ubalanse skal angi størrelsen og retningen på avregningstransaksjonen mellom den balanseansvarlige og TSO-en; en 

ubalanse kan alternativt ha 

a) et negativt fortegn, som angir knapphet hos en balanseansvarlig, 

b) et positivt fortegn, som angir overskudd hos en balanseansvarlig. 

Artikkel 55 

Ubalansepris 

1. Hver TSO skal fastsette regler for å beregne ubalanseprisen, som kan være positiv, null eller negativ, som definert i tabell 2. 

Tabell 2 

Betaling for ubalanse 

 Positiv ubalansepris Negativ ubalansepris 

Positiv ubalanse Betaling fra TSO til BRP Betaling fra BRP til TSO 

Negativ ubalanse Betaling fra BRP til TSO Betaling fra TSO til BRP 
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2. Reglene i henhold til nr. 1 skal omfatte en definisjon av verdien av unngått aktivering av balanseenergi fra frekvens-

gjenopprettingsreserver eller erstatningsreserver. 

3. Hver TSO skal bestemme ubalanseprisen for 

a) hver balanseavregningsperiode, 

b) dens områder for ubalansepris, 

c) hver ubalanseretning. 

4. Ubalanseprisen for negativ ubalanse skal ikke være mindre enn enten 

a) den veide gjennomsnittsprisen for positiv aktivert balanseenergi fra frekvensgjenopprettingsreserver og erstatningsreserver, 

eller 

b) dersom ingen aktivering av balanseenergi i noen retning har skjedd i balanseavregningsperioden, verdien av unngått 

aktivering av balanseenergi fra frekvensgjenopprettingsreserver eller erstatningsreserver. 

5. Ubalanseprisen for positiv ubalanse skal ikke være større enn enten 

a) den veide gjennomsnittsprisen for negativ aktivert balanseenergi fra frekvensgjenopprettingsreserver og erstatningsreserver, 

eller 

b) dersom ingen aktivering av balanseenergi i noen retning har skjedd i balanseavregningsperioden, verdien av unngått 

aktivering av balanseenergi fra frekvensgjenopprettingsreserver eller erstatningsreserver. 

6. Dersom både positiv og negativ balanseenergi fra frekvensgjenopprettingsreserver eller erstatningsreserver er aktivert i 

samme balanseavregningsperiode, skal balanseavregningsprisen bestemmes for positiv ubalanse og negativ ubalanse basert på 

minst ett av prinsippene i henhold til nr. 4 og 5. 

KAPITTEL 5 

Avregning av balansekapasitet 

Artikkel 56 

Kjøp innenfor et planleggingsområde 

1. Hver TSO i et planleggingsområde som bruker bud på balansekapasitet, skal fastsette regler for avregning av minst 

frekvensgjenopprettingsreserver og erstatningsreserver i henhold til kravene angitt i artikkel 32. 

2. Hver TSO i et planleggingsområde som bruker bud på balansekapasitet, skal avregne minst alle kjøpte frekvens-

gjenopprettingsreserver og erstatningsreserver i henhold til kravene angitt i artikkel 32. 

Artikkel 57 

Kjøp utenfor et planleggingsområde 

1. Alle TSO-er som utveksler balansekapasitet, skal fastsette regler for avregning av kjøpt balansekapasitet i henhold til 

artikkel 33 og 35. 

2. Alle TSO-er som utveksler balansekapasitet, skal i fellesskap avregne kjøpt balansekapasitet ved hjelp av funksjonen for 

avregning mellom TSO-er i henhold til artikkel 33. TSO-er som utveksler balansekapasitet basert på en TSO-BSP-modell, skal 

avregne kjøpt balansekapasitet i henhold til artikkel 35. 

3. Alle TSO-er som utveksler balansekapasitet, skal fastsette regler for avregning av tildeling av utvekslingskapasitet 

mellom budområder i henhold til avdeling IV kapittel 2. 

4. Alle TSO-er som utveksler balansekapasitet, skal avregne den tildelte utvekslingskapasiteten mellom budområder i 

henhold til avdeling IV kapittel 2.  
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AVDELING VI 

ALGORITME 

Artikkel 58 

Balansealgoritmer 

1. I forslagene i henhold til artikkel 19, 20 og 21 skal alle TSO-er utarbeide algoritmer som skal brukes av funksjonene for 

aktiveringsoptimering for å aktivere bud på balanseenergi. Disse algoritmene skal 

a) overholde aktiveringsmetoden for bud på balanseenergi i henhold til artikkel 29, 

b) overholde prisfastsettelsesmetoden for balanseenergi i henhold til artikkel 30, 

c) ta hensyn til prosessbeskrivelsene for utligning av motsattrettede ubalanser og aktivering over landegrensene i henhold til 

del IV avdeling III i forordning (EU) 2017/1485. 

2. I forslaget i henhold til artikkel 22 skal alle TSO-er utarbeide en algoritme som skal brukes av funksjonen for utligning av 

motsattrettede ubalanser. Denne algoritmen skal minimere den motvirkende aktiveringen av balanseressurser ved å gjennom-

føre prosessen for utligning av motsattrettede ubalanser i henhold til del IV i forordning (EU) 2017/1485. 

3. I forslaget i henhold til artikkel 33 skal to eller flere TSO-er som utveksler balansekapasitet, utarbeide algoritmer som skal 

brukes av funksjonene for optimering av kapasitetskjøp for innhenting av bud på balansekapasitet. Disse algoritmene skal 

a) minimere de samlede kjøpskostnadene til all balansekapasitet som er kjøpt i fellesskap, 

b) dersom det er relevant, ta hensyn til tilgjengeligheten av utvekslingskapasitet mellom budområder, herunder eventuelle 

kostnader for levering av dette. 

4. Alle algoritmer som er utarbeidet i samsvar med denne artikkel skal 

a) overholde driftssikkerhetsbegrensninger, 

b) ta hensyn til tekniske begrensninger og nettbegrensninger, 

c) dersom det er relevant, ta hensyn til tilgjengelig utvekslingskapasitet mellom budområder. 

AVDELING VII 

RAPPORTERING 

Artikkel 59 

Europeisk rapport om integrasjon av balansemarkeder 

1. ENTSO-E skal offentliggjøre en europeisk rapport med vekt på overvåking, beskrivelse og analyse av gjennomføringen 

av denne forordningen, samt på rapportering om framdriften i integrasjonen av balansemarkedene i Europa, samtidig som det 

sikres fortrolig behandling av opplysninger i samsvar med artikkel 11. 

2. Rapporten skal utformes på følgende måte: 

a) To år etter ikrafttredelsen av denne forordningen og deretter hvert annet år skal det offentliggjøres en detaljert rapport. 

b) Tre år etter ikrafttredelsen av denne forordningen og deretter hvert annet år skal det offentliggjøres en kortere versjon av 

rapporten for å gi en oversikt over framdriften og oppdatere ytelsesindikatorene. 

3. Rapporten fastsatt i nr. 2 bokstav a), skal 

a) beskrive og analysere harmoniserings- og integrasjonsprosessen samt framdriften med hensyn til harmonisering og 

integrasjon av balansemarkedene gjennom anvendelsen av denne forordningen, 

b) beskrive status for gjennomføringsprosjektene i henhold til denne forordningen, 

c) vurdere forenligheten mellom gjennomføringsprosjektene og undersøke eventuelle utviklingstrekk som utgjør en risiko for 

den framtidige integrasjonen, 

d) analysere utviklingen i utvekslingen av balansekapasitet og delingen av reserver og beskrive mulige hindringer, forut-

setninger og tiltak for ytterligere å forbedre utvekslingen av balansekapasitet og deling av reserver,  
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e) beskrive de eksisterende og analysere de mulige utvekslingene av balansetjenester, 

f) analysere egnetheten til standardprodukter med hensyn til den siste utviklingen av forskjellige balanseressurser og foreslå 

mulige forbedringer av standardproduktene, 

g) vurdere behovet for ytterligere harmonisering av standardprodukter og mulige virkninger av manglende harmonisering av 

integrasjonen av balansemarkeder, 

h) vurdere forekomsten av og begrunnelsene for spesifikke produkter som brukes av TSO-ene, og deres virkning på 

integrasjonen av balansemarkeder, 

i) vurdere framdriften i harmoniseringen av hovedelementene i balanseavregningen samt følgene og mulige vridninger på 

grunn av manglende harmonisering, 

j) rapportere resultatene av nytte- og kostnadsanalyser i henhold til artikkel 61. 

4. ENTSO-E skal opprette ytelsesindikatorer for balansemarkeder som vil bli brukt i rapportene. Disse ytelsesindikatorene 

skal gjenspeile 

a) tilgjengeligheten av bud på balanseenergi, herunder bud fra balansekapasitet, 

b) økonomiske gevinster og besparelser på grunn av utligning av motsattrettede ubalanser, utveksling av balansetjenester og 

deling av reserver, 

c) fordelene ved bruk av standardprodukter, 

d) den samlede kostnaden ved balansering, 

e) økonomisk effektivitet og pålitelighet i balansemarkedene, 

f) mulig ineffektivitet og vridning i balansemarkedene, 

g) effektivitetstap som følge av spesifikke produkter, 

h) volum og pris på balanseenergi som brukes til balanseringsformål, både tilgjengelig og aktivert, fra standardprodukter og 

spesifikke produkter, 

i) ubalansepriser og ubalanse i systemet, 

j) utviklingen i prisene på balansetjenester de foregående årene, 

k) sammenligning av forventede og faktiske kostnader og fordeler fra alle tildelinger av utvekslingskapasitet mellom 

budområder for balanseringsformål. 

5. Før sluttrapporten framlegges, skal ENTSO-E utarbeide et forslag til utkast til rapport. Dette forslaget skal definere 

rapportens struktur og innhold og de ytelsesindikatorene som vil bli brukt i rapporten. Forslaget skal leveres til byrået, som skal 

ha rett til å kreve endringer innen to måneder etter at forslaget er framlagt. 

6. Rapporten fastsatt i nr. 2 bokstav a), skal også inneholde et sammendrag på engelsk av hver TSO-rapport om balansering i 

henhold til artikkel 60. 

7. Rapportene skal inneholde disaggregerte opplysninger og indikatorer for hvert planleggingsområde, hver 

budområdegrense eller hver LFC-blokk. 

8. ENTSO-E skal offentliggjøre rapportene på internett og framlegge dem for byrået senest seks måneder etter utgangen av 

det året de viser til. 

9. Etter fristene for når alle TSO-ene skal bruke de europeiske plattformene i henhold til artikkel 19 nr. 5, artikkel 20 nr. 6, 

artikkel 21 nr. 6 og artikkel 22 nr. 5, skal alle TSO-er gjennomgå innholdet og vilkårene for offentliggjøring av rapportene. På 

grunnlag av resultatet av denne gjennomgåelsen skal ENTSO-E utarbeide et forslag til ny struktur og nytt tidspunkt for 

offentliggjøring av rapportene og framlegge det for byrået. Byrået skal ha rett til å kreve endringer innen tre måneder etter at 

forslaget er framlagt. 

Artikkel 60 

TSO-rapport om balansering 

1. Hver TSO skal minst én gang annethvert år offentliggjøre en rapport om balansering som dekker de to foregående 

kalenderårene, samtidig som det sikres fortrolig behandling av opplysninger i samsvar med artikkel 11.  
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2. Rapporten om balansering skal 

a) inneholde opplysninger om volumene av tilgjengelige, kjøpte og brukte spesifikke produkter, samt en begrunnelse for 

spesifikke produkter i henhold til vilkårene angitt i artikkel 26, 

b) gi en kortfattet analyse av dimensjoneringen av reservekapasitet, herunder begrunnelsen for og forklaringen på kravene til 

beregnet reservekapasitet, 

c) gi en kortfattet analyse av den optimale leveringen av reservekapasitet, herunder begrunnelsen for volumet av balanse-

kapasitet, 

d) analysere kostnader og fordeler samt mulig ineffektivitet og vridning ved å ha spesifikke produkter med hensyn til 

konkurranse og fragmentering av markedet, deltakelse av laststyring og fornybare energikilder, integrasjon av balanse-

markeder og utilsiktede virkninger på andre markeder for elektrisk kraft, 

e) analysere mulighetene for å utveksle balansekapasitet og dele reserver, 

f) gi en forklaring på og en begrunnelse for kjøp av balansekapasitet uten utveksling av balansekapasitet eller deling av 

reserver, 

g) analysere effektiviteten ved funksjonen for aktiveringsoptimering for balanseenergi fra frekvensgjenopprettingsreserver og 

eventuelt for balanseenergi fra erstatningsreserver. 

3. Rapporten om balansering skal enten være på engelsk eller minst inneholde et sammendrag på engelsk. 

4. Basert på tidligere offentliggjorte rapporter, skal den relevante reguleringsmyndigheten i samsvar med artikkel 37 i 

direktiv 2009/72/EF ha rett til å kreve endringer i strukturen og innholdet i neste TSO-rapport om balansering. 

AVDELING VIII 

NYTTE- OG KOSTNADSANALYSE 

Artikkel 61 

Nytte- og kostnadsanalyse 

1. Dersom TSO-ene pålegges å utføre en nytte- og kostnadsanalyse i henhold til denne forordningen, skal de fastsette 

kriterier og metode for nytte- og kostnadsanalysen og framlegge dem for relevante reguleringsmyndigheter i samsvar med 

artikkel 37 i direktiv 2009/72/EF senest seks måneder før nytte- og kostnadsanalysen iverksettes. De relevante regule-

ringsmyndighetene skal ha rett til i fellesskap å kreve endringer av kriteriene og metoden. 

2. Nytte- og kostnadsanalysen skal minst ta hensyn til 

a) den tekniske gjennomførbarheten, 

b) den økonomiske effektiviteten, 

c) virkningen på konkurransen i og integrasjonen av balansemarkeder, 

d) kostnadene og fordelene ved gjennomføringen, 

e) virkningen på europeiske og nasjonale balansekostnader, 

f) den potensielle virkningen på prisene på det europeiske markedet for elektrisk kraft, 

g) TSO-enes og de balanseansvarliges evne til å oppfylle sine forpliktelser, 

h) virkningen på markedsdeltakerne med hensyn til ytterligere tekniske krav eller IT-krav, vurdert i samarbeid med berørte 

parter. 

3. Alle berørte TSO-er skal legge fram resultatene av nytte- og kostnadsanalysen til alle relevante reguleringsmyndigheter, 

sammen med et begrunnet forslag om hvordan eventuelle problemer som er kartlagt i nytte- og kostnadsanalysen, skal kunne 

løses.  
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AVDELING IX 

UNNTAK OG OVERVÅKING 

Artikkel 62 

Unntak 

1. En reguleringsmyndighet i samsvar med artikkel 37 i direktiv 2009/72/EF kan på anmodning fra en TSO eller på eget 

initiativ gi den berørte TSO-en unntak fra én eller flere bestemmelser i denne forordningen i samsvar med nr. 2–12. 

2. En TSO kan søke om unntak fra følgende krav: 

a) Fristene for når en TSO skal bruke de europeiske plattformene i henhold til artikkel 19 nr. 5, artikkel 20 nr. 6, artikkel 21 

nr. 6 og artikkel 22 nr. 5. 

b) Definisjonen av stengetiden for den integrerte planleggingsprosessen i en modell for sentralisert regulering i henhold til 

artikkel 24 nr. 5, og muligheten til å endre bud på den integrerte planleggingsprosessen i henhold til artikkel 24 nr. 6. 

c) Det største volumet av utvekslingskapasitet mellom budområder som er tildelt i en markedsbasert prosess i samsvar med 

artikkel 41 nr. 2, eller en prosess basert på en analyse av økonomisk effektivitet i samsvar med artikkel 42 nr. 2. 

d) Harmoniseringen av balanseavregningsperioden i henhold til artikkel 53 nr. 1. 

e) Gjennomføringen av kravene i henhold til artikkel 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56 og 57. 

3. Unntaksprosessen skal være åpen, ikke-diskriminerende, upartisk, godt dokumentert og være basert på en grunngitt 

søknad. 

4. TSO-ene skal sende en skriftlig søknad om unntak til den relevante reguleringsmyndigheten minst seks måneder før 

anvendelsesdatoen for de bestemmelsene som det søkes om unntak fra. 

5. En søknad om unntak skal inneholde følgende opplysninger: 

a) De bestemmelsene som det søkes om unntak fra. 

b) Ønsket unntaksperiode. 

c) En detaljert plan og tidsplan for hvordan man vil ivareta og sikre gjennomføringen av de aktuelle bestemmelsene i denne 

forordningen etter utløpet av unntaksperioden. 

d) En vurdering av følgene av unntaket det søkes om, på tilgrensende markeder. 

e) En vurdering av mulige risikoer for integrasjonen av balansemarkeder i hele Europa som unntaket det søkes om, kan gi. 

6. Den relevante reguleringsmyndigheten skal treffe en beslutning om en søknad om unntak innen seks måneder regnet fra 

dagen etter at den mottar søknaden. Denne fristen kan før den utløper, forlenges med tre måneder dersom den relevante 

reguleringsmyndigheten krever ytterligere informasjon fra den TSO-en som søker om unntak. Den forlengede fristen skal 

begynne å løpe når all informasjon er mottatt. 

7. Den TSO-en som søker om unntak, skal innen to måneder etter slik søknad levere all ytterligere informasjon som den 

relevante reguleringsmyndigheten ber om. Dersom TSO-en ikke leverer den informasjonen det bes om innen nevnte frist, skal 

søknaden om unntak anses å være trukket tilbake, med mindre noe av følgende skjer innen fristen utløper: 

a) Den relevante reguleringsmyndigheten beslutter å gi en forlengelse. 

b) TSO-en underetter, med en begrunnet innstilling, den relevante reguleringsmyndigheten om at søknaden om unntak er 

fullstendig. 

8. Ved vurderingen av søknaden om unntak eller før det gis unntak på eget initiativ, skal den relevante regule-

ringsmyndigheten ta hensyn til følgende forhold: 

a) Vanskelighetene knyttet til gjennomføringen av den eller de aktuelle bestemmelsene. 

b) Risikoene og følgene av den eller de aktuelle bestemmelsene med hensyn til driftssikkerhet. 

c) De tiltakene som treffes for å lette gjennomføringen av den eller de aktuelle bestemmelsene. 

d) Virkningene av manglende gjennomføring av den eller de aktuelle bestemmelsene med hensyn til likebehandling og 

konkurranse med andre europeiske markedsdeltakere, særlig når det gjelder etterspørselsfleksibilitet og fornybare energi-

kilder.  
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e) Virkningene på den generelle økonomiske effektiviteten og smart nettinfrastruktur. 

f) Virkningene på andre planleggingsområder og de generelle følgene for integrasjonsprosessen for det europeiske markedet. 

9. Den relevante reguleringsmyndigheten skal framlegge en begrunnet beslutning om en søknad om unntak, eller om et 

unntak gitt på eget initiativ. Dersom den relevante reguleringsmyndigheten gir et unntak, skal den angi hvor lenge det varer. 

Unntaket kan gis bare én gang for et tidsrom på høyst to år, bortsett fra for unntakene i nr. 2 bokstav c) og d), som kan gis til  

1. januar 2025. 

10. Den relevante reguleringsmyndigheten skal meddele sin beslutning til TSO-en, byrået og Europakommisjonen. 

Beslutningen skal også offentliggjøres på dens nettsted. 

11. De relevante reguleringsmyndighetene skal føre et register over alle unntak de har gitt eller avslått, og skal gi byrået et 

ajourført og konsolidert register minst hver sjette måned, samt at en kopi av dette skal gis til ENTSO-E. 

12. Registeret skal særlig inneholde 

a) de bestemmelsene som det gis eller avslås unntak fra, 

b) innholdet i unntaket, 

c) årsakene til at unntaket gis eller avslås, 

d) konsekvensene av at unntaket gis. 

Artikkel 63 

Overvåking 

1. ENTSO-E skal overvåke gjennomføringen av denne forordningen i samsvar med artikkel 8 nr. 8 i forordning (EF) 

nr. 714/2009. ENTSO-Es overvåking av gjennomføringen av denne forordningen skal minst omfatte følgende: 

a) Utarbeidingen av den europeiske rapporten om integrasjon av balansemarkeder i henhold til artikkel 59. 

b) Utarbeidingen av en rapport om overvåking av gjennomføringen av denne forordningen, herunder virkningen på 

harmoniseringen av gjeldende regler som har til formål å lette markedsintegrasjonen. 

2. ENTSO-E skal legge fram en overvåkingsplan for de rapportene som skal utarbeides, samt eventuelle oppdateringer, for 

byrået for uttalelse senest seks måneder etter ikrafttredelsen av denne forordningen. 

3. Byrået skal i samarbeid med ENTSO-E innen tolv måneder etter ikrafttredelsen av denne forordningen utarbeide en liste 

over de relevante opplysningene som ENTSO-E skal oversende til byrået i samsvar med artikkel 8 nr. 9 og artikkel 9 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 714/2009. Listen over relevante opplysninger kan bli oppdatert. ENTSO-E skal vedlikeholde et omfattende 

digitalt dataarkiv i standardisert format med de opplysningene som byrået krever. 

4. Alle TSO-er skal oversende til ENTSO-E de opplysningene som er nødvendige for å kunne utføre oppgavene nevnt i nr. 1 

og 3. 

5. Markedsdeltakerne og andre organisasjoner som berøres av integrasjonen av balansemarkedene for elektrisk kraft, skal på 

felles anmodning fra byrået og ENTSO-E legge fram for ENTSO-E de opplysningene som er nødvendige for å gjennomføre 

overvåkingen i samsvar med nr. 1 og 3, med unntak av de opplysningene som de relevante reguleringsmyndighetene i samsvar 

med artikkel 37 i direktiv 2009/72/EF, byrået eller ENTSO-E allerede har innhentet som følge av deres respektive 

overvåkingsoppgaver. 

AVDELING X 

OVERGANGS- OG SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 64 

Overgangsbestemmelser for Irland og Nord-Irland 

Med unntak av deltakelse i utviklingen av vilkårene eller metodene, der de respektive fristene skal gjelde, skal kravene i denne 

forordningen gjelde for Irland og Nord-Irland fra 31. desember 2019. 
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Artikkel 65 

Ikrafttredelse 

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

2. Artikkel 14, 16, 17, 28, 32, 34–36, 44–49 og 54–57 i denne forordningen får anvendelse ett år etter ikrafttredelsen av 

denne forordningen. 

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

Utferdiget i Brussel 23. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR KOORDINERING AV  

TRYGDEORDNINGER 

BESLUTNING nr. F3 

av 19. desember 2018 

om fortolkning av artikkel 68 i forordning (EF) nr. 883/2004 med hensyn til metoden for beregning av 

tillegget 

(Tekst som er relevant for EØS og EF/Sveits-avtalen) 

(2019/C 215/02)(*) 

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 og 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 68 i forordning (EF) nr. 883/2004, 

under henvisning til artikkel 60 i forordning (EF) nr. 987/2009 og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 68 nr. 2 i forordning (EF) nr. 883/2004 er det fastsatt at ved samtidig rett til familieytelser etter lovgivningen i 

mer enn én medlemsstat, skal familieytelser gis etter den lovgivningen som har prioritet i samsvar med nr. 1. Rett til 

familieytelser i henhold til annen motstridende lovgivning skal stanses opp til det beløpet som er fastsatt i førstnevnte 

lovgivning, og om nødvendig skal det gis et tillegg for den overskytende delen. 

2) For å legge til rette for en enhetlig anvendelse av forordning (EF) nr. 883/2004 er Den administrative kommisjon derfor 

enig i at det bør fastsettes en enhetlig prosedyre for å gjennomføre nevnte artikkel med hensyn til sammenligningen 

mellom beløpene som bevilges gjennom de to eller flere berørte lovgivningene, og med hensyn til fastsettelsen av 

tillegget (differansebeløpet) som den berørte institusjonen kan måtte betale. 

Beslutningen er i samsvar med vilkårene fastsatt i artikkel 71 nr. 2 i forordning (EF) nr. 883/2004. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

1. Institusjonen i medlemsstaten hvis lovgivning ikke har prioritet i samsvar med artikkel 68 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 883/2004, skal for hvert familiemedlem foreta en sammenligning mellom beløpet for familieytelser bevilget gjennom 

lovgivningen som har prioritet, og beløpet for familieytelser bevilget gjennom lovgivningen som den forvalter. 

2. Etter å ha foretatt sammenligningen for hvert enkelt familiemedlem, skal den berørte institusjonen betale et tillegg som 

tilsvarer differansen mellom de to beløpene. 

3. Denne beslutningen skal kunngjøres i Den europeiske unions tidende. Den trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort. 

President for Den administrative kommisjon 

Bernhard SPIEGEL 

 ____________  

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT C 215 av 26.6.2019, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 208/2020 av  

11. desember 2020 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. 
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REKOMMANDASJON nr. H2 

av 10. oktober 2018 

om inkludering av autentiseringselementer i dokumenter som en medlemsstats institusjon har utferdiget, 

og som viser en persons stilling i forbindelse med anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009 

(Tekst som er relevant for EØS og Sveits) 

(2019/C 147/05)(*) 

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 nevnte forordning 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 5 i forordning (EF) nr. 987/2009 om den rettslige gyldigheten av dokumenter og 

underlagsmateriale som viser en persons stilling, 

i samsvar med vilkårene fastsatt i artikkel 71 nr. 2 i forordning (EF) nr. 883/2004 og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 5 i forordning (EF) nr. 987/2009 er det fastsatt at dokumenter som en medlemsstats institusjon har utferdiget, 

og som viser en persons stilling i forbindelse med anvendelsen av forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009, 

skal godtas av de øvrige medlemsstaters institusjoner så lenge de ikke er trukket tilbake eller erklært ugyldige av 

medlemsstaten der de ble utferdiget. 

2) Den administrative kommisjon fastsetter strukturen på og innholdet i dokumentene som skal brukes av alle 

medlemsstater i den forbindelse. 

3) For å sikre en korrekt anvendelse av koordineringsreglene er det viktig at disse dokumentene inneholder sterkere 

sikkerhetselementer. 

4) Den administrative kommisjon vedtok rekommandasjon nr. A1 om utstedelse av bekreftelsen nevnt i artikkel 19 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009(3), der det foreslås tiltak for å hindre forfalskning av dokument 

A1. 

5) Tiltakene for å hindre forfalskning av dokument A1 vedtatt i rekommandasjon nr. A1 bør også anvendes på andre 

dokumenter som utferdiges til personer som bevis på deres rettslige stilling i forbindelse med anvendelsen av forordning 

(EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009. 

6) Medlemsstater kan beslutte ikke å anvende denne rekommandasjonen på dokumenter som ikke viser personers rettslige 

stilling, og hvis hovedformål er formidling av informasjon mellom vedkommende institusjon og den berørte personen, 

nemlig dokument P1 og U3. 

7) Det europeiske helsetrygdkortet, som har spesifikke elementer som er beskrevet i detalj i beslutning nr. S1 av  

12. juni 2009 om det europeiske helsetrygdkortet(4) og beslutning nr. S2 av 12. juni 2009 om tekniske spesifikasjoner 

for det europeiske helsetrygdkortet(5), er ikke omfattet av denne rekommandasjonen. 

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT C 147 av 29.4.2019, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 209/2020 av  

11. desember 2020 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. 

(3) EUT C 183 av 29.5.2018, s. 5. 

(4) EUT C 106 av 24.4 2010, s. 23. 

(5) EUT C 106 av 24.4 2010, s. 26. 
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ANBEFALER FØLGENDE FOR VEDKOMMENDE TJENESTER OG INSTITUSJONER: 

1. For å hindre forfalskning av dokumenter som en medlemsstats institusjon har utferdiget til en person, og som viser denne 

personens stilling i forbindelse med anvendelsen av forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009, anbefales det at 

følgende autentiseringselementer inkluderes i disse dokumentene: 

a. Dersom dokumentene utstedes manuelt, bør de inneholde en manuell underskrift og et blekkstempel og skrives ut på 

begge sider av arket. Arkene bør festes slik sammen at de ikke lett kan atskilles. Dette kan gjøres for eksempel ved å 

brette øvre venstre hjørne, hefte arkene i dette hjørnet og stemple på baksiden. 

b. Dersom dokumentene utstedes elektronisk, bør de ha et serienummer eller identifikasjonsnummer på hver side. I så fall 

er manuell underskrift og blekkstempel ikke nødvendig. 

2. I tillegg anbefales det at hvert dokument som utstedes, registreres på en slik måte at dets ekthet raskt og enkelt kan 

verifiseres av den utstedende institusjonen. 

3. Medlemsstatene skal underrette Den administrative kommisjon om de ulike måtene som dokumentene omfattet av denne 

rekommandasjonen utstedes på av deres institusjoner. Delegasjonene i Den administrative kommisjon skal dele disse 

opplysningene med sine respektive institusjoner. 

4. Denne rekommandasjonen skal kunngjøres i Den europeiske unions tidende. Den skal tre i kraft den første dagen i måneden 

etter tre kalendermåneder etter at den er kunngjort. 

 President for Den administrative kommisjon 

Bernhard SPIEGEL 
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DELEGERT KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2019/608 

av 16. januar 2019 

om endring av vedlegg V til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF med hensyn til  

kvalifikasjonsbeviser og betegnelser for utdanninger 

[meddelt under nummer C(2019) 78](*) 

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 yrkeskvalifi-

kasjoner(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 ble ajourført ved delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2016/790(2) og EU 

2017/2113(3) etter meldinger fra medlemsstatene om endringer i lovene og forskriftene deres 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 uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 104 av 15.4.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 211/2020 av  

11. desember 2020 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) 2016/790 av 13. januar 2016 om endring av vedlegg V til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2005/36/EF med hensyn til kvalifikasjonsbeviser og betegnelser for utdanninger (EUT L 134 av 24.5.2016, s. 135). 

(3) Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2017/2113 av 11. september 2017 om endring av vedlegg V til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2005/36/EF med hensyn til kvalifikasjonsbeviser og betegnelser for utdanninger (EUT L 317 av 1.12.2017 s. 119). 

2023/EØS/2/57 



5.1.2023 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 2/715 

 

 

Artikkel 2 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 16. januar 2019. 

 For Kommisjonen 

Elżbieta BIEŃKOWSKA 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg V til direktiv 2005/36/EF gjøres følgende endringer: 

1. Nr. 5.1.1–5.1.4 skal lyde: 

«5.1.1. Kvalifikasjonsbevis – medisinsk grunnutdanning 

Stat 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 

Česká republika 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.) 

Universitet 1. Autorisation som læge 20.12.1976 

Bevis for bestået 

lægevidenskabelig 

embedseksamen (cand.med.) 

 2. Tilladelse til selvstændigt 

virke som læge 

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 

Ελλάς Πτυχίο Ιατρικής — Ιατρική Σχολή 

Πανεπιστημίου, 

— Σχολή Επιστημών Υγείας, 

Τμήμα Ιατρικής 

Πανεπιστημίου 

 1.1.1981 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Referansedato 

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 de fin de deuxième 

cycle des études médicales 

Universités  20.12.1976 

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 

Universitetas 1. Internatūros 

pažymėjimas, nurodantis 

suteiktą medicinos 

gydytojo profesinę 

kvalifikaciją 

1.5.2004 

2. Magistro diplomas 

(medicinos magistro 

kvalifikacinis laipsnis ir 

gydytojo kvalifikacija) 

 2. Internatūros 

pažymėjimas (medicinos 

gydytojo profesinė 

kvalifikacija) 

Luxembourg Diplôme d'Etat de docteur en 

médecine, chirurgie et 

accouchements 

Jury d'examen d'Etat Certificat de stage 20.12.1976 

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 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Referansedato 

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. 

(3) Fra oktober 2014. 

(4) Fram til 2012. 

(5) Fra 2013. 

(6) Fra 2011. 

5.1.2. Kvalifikasjonsbevis – lege med spesialistutdanning 

Stat 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 

Česká republika 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 
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Stat Kvalifikasjonsbevis Organ som utsteder kvalifikasjonsbeviset Referansedato 

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 

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 
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Stat Kvalifikasjonsbevis Organ som utsteder kvalifikasjonsbeviset Referansedato 

Nederland Bewijs van inschrijving in een 

Specialistenregister 

— 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 

20.12.1976 

Diploma geneeskundig specialist — Registratiecommissie Geneeskundig 

Specialisten (RGS) van de Koninklijke 

Nederlandsche Maatschappij tot 

Bevordering der Geneeskunst(1) 

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 

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 for spesialistutdanning i medisin 

 Anestesiologi Generell kirurgi 

 Utdanningens korteste varighet: 3 år Utdanningens korteste varighet: 5 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Anesthésie-réanimation/Anesthesie-reanimatie Chirurgie/Heelkunde 

България Анестезиология и интензивно лечение Хирургия 

Česká republika Anesteziologie a intenzivní medicína Chirurgie 

Danmark Anæstesiologi Kirurgi 

Deutschland Anästhesiologie (Allgemeine) Chirurgie 
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 Anestesiologi Generell kirurgi 

 Utdanningens korteste varighet: 3 år Utdanningens korteste varighet: 5 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

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 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) 

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. 
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 Nevrokirurgi Obstetrikk og gynekologi 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Neurochirurgie Gynécologie — obstétrique/Gynaecologie — 

verloskunde 

България Неврохирургия Акушерство и гинекология 

Česká republika 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 

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 
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 Indremedisin Oftalmologi 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 3 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Médecine interne/Inwendige geneeskunde Ophtalmologie/Oftalmologie 

България Вътрешни болести Очни болести 

Česká republika 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 

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. 
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 Øre-nese-hals-sykdommer Pediatri 

 Utdanningens korteste varighet: 3 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie Pédiatrie/Pediatrie 

България Ушно-носно-гърлени болести Педиатрия 

Česká republika 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 

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 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. 
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 Lungesykdommer Urologi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 5 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Pneumologie Urologie 

България Пневмология и фтизиатрия Урология 

Česká republika Pneumologie a ftizeologie Urologie 

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 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Chirurgie orthopédique/Orthopedische 

heelkunde 

Anatomie pathologique/Pathologische anatomie 

България Ортопедия и травматология Обща и клинична патология 

Česká republika 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 Molekul-

arpathologie(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 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Sverige Ortopedi Klinisk patologi 

United Kingdom Trauma and orthopaedic surgery Histopathology 

(1) Fra mai 2006. 

(2) Fra juni 2015. 

(3) Fra 3. november 2015. 

 

 Nevrologi Psykiatri 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Neurologie Psychiatrie, particulièrement de l'adulte/ 

Psychiatrie, meer bepaald in de 

volwassenpsychiatrie 

България Нервни болести Психиатрия 

Česká republika 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 

Stat 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 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Radiodiagnostic/Röntgendiagnose Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-

oncologie 

България Образна диагностика Лъчелечение 

Česká republika 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 

Nederland Radiologie Radiotherapie 
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 Diagnostisk radiologi Radioterapi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

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 

Stat 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 

Česká republika 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 

Stat 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. desember 1994. 

(6) Fra 2012. 

 

 Medisinsk mikrobiologi Klinisk kjemi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien   

България Микробиология Биохимия 

Česká republika Lékařská mikrobiologie Klinická biochemie 
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 Medisinsk mikrobiologi Klinisk kjemi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Danmark Klinisk mikrobiologi Klinisk biokemi 

Deutschland — Mikrobiologie (Virologie) und 

Infektionsepidemiologie 

— Mikrobiologie, Virologie und 

Infektionsepidemiologie(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 



Nr. 2/732 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.1.2023 

 

 

 Medisinsk mikrobiologi Klinisk kjemi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Sverige Klinisk bakteriologi 

Klinisk mikrobiologi(7) 

Klinisk kemi 

United Kingdom Medical microbiology and virology Chemical pathology 

(1) Fram til 2012. 

(2) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 4. april 2000. 

(3) Fra mai 2006. 

(4) Fra juni 2015. 

(5) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 3. juni 2015. 

(6) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 30. desember 1994. 

(7) Fra mai 2015. 

 

 Immunologi Torakskirurgi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 5 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien  Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax(1) 

България Клинична имунология Гръдна хирургия Кардиохирургия 

Česká republika Alergologie a klinická imunologie Hrudní chirurgie 

Danmark Klinisk immunologi Thoraxkirurgi 

Deutschland  Thoraxchirurgie 

Eesti  Torakaalkirurgia 

Ελλάς  Χειρουργική Θώρακος 

España Inmunología — Cirugía torácica 

— Cirugía cardiovascular 

France  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 
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 Immunologi Torakskirurgi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 5 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

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 

thoraxkirurgi 

Sverige Klinisk immunologi(3) Thoraxkirurgi 

United Kingdom Immunology Cardo-thoracic surgery 

(1) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 1. januar 1983. 

(2) Fra juni 2015. 

(3) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 14. juni 2017. 

(4) Fra september 2011. 

 

 Barnekirurgi Karkirurgi 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 5 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien  Chirurgie des vaisseaux/ 

Bloedvatenheelkunde(1) 

България Детска хирургия Съдова хирургия 

Česká republika 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 
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 Barnekirurgi Karkirurgi 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 5 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

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 

Slovenija  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. januar 1983. 

(2) Fra juni 2017. 

 

 Kardiologi Gastroenterologi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Cardiologie Gastro-entérologie/Gastro-enterologie 

България Кардиология Гастроентерология(1) 

Česká republika Kardiologie Gastroenterologie 

Danmark Intern medicin: kardiologi Intern medicin: gastroenterology og hepatologi 

Deutschland — Innere Medizin und Schwerpunkt 

Kardiologie 

— Innere Medizin und Kardiologie(2) 

— Innere Medizin und Schwerpunkt 

Gastroenterologie 

— Innere Medizin und Gastroenterologie(2) 

Eesti Kardioloogia Gastroenteroloogia 

Ελλάς Καρδιολογία Γαστρεντερολογία 

España Cardiología Aparato digestivo 
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 Kardiologi Gastroenterologi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

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(3) 

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 

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) Fram til 14. september 2010. 

(2) Fra oktober 2009. 

(3) Fra juni 2015. 

 

 Revmatologi Generell hematologi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 3 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Rhumathologie/reumatologie  

България Ревматология Клинична хематология 

Česká republika Revmatologie Hematologie a transfúzní lékařství 
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 Revmatologi Generell hematologi 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 3 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Danmark Intern medicin: reumatologi Intern medicin: hæmatologi 

Deutschland — Innere Medizin und Schwerpunkt 

Rheumatologie 

— Innere Medizin und Rheumatologie(1) 

— Innere Medizin und Schwerpunkt 

Hämatologie und Onkologie 

— Innere Medizin und Hämatologie und 

Onkologie(1) 

Eesti Reumatoloogia Hematoloogia 

Ελλάς Ρευματολογία Αιματολογία 

España Reumatología Hematología y hemoterapia 

France Rhumatologie  

Hrvatska Reumatologija Hematologija 

Ireland Rheumatology Haematology (clinical and laboratory) 

Italia Reumatologia Ematologia 

Κύπρος Ρευματολογία Αιματολογία 

Latvija Reimatoloģija Hematoloģija 

Lietuva Reumatologija Hematologija 

Luxembourg Rhumatologie Hématologie 

Magyarország Reumatológia Hematológia 

Malta Rewmatoloġija Ematoloġija 

Nederland Reumatologie  

Österreich Innere Medizin und Rheumatologie Innere Medizin und Hämatologie und 

internistische 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. 
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 Endokrinologi Fysikalsk medisin og rehabilitering 

 Utdanningens korteste varighet: 3 år Utdanningens korteste varighet: 3 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien  Médecine physique et réadaptation/Fysische 

geneeskunde en revalidatie 

България Ендокринология и болести на обмяната Физикална и рехабилитационна медицина 

Česká republika 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 

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  

Nederland  Revalidatiegeneeskunde 

Österreich Innere Medizin und Endokrinologie und 

Diabetologie 

Physikalische Medizin und Allgemeine 

Rehabilitation 

Polska Endokrynologia Rehabilitacja medyczna 

Portugal Endocrinologia/Nutrição Medicina física e de reabilitação 

România Endocrinologie Reabilitare Medicală 
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 Endokrinologi Fysikalsk medisin og rehabilitering 

 Utdanningens korteste varighet: 3 år Utdanningens korteste varighet: 3 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

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. 

 

 Nevropsykiatri Hudsykdommer og veneriske sykdommer 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 3 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Neuropsychiatrie(1) Dermato-vénéréologie/Dermato-venereologie 

България  Кожни и венерически болести 

Česká republika  Dermatovenerologie 

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 
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 Nevropsykiatri Hudsykdommer og veneriske sykdommer 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 3 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

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   

Opphevingsdatoer i henhold til artikkel 27 nr. 3: 

(1) 1. august 1987, unntatt for personer som har påbegynt utdanning før denne datoen. 

(2) 31. desember 1971. 

(3) 31. oktober 1999. 

(4) Kvalifikasjonsbevis utstedes ikke lenger for utdanning som ble påbegynt etter 5. mars 1982. 

(5) 9. juli 1984. 

(6) 31. mars 2004. 

 

 Radiologi Barne- og ungdomspsykiatri 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien  Psychiatrie, particulièrement en psychiatrie 

infanto-juvénile/Psychiatrie, meer bepaald in de 

kinder- en jeugdpsychiatrie 

България Радиобиология Детска психиатрия 

Česká republika  Dětská a dorostová psychiatrie 

Danmark  Børne- og ungdomspsykiatri 

Deutschland Radiologie Kinder- und Jugendpsychiatrie und -

psychotherapie 

Eesti   

Ελλάς Ακτινολογία — Ραδιολογία Παιδοψυχιατρική 

España Electroradiología(1)  
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 Radiologi Barne- og ungdomspsykiatri 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

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 

Psychotherapeutische 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 

Opphevingsdatoer i henhold til artikkel 27 nr. 3: 

(1) 1. februar 1984. 

(2) 3. desember 1971. 

(3) 31. oktober 1993. 

(4) Kvalifikasjonsbevis utstedes ikke lenger for utdanning som ble påbegynt etter 5. mars 1982. 

(5) 8. juli 1984. 

(6) 31. mars 2004. 

(7) 1. januar 1991. 

(8) Fra juni 2015. 

 

 Geriatri Nyresykdommer 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Gériatrie/Geriatrie  

България Гериатрична медицина Нефрология 
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 Geriatri Nyresykdommer 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Česká republika Geriatrie Nefrologie 

Danmark Intern medicin: geriatric Intern medicin: nefrologi 

Deutschland  — Innere Medizin und Schwerpunkt 

Nephrologie 

— Innere Medizin und Nephrologie(1) 

Eesti  Nefroloogia 

Ελλάς  Νεφρολογία 

España Geriatría Nefrología 

France  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) 

United Kingdom Geriatric medicine Renal medicine 

(1) Fra oktober 2009. 

(2) Fra mai 2015. 
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 Smittsomme sykdommer Samfunnsmedisin 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien   

България Инфекциозни болести Социална медицина и здравен мениджмънт 

комунална хигиена 

Česká republika Infekční lékařství Hygiena a epidemiologie 

Danmark Intern medicin: infektionsmedicin Samfundsmedicin 

Deutschland  Öffentliches Gesundheitswesen 

Eesti Infektsioonhaigused  

Ελλάς  Κοινωνική Ιατρική 

España  Medicina preventiva y salud pública 

France  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 

Slovenija Infektologija Javno zdravje 

Slovensko Infektológia Verejné zdravotníctvo 
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 Smittsomme sykdommer Samfunnsmedisin 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

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. desember 2016. 

 

 Farmakologi Arbeidsmedisin 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien  Médecine du travail/Arbeidsgeneeskunde 

България Клинична фармакология и терапия 

Фармакология 

Трудова медицина 

Česká republika 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 

Nederland  — Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde 

— Arbeid en gezondheid, 

verzekeringsgeneeskunde 
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 Farmakologi Arbeidsmedisin 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

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 2017. 

 

 Allergologi Nukleærmedisin 

 Utdanningens korteste varighet: 3 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien  Médecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde 

България Клинична алергология Нуклеарна медицина 

Česká republika Alergologie a klinická imunologie Nukleární medicína 

Danmark  Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 

Deutschland  Nuklearmedizin 

Eesti   

Ελλάς Αλλεργιολογία Πυρηνική Ιατρική 

España Alergología Medicina nuclear 

France  Médecine nucléaire 

Hrvatska Alergologija i klinička imunologija Nuklearna medicina 

Ireland   

Italia Allergologia ed immunologia clinica Medicina nucleare 

Κύπρος Αλλεργιολογία Πυρηνική Ιατρική 
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 Allergologi Nukleærmedisin 

 Utdanningens korteste varighet: 3 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

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  Nuklearna medicina 

Slovensko Klinická imunológia a alergológia Nukleárna medicína 

Suomi/Finland  Kliininen fysiologia ja 

isotooppilääketiede/Klinisk fysiologi och 

nukleärmedicin 

Sverige Allergisjukdomar Nukleärmedicin 

Nuklearmedicin(2) 

United Kingdom  Nuclear medicine 

(1) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 12. august 1996. 

(2) Fra september 2008. 

 

 Kjevekirurgi (medisinsk grunnutdanning) Biologisk hematologi 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien   

България Лицево-челюстна хирургия Трансфузионна хематология 

Česká republika 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 

Stat 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   

Opphevingsdatoer i henhold til artikkel 27 nr. 3: 

(1) 30. september 2007. 

(2) 28. februar 2013. 

 

 Stomatologi Dermatologi 

 Utdanningens korteste varighet: 3 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien   

България   

Česká republika   

Danmark   

Deutschland   
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 Stomatologi Dermatologi 

 Utdanningens korteste varighet: 3 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Eesti   

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. desember 1994. 

 

 Venerologi Tropemedisin 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien   

България   

Česká republika   
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 Venerologi Tropemedisin 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Danmark   

Deutschland   

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. juni 2015. 
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 Gastroenterologisk kirurgi Akuttmedisin 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 5 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Chirurgie abdominale/Heelkunde op het 

abdomen(1) 

 

България Гастроентерологичнa хирургия Спешна медицина 

Česká republika  — Traumatologie 

— Urgentní medicína 

Danmark  Akutmedicin(5) 

Deutschland Visceralchirurgie  

Eesti  Erakorralise meditsiini eriarst(6) 

Ελλάς   

España   

France Chirurgie viscérale et digestive  

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 
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 Gastroenterologisk kirurgi Akuttmedisin 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 5 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Sverige  Akutsjukvård 

United Kingdom  Emergency medicine 

(1) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 1. januar 1983. 

(2) Fra 17. februar 2006. 

(3) Opphevingsdato i henhold til artikkel 27 nr. 3: 3. juni 2015. 

(4) Fra 21. november 2003. 

(5) Fra februar 2018. 

(6) Fra september 2016. 

 

 Klinisk nevrofysiologi 
Kjevekirurgi og munnhulesykdommer 

(grunnutdanning for leger og tannleger)(1) 

 Utdanningens korteste varighet: 4 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat 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 

Česká republika   

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 
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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 

Stat Betegnelse Betegnelse 

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). 

(2) Fra 2006. 

(3) Fra 10. juli 2014. 

(4) Fra 2009. 

 

 Medisinsk onkologi Medisinsk genetikk 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

Belgique/België/Belgien Oncologie médicale/Medische oncologie  

България Медицинска онкология Медицинска генетика 

Česká republika 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 
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 Medisinsk onkologi Medisinsk genetikk 

 Utdanningens korteste varighet: 5 år Utdanningens korteste varighet: 4 år 

Stat Betegnelse Betegnelse 

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 

5.1.4. Kvalifikasjonsbevis – allmennpraktiserende lege 

Stat 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 

Česká republika 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 Ιατρός 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 
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Stat Kvalifikasjonsbevis Yrkestittel Referansedato 

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 

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 
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Stat Kvalifikasjonsbevis Yrkestittel Referansedato 

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 

Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 
Yrkestittel Referansedato 

België/Belgique/

Belgien 

— Diploma gegradueerde 

verpleger/verpleegster/ 

Diplôme 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 

 — 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)/Ziekenhuis

verpleger(-verpleegster) 

— Diploma in de 

ziekenhuisverpleegkunde/

Brevet d'infirmier(ère) 

hospitalier(ère)/Brevet 

eines (einer) 

Krankenpflegers  

(-pflegerin) 

— Brevet van 

verpleegassistent(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 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 
Yrkestittel Referansedato 

Česká republika 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 

— Všeobecný ošetřovatel  

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 Krankenpf-

legerin/Gesundheits- und 

Krankenpfleger 

29.6.1979 

Eesti 1. Diplom õe erialal 1. Tallinna Meditsiinikool õde 1.5.2004 

 Tartu Meditsiinikool 

 Kohtla-Järve 

Meditsiinikool 

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 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 
Yrkestittel Referansedato 

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 

2. Svjedodžba ‘prvostupnik 

(baccalaureus) sestrinstva/ 

prvostupnica (baccalaurea) 

sestrinstva’ 

2. Medicinski fakulteti 

sveučilišta u Republici 

Hrvatskoj 

2. prvostupnik (baccalaureus) 

sestrinstva/prvostupnica 

(baccalaurea) sestrinstva 

Sveučilišta u Republici 

Hrvatskoj 

 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) 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 
Yrkestittel Referansedato 

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 

  

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 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 
Yrkestittel Referansedato 

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 

  

 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. Fachhochschulrat/ 

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’ 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 
Yrkestittel Referansedato 

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   

 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/ 

Sjukskötarexamen 

1. Terveydenhuolto-

oppilaitokset/ 

Sairaanhoitaja/Sjukskötare 1.1.1994 

  Hälsovårdsläroanstalter   

 2. Sosiaali- ja terveysalan 

ammattikorkeakoulut-

utkinto, sairaanhoitaja 

(AMK)/Yrkeshögskoleexa

men inom hälsovård och 

det sociala området, 

sjukskötare (YH) 

2. Ammattikorkeakoulut/ 

Yrkeshögskolor 

  

Sverige Sjuksköterskeexamen Universitet eller högskola Sjuksköterska 1.1.1994 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 
Yrkestittel Referansedato 

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 godkjenning 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 godkjenning 

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 godkjenning av kvalifikasjonen uten krav om faktisk registrering, ettersom slik registrering ikke 

er en del av kvalifiseringsprosessen. 

(4) Gyldig til 2001. 

(5) Fra 2001/2002.» 

3. Nr. 5.3.2 og 5.3.3 skal lyde: 

«5.3.2. Kvalifikasjonsbevis – grunnutdanning for tannleger 

Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Yrkestittel Referansedato 

België/Belgique/

Belgien 

Diploma van 

tandarts/Diplôme 

licencié en science 

dentaire 

— De universiteiten/ 

Les universités 

 Licentiaat in de 

tandheelkunde/ 

Licencié en science 

dentaire 

28.1.1980 

— De bevoegde 

Examencommissie 

van de Vlaamse 

Gemeenschap/Le 

Jury compétent 

d'enseignement 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 

Česká republika Diplom o ukončení 

studia ve studijním 

programu zubní 

lékařství (doktor 

zubního lékařství, 

MDDr.) 

Lékařská fakulta 

univerzity v České 

republice 

 Zubní lékař 1.5.2004 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Yrkestittel Referansedato 

Danmark Bevis for kandidatud-

dannelsen 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 hamba-

arstiteaduse õppekava 

läbimise kohta 

Tartu Ülikool  Hambaarst 1.5.2004 

Ελλάς Πτυχίο Οδοντιατρικής Πανεπιστήμιο  Οδοντίατρος ή 

χειρούργος 

οδοντίατρος 

1.1.1981 

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 

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 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Yrkestittel Referansedato 

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 

 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 

Österreich Bescheid über die 

Verleihung des 

akademischen Grades 

‘Doktor der 

Zahnheilkunde’ 

— Medizinische 

Universität 

 Zahnarzt 1.1.1994 

— Medizinische 

Fakultät der 

Universität 

   

Polska Dyplom ukończenia 

studiów wyższych na 

kierunku lekarsko-

dentystycznym 

lekarskim z tytułem 

‘lekarz dentysta’ 

Szkoły wyższe Świadectwo złożenia 

Lekarsko — 

Dentystycznego 

Egzaminu 

Państwowego(1)/ 

Świadectwo złożenia 

Lekarsko-

Dentystycznego 

Egzaminu 

Końcowego(2) 

Lekarz dentysta 1.5.2004 

   Zaświadczenie o 

ukończeniu stażu 

podyplomowego(3) 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Yrkestittel Referansedato 

Portugal — Carta de curso de 

licenciatura em 

medicina dentária 

— Faculdades 

— Institutos 

Superiores 

 Médico dentista 1.1.1986 

 — 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/ 

Helsingfors 

universitet 

Sosiaali- ja terveysalan 

lupa- ja valvontavi-

raston päätös 

käytännön palvelun 

hyväksymisestä/Beslut 

av Tillstånds- och 

tillsynsverket för 

social- och hälsovården 

om godkännande av 

prakisk tjänstgöring 

Hammaslääkäri/ 

Tandläkare 

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. oktober 2016, og som mellom 2. oktober 2016 og 28. februar 2017 søkte om retten til å utøve tannlegeyrket. 

(4) Fra 1. oktober 2011. 

(5) Fra 1. september 2017. 
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5.3.3. Kvalifikasjonsbevis – tannlege med spesialistutdanning 

Oralkirurgi 

Stat 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 

Česká republika 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 31.03.2011 

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 

2. Rezidentūros pažymėjimas (burnos chirurgo 

profesinė kvalifikacija) 

Universitetas 1.5.2004 

Luxembourg    

Magyarország Dento-alveoláris sebészet szakorvosa 

bizonyítvány 

Nemzeti Vizsgabizottság 1.5.2004 

Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fil-Kirurġija tal-

ħalq 

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti 1.5.2004 
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Stat Kvalifikasjonsbevis Organ som utsteder kvalifikasjonsbeviset Referansedato 

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 

2. Zdravniška zbornica Slovenije 

1.5.2004 

Slovensko Diplom o špecializácii v špecializačnom odbore 

maxilofaciálna chirurgia 

Univerzita 17.12.2008 

Suomi/Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu-ja 

leukakirurgia/Specialtandläkarexamen, 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 

Kjeveortopedi 

Stat 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 

Česká republika Diplom o specializaci (v oboru ortodoncie) 1. Institut postgraduálního vzdělávání ve 

zdravotnictví 

2. Ministerstvo zdravotnictví 

19.7.2007 

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 
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Stat Kvalifikasjonsbevis Organ som utsteder kvalifikasjonsbeviset Referansedato 

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 

2. Rezidentūros pažymėjimas (gydytojo 

ortodonto profesinė kvalifikacija) 

Universitetas 1.5.2004 

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 

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 

2. Zdravniška zbornica Slovenije 

1.5.2004 

Slovensko Diplom o špecializácii v špecializačnom odbore 

čeľustná ortopédia 

Univerzita 17.12.2008 
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Stat Kvalifikasjonsbevis Organ som utsteder kvalifikasjonsbeviset Referansedato 

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 

Stat 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 

 степен магистър по 

специалност Ветеринарна 

медицина с професионална 

квалификация Ветеринарен 

лекар 

— Тракийски университет 

Стара Загора, 

Ветеринарномедицински 

факултет 

  

Česká republika — 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 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Referansedato 

 — 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 

France Diplôme d'Etat de docteur 

vétérinaire 

— L'Institut d'enseignement 

supérieur et de recherche 

en alimentation, santé 

animale, sciences 

agronomiques et de 

l'environnement (Vet Agro 

Sup); 

— L'Ecole nationale 

vétérinaire, 

agroalimentaire et de 

l'alimentation, Nantes-

Atlantique (ONIRIS); 

— L'Ecole nationale 

vétérinaire d'Alfort; 

— L'Ecole 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 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Referansedato 

Latvija Veterinārārsta diploms Latvijas Lauksaimniecības 

Universitāte 

 1.5.2004 

Lietuva 1. Aukštojo mokslo diplomas 

(veterinarijos gydytojo 

(DVM)) 

1. Lietuvos Veterinarijos 

Akademija 

 1.5.2004 

2. Magistro diplomas 

(veterinarinės medicinos 

magistro kvalifikacinis 

laipsnis ir veterinarijos 

gydytojo profesinė 

kvalifikacija) 

2. Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas 

Luxembourg Diplôme d'Etat de docteur en 

médecine vétérinaire 

Jury d'examen d'Etat  21.12.1980 

Magyarország Okleveles állatorvos doktor 

oklevél (dr. vet) 

Felsőoktatási intézmény  1.5.2004 

Malta Liċenzja ta' Kirurgu Veterinarju Kunsill tal-Kirurġi Veterinarji  1.5.2004 

Nederland Getuigschrift van met goed 

gevolg afgelegd 

diergeneeskundig/ 

veeartsenijkundig 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 

 1.5.2004 

  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) 

  

Portugal — Carta de curso de 

licenciatura em medicina 

veterinária 

— Carta de mestrado 

integrado em medicina 

veterinária 

Universidade  1.1.1986 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Referansedato 

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 

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. november 2006. 

(2) Fra 23. november 2006. 

(3) Gyldig til 10. april 2008. 

(4) Fra 11. april 2008. 

(5) Fra 10. januar 2011. 

(6) Fra 1. oktober 2011. 

(7) Fra 1. oktober 2012.» 
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5. Nr. 5.5.2 skal lyde: 

«5.5.2 Kvalifikasjonsbevis – jordmor 

Stat 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 Gemeenschap/Le 

Jury compétent 

d'enseignement de la 

Communauté française 

Vroedvrouw/ 

Accoucheuse 

23.1.1983 

България Диплома за висше 

образование на 

образователно-

квалификационна степен 

‘Бакалавър’ с професионална 

квалификация ‘Акушерка’ 

Университет Акушеркa 1.1.2007 

Česká republika 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/porodní 

asistent 

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 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 
Yrkestittel Referansedato 

 2. Πτυχίο του Τμήματος 

Μαιών της Ανωτέρας 

Σχολής Στελεχών Υγείας 

και Κοινων. Πρόνοιας 

(ΚΑΤΕΕ) 

2. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου 

Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων 

— Μαιευτής  

 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 de sage-femme L'Etat Sage-femme 23.1.1983 

Hrvatska Svjedodžba ‘prvostupnik 

(baccalaureus) primaljstva/ 

sveučilišna prvostupnica 

(baccalaurea) primaljstva’ 

— Medicinski fakulteti 

sveučilišta u Republici 

Hrvatskoj 

Prvostupnik (baccalaureus) 

Primaljstva/Prvostupnica 

(baccalaurea) primaljstva 

1.7.2013 

 — Sveučilišta u Republici 

Hrvatskoj 

 

 — Veleučilišta i visoke škole 

u Republici Hrvatskoj 

 

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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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 
Yrkestittel Referansedato 

Lietuva 1. Aukštojo mokslo diplomas, 

nurodantis suteiktą 

bendrosios praktikos 

slaugytojo profesinę 

kvalifikaciją, ir profesinės 

kvalifikacijos pažymėjimas, 

nurodantis suteiktą akušerio 

profesinę kvalifikaciją 

1. Universitetas Akušeris 1.5.2004 

 — Pažymėjimas, 

liudijantis akušerio 

profesinę praktiką 

   

 2. Aukštojo mokslo diplomas 

(neuniversitetinės studijos), 

nurodantis suteiktą 

bendrosios praktikos 

slaugytojo profesinę 

kvalifikaciją, ir profesinės 

kvalifikacijos pažymėjimas, 

nurodantis suteiktą akušerio 

profesinę kvalifikaciją 

2. Kolegija   

 — Pažymėjimas, 

liudijantis akušerio 

profesinę praktiką 

   

 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   

 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 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 
Yrkestittel Referansedato 

Magyarország 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 

 

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 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 
Yrkestittel Referansedato 

 2. DIPLOM 

diplomovaná pôrodná 

asistentka 

2. Stredná zdravotnícka škola   

Suomi/Finland 1. Kätilön tutkinto/ 

barnmorskeexamen 

1. Terveydenhuoltooppi-

laitokset/hälsovårdsläroanst

alter 

Kätilö/Barnmorska 1.1.1994 

 2. Sosiaali- ja terveysalan 

ammattikorkeakoulututkint

o, 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 godkjenning 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 godkjenning 

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 godkjenning av kvalifikasjonen uten krav om faktisk registrering, ettersom slik registrering ikke er en del av kvalifiseringsprosessen. 

(4) Gyldig til 2001. 

(5) Fra 2001/2002.» 

6. Nr. 5.6.2 skal lyde: 

«5.6.2. Kvalifikasjonsbevis – farmasøyt 

Stat 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 

Examencommissie van de 

Vlaamse Gemeenschap/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 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Referansedato 

Česká republika 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 

Farmaatsiamagister 

Master of Science in Pharmacy 

(MSc) 

Tartu Ülikool  1.5.2004 

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 

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) 

Certificate of Registration 

as a Pharmacist(1) 

1. Cumann Cógaiseoirí na 

hEireann 

(Pharmaceutical Society of 

Ireland) 

 1.10.1987 

 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 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Referansedato 

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 

Magyarország 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 

2. Uniwersytet Medyczny 

3. Collegium Medicum 

Uniwersytetu 

Jagiellońskiego 

 1.5.2004 

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 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 
Referansedato 

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 

 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 godkjenning 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 godkjenning 

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 godkjenning 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 godkjenning av sine kvalifikasjoner uten krav om faktisk registrering. I slike tilfeller skal det medfølgende sertifikatet bekrefte at alle 

kvalifikasjonskrav er oppfylt. 

(5) Fra 10. januar 2011.» 

7. Nr. 5.7.1 skal lyde: 

«5.7.1. Kvalifikasjonsbevis – arkitekt godkjent i henhold til artikkel 46 

Stat 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 provinciale 

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 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 

Akademisk 

referanseår 

 6. Burgerlijke ingenieur-

architect/Ingénieur Civil 

Architecte 

6. — Faculteiten Toegepaste 

Wetenschappen van de 

Universiteiten/Facultés 

des sciences appliquées 

des universités 

— ‘Faculté Polytechnique’ 

van Mons 

  

 7. Burgerlijk Ingenieur- 

Architect (Ir. Arch.) 

7. — Katholieke Universiteit 

Leuven, faculteit 

ingenieursweten-

schappen 

 2004/2005 

  — Vrije Universiteit 

Brussel, faculteit 

ingenieursweten-

schappen 

  

 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 

Česká republika 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 

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-Gesamt-

hochschulen (Architektur/ 

Hochbau) 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 

Akademisk 

referanseår 

  — Hochschulen für bildende 

Künste 

  — Hochschulen für Künste 

 Diplom-Ingenieur, Diplom-

Ingenieur FH 

— Fachhochschulen 

(Architektur/Hochbau) 

  — Universitäten-

Gesamthochschulen 

(Architektur/Hochbau) bei 

entsprechenden 

Fachhochschulstudiengän-

gen 

 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 

  — 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: 

Brandenburgische 

Technische Universität 

Cottbus-Senftenberg’ 

2009/2010 

  — Fachhochschule Lübeck, 

University of Applied 

Sciences, Fachbereich 

Bauwesen 

2004/2005 

  — Fachhochschule für 

Technik und Wirtschaft 

Dresden, Fakultät 

Bauingenieurwesen/ 

Architektur 

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 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 

Akademisk 

referanseår 

  — 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 

  — 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 — Leibniz Universität 

Hannover, Fakultät für 

Architektur und Landschaft 

 2011/2012 

  — Fachhochschule Aachen, 

Fachbereich Architektur 

 2009/2010 

  — Universität Stuttgart, 

Architektur und 

Stadtplanung 

 2013/2014 

 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 
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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 

  

  — 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 
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  — 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 

  — 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 
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  — Universidad de Zaragoza. 

Escuela de Ingeniería y 

Arquitectura 

  

  — 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 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 

  

  — 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 
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  — 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 

  — 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 
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 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 

  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 

  Ecole nationale supérieure 

d'architecture de Nancy 

(Ministère chargé de 

l'architecture et ministère 

chargé de l'enseignement 

supérieur) 

2004/2005 
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  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 

  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 
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 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 

  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 
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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 

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. 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 

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 

  — Università di Trieste 

  — Politecnico di Bari 

  — Politecnico di Milano 

  — Politecnico di Torino 
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  — 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 

  — 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 
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  — 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 

  — 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 
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 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 

  — 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 

  — 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 
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  — 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 

Facoltà‘Ludovico Quaroni’ 

dell'Università degli Studi‘La 

Sapienza’ di Roma 

2000/2001 

 Laurea Magistrale in 

architettura -progettazione 

architettonica e urbana 

Facoltà‘Ludovico Quaroni’ 

dell'Università degli Studi‘La 

Sapienza’ di Roma 

2004/2005 

 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 
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  — 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 

 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 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 

 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 in 

Architettura Costruzione Città 

Politecnico di Torino  2010/2011 
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 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 

 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 

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 
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Lietuva Bakalauro diplomas 

(Architektūros bakalauras) 

— Kauno technologijos 

universitetas 

Architekto kvalifikacijos 

atestatas (Atestuotas 

architektas) 

2007/2008 

 — Vilniaus Gedimino 

technikos universitetas 

 

 — Vilniaus dailės akademija  

 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 

Magyarország 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 

Architectenregister 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 

 

 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 

examencommissies van 

respectievelijk: 

 1988/1989 

 — de Amsterdamse 

Hogeschool voor de 

Kunsten te Amsterdam 
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 — 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 

  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/ 

Bescheinigung 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 
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 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 

 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. Bachelor-
studiengang‘Green 
Building’ und 
Masterstudiengang‘Archit
ektur — 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 potwierdzające 
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  
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  — 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 

  — 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 

 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 
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  — Universidade Técnica de 

Lisboa (Instituto Superior 

Técnico) 

2001/2002 

  — 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 

  — 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 
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  — 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 

  

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 

2007/2008 

 Diploma o pridobljeni 

magistrski izobrazbi 2. stopnje 

Univerza v Mariboru; Fakulteta 

za gradbeništvo, prometno 

inženirstvo in arhitekturo 

  

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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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 

Akademisk 

referanseår 

  — 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 

— Birmingham City 

University 

2010/2011 

— University of Kent 2006/2007 

— University of Ulster 2008/2009 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 

Akademisk 

referanseår 

— 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 

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 

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 
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Stat Kvalifikasjonsbevis 
Organ som utsteder 

kvalifikasjonsbeviset 

Attest som ledsager 

kvalifikasjonsbeviset 

Akademisk 

referanseår 

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 

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 

— Hull School of Art and 

Design (Open University) 

 2015/2016 

(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’».» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/641 

av 12. mai 2020 

om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og 

basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. mars 2020 til 29. juni 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-

justeringen og om volatilitetsjusteringer. 

2) Forsikrings- og gjenforsikringsforetak bør benytte de tekniske opplysningene som er basert på markedsdata for utgangen 

av den siste måneden før den første referansedatoen for rapportering som denne forordningen får anvendelse på.  

Den 3. april 2020 framla Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner for Kommisjonen 

tekniske opplysninger som gjaldt markedsdata for utgangen av mars 2020. Disse opplysningene ble offentliggjort  

3. april 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 

opplysningene ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital, uansett når de rapporterer til sine 

vedkommende myndigheter. Denne forordningen bør derfor få anvendelse fra den første referansedatoen for 

rapportering som denne forordningen får anvendelse på. 

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 

forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. mars 2020 til 29. juni 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. 

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 150 av 13.5.2020, s. 34, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 212/2020 av  

11. desember 2020 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). 

2023/EØS/2/58 
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b) De grunnleggende kjøpskurs-salgskurs-differansene for beregning av matching-justeringen fastsatt i vedlegg II. 

c) For hvert relevant nasjonalt forsikringsmarked, volatilitetsjusteringene fastsatt i vedlegg III. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 31. mars 2020. 

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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[Vedleggene er kunngjort i EUT L 150 av 13.5.2020, s. 36-133.] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0641&qid=1653463209804
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/410 

av 29. november 2018 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til detaljene for og strukturen i 

opplysningene på området betalingstjenester som vedkommende myndigheter skal melde til Den 

europeiske banktilsynsmyndighet i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2366(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2366 av 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre 

marked, om endring av direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om oppheving 

av direktiv 2007/64/EF(1), særlig artikkel 15 nr. 5 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til direktiv (EU) 2015/2366 skal Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) opprette og drive et elektronisk 

sentralt register som inneholder en liste over alle betalingsinstitusjoner og e-pengeforetak og deres respektive agenter og 

filialer. For dette formål er det nødvendig at vedkommende myndigheter melder inn detaljer til EBA som gjør det mulig 

for betalingstjenestebrukere og andre berørte parter å enkelt og utvetydig identifisere hver enhet som er ført inn i 

registeret, samt territoriet der denne enheten driver eller har til hensikt å drive virksomhet. Betalingstjenestebrukere bør 

også kunne identifisere de betalingstjenestene og e-pengetjenestene som disse enhetene yter. 

2) Det elektroniske sentrale registeret bør også omfatte tjenesteytere som er unntatt fra virkeområdet til direktiv (EU) 

2015/2366 og utøver en virksomhet omhandlet i artikkel 3 bokstav k) punkt i) og ii) og bokstav l) i nevnte direktiv, og 

som har sendt en melding til sin vedkommende myndighet i henhold til artikkel 37 nr. 2 eller 3 i nevnte direktiv. For å 

sikre en konsekvent tolkning og anvendelse av disse bestemmelsene i Unionen bør opplysningene i registeret om disse 

tjenesteyterne omfatte en kort beskrivelse av deres virksomheter, som framlagt av vedkommende myndigheter, herunder 

opplysninger om det underliggende betalingsinstrumentet som benyttes, og en generell beskrivelse av tjenesten som 

ytes. 

3) For å gjøre det mulig for forbrukere å enkelt forstå opplysningene i det elektroniske sentrale registeret, bør 

opplysningene presenteres på en klar og utvetydig måte. Presentasjonen av opplysningene i registeret bør ta hensyn til 

særtrekk ved nasjonale språk. 

4) For å sikre en ensartet formidling av opplysninger bør vedkommende myndigheter bruke et standardisert format ved 

overføring av opplysninger til EBA. 

5) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som EBA har oversendt til Kommisjonen. 

6) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske gjennomføringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen 

for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(2).  

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 73 av 15.3.2019, s. 20, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 213/2020 av  

11. desember 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 337 av 23.12.2015, s. 35. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 

2023/EØS/2/59 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Detaljer og format for opplysningene som skal meldes i henhold til artikkel 15 nr. 1 i direktiv (EU) 2015/2366 

1. Med hensyn til artikkel 15 nr. 1 i direktiv (EU) 2016/2366 skal vedkommende myndigheter melde inn opplysninger til 

EBA i henhold til nr. 2–9. 

2. For betalingsinstitusjoner og deres filialer som yter tjenester i en annen medlemstat enn deres hjemstat, skal 

vedkommende myndigheter melde inn detaljene angitt i tabell 1 i vedlegget ved å bruke formatet angitt i tabellen. 

3. For fysiske eller juridiske personer som er omfattet av et unntak i henhold til artikkel 32 i direktiv (EU) 2015/2366, skal 

vedkommende myndigheter melde inn detaljene angitt i tabell 2 i vedlegget ved å bruke formatet angitt i tabellen. 

4. For ytere av kontoopplysningstjenester og deres filialer som yter tjenester i en annen medlemstat enn deres hjemstat, skal 

vedkommende myndigheter melde inn detaljene angitt i tabell 3 i vedlegget ved å bruke formatet angitt i tabellen. 

5. For e-pengeforetak og deres filialer som yter tjenester i en annen medlemstat enn deres hjemstat, skal vedkommende 

myndigheter melde inn detaljene angitt i tabell 4 i vedlegget ved å bruke formatet angitt i tabellen. 

6. For juridiske personer som er omfattet av et unntak i henhold til artikkel 9 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/110/EF(3), skal vedkommende myndigheter melde inn detaljene angitt i tabell 5 i vedlegget ved å bruke formatet angitt i 

tabellen. 

7. For agenter for betalingsinstitusjoner, ytere av kontoopplysningstjenester og e-pengeforetak som yter betalingstjenester i 

en medlemsstat, agenter for fysiske eller juridiske personer som er omfattet av et unntak i henhold til artikkel 32 i direktiv (EU) 

2015/2366, og agenter for juridiske personer som er omfattet av et unntak i henhold til artikkel 9 i direktiv 2009/110/EF, skal 

vedkommende myndigheter melde inn detaljene angitt i tabell 6 i vedlegget ved å bruke formatet angitt i tabellen. 

8. For institusjonene omhandlet i artikkel 2 nr. 5 punkt 4–23 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(4), som i 

henhold til nasjonal rett er berettiget til å yte betalingstjenester, skal vedkommende myndigheter melde inn detaljene angitt i 

tabell 7 i vedlegget ved å bruke formatet angitt i tabellen. 

9. For tjenesteytere som utfører en tjeneste som omfattes av artikkel 3 bokstav k) punkt i) og ii) og bokstav l) i direktiv (EU) 

2015/2366, skal vedkommende myndigheter melde inn detaljene angitt i tabell 8 i vedlegget ved å bruke formatet angitt i 

tabellen. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

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

  

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/110/EF av 16. september 2009 om adgang til å starte og utøve virksomhet som e-pengeforetak og 

om tilsyn med slik virksomhet, om endring av direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og om oppheving av direktiv 2000/46/EF (EUT L 267 

av 10.10.2009, s. 7). 

(4) 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). 
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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 

 _____ 
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 73 av 15.3.2019, s. 23–83.] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0410&qid=1653463524592
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/411 

av 29. november 2018 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2366 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder som fastsetter tekniske krav til utvikling, drift og vedlikehold av det elektroniske 

sentrale registeret på området betalingstjenester og til tilgang til opplysningene der(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2366 av 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre 

marked, om endring av direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om oppheving 

av direktiv 2007/64/EF(1), særlig artikkel 15 nr. 4 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 15 nr. 1 i direktiv (EU) 2015/2366 skal Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) utvikle, drive 

og vedlikeholde et elektronisk sentralt register som inneholder de opplysningene som vedkommende myndigheter har 

meldt inn i samsvar med nr. 2 i nevnte artikkel. 

2) For å sikre at opplysningene i det elektroniske sentrale registeret presenteres på en korrekt måte, bør EBA sørge for at 

opplysningene føres inn eller endres på en sikker måte. For dette formål bør EBA gi ansatte hos de vedkommende 

myndighetene personlig tilgang til registerapplikasjonen. EBA og de vedkommende myndighetene som har besluttet å 

overføre opplysninger til EBA automatisk, bør sørge for at det brukes sikre og forholdsmessige krypteringsteknikker i 

endepunktene og gjennom hele overføringen av opplysningene. 

3) Ettersom det er nødvendig at det elektroniske sentrale registeret inneholder standardiserte og ensartede opplysninger for 

alle betalingsinstitusjoner og e-pengeforetak etablert i Unionen, og at disse opplysningene blir presentert i samme 

format, bør registerapplikasjonen utføre datavalidering før opplysninger som er ført inn eller endret av vedkommende 

myndigheter, gjøres offentlig tilgjengelig. 

4) Det er nødvendig å sikre autentisiteten, integriteten og uavviseligheten til opplysningene i det elektroniske sentrale 

registeret. EBA bør derfor garantere at opplysningene lagres sikkert, og at alle innførte eller endrede opplysninger er 

blitt registrert korrekt. 

5) For å gjøre det mulig for betalingstjenestebrukere og andre berørte parter å bruke det elektroniske sentrale registeret 

effektivt, er det nødvendig at registerapplikasjonen utvikles på en måte som garanterer pålitelig drift og tilgjengelighet 

uten avbrudd. 

6) Det er ønskelig at brukere av det elektroniske sentrale registeret har mulighet til å søke etter opplysninger i registeret på 

en effektiv måte. Opplysningene bør derfor være søkbare på grunnlag av en rekke ulike søkekriterier. 

7) For å dekke betalingsindustriens behov bør EBA gjøre det mulig å laste ned innholdet i registeret via en standardisert fil. 

Dette vil gjøre det mulig for alle berørte parter å automatisk søke etter opplysninger i filen. 

8) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som EBA har framlagt for Kommisjonen.  

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 73 av 15.3.2019, s. 84, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 213/2020 av  

11. desember 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 337 av 23.12.2015, s. 35. 

2023/EØS/2/60 
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9) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen 

for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

KAPITTEL 1 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Interne brukere av registeret 

1. I denne forordningen menes med «intern bruker» en ansatt hos en vedkommende myndighet som er ansvarlig for manuelt 

å føre inn og endre opplysninger i det elektroniske sentrale registeret til Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) («det 

elektroniske sentrale registeret»). 

2. Hver vedkommende myndighet skal utpeke minst to ansatte som interne brukere. 

3. Vedkommende myndigheter skal meddele EBA identiteten til personene omhandlet i nr. 2. 

Artikkel 2 

Forvaltning av registeret 

EBA skal forvalte listen over interne brukere, gi de interne brukerne autentiseringsopplysninger og gi vedkommende 

myndigheter teknisk støtte. 

Artikkel 3 

Tilgang for interne brukere 

1. Applikasjonen til det elektroniske sentrale registeret skal være tilgjengelig for interne brukere kun ved bruk av 

tofaktorautentisering. 

2. EBA skal gi de interne brukerne et standardbrukernavn og -passord og andre sikkerhetsopplysninger for tilgang til 

applikasjonen til det elektroniske sentrale registeret. 

3. Interne brukere skal måtte endre sitt standardbrukernavn og -passord første gang de logger seg på applikasjonen til det 

elektroniske sentrale registeret. 

4. EBA skal sikre at autentiseringsmetoden som brukes, gjør det mulig å identifisere hver intern bruker. 

5. EBA skal sikre at applikasjonen til det elektroniske sentrale registeret ikke gjør det mulig for personer som ikke har 

tilgang til registerapplikasjonen, eller som ikke har tilstrekkelige tillatelser, å føre inn eller endre opplysninger i det elektroniske 

sentrale registeret. 

Artikkel 4 

Offentlige brukere 

1. I denne forordningen menes med «offentlige brukere» av det elektroniske sentrale registeret betalingstjenestebrukere eller 

andre berørte parter som har tilgang til det elektroniske sentrale registeret gjennom EBAs nettsted. 

2. Offentlige brukere skal kunne få tilgang til det elektroniske sentrale registeret uten å bruke tilgangsopplysninger.  

  

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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3. Offentlige brukeres tilgang til det elektroniske sentrale registeret skal kun gi dem mulighet til å lese, søke i og laste ned 

opplysningene i registeret. Offentlige brukere skal ikke ha rett til å endre innholdet i registeret. 

4. Når offentlige brukere åpner det elektroniske sentrale registeret, skal EBAs nettsted vise søkekriteriene angitt i artikkel 15 

nr. 1. 

KAPITTEL 2 

OVERFØRING AV OPPLYSNINGER FRA VEDKOMMENDE MYNDIGHETER TIL EBA 

Artikkel 5 

Overføring av opplysninger fra vedkommende myndigheter til EBA 

1. Vedkommende myndigheter skal overføre til EBA de opplysningene som skal inngå i det elektroniske sentrale registeret, 

manuelt via et nettbasert brukergrensesnitt eller automatisk via et grensesnitt mellom applikasjoner. 

2. Vedkommende myndigheter skal meddele EBA hvilken metode de foretrekker for overføring av opplysninger i henhold 

til nr. 1. 

3. Vedkommende myndigheter som har meddelt EBA at deres foretrukne metode er å overføre opplysninger automatisk, skal 

tillates å overføre opplysninger manuelt etter forhåndsmelding til EBA. 

4. Vedkommende myndigheter skal gi EBA en hyperlenke til sitt nasjonale offentlige register. EBA skal gjøre disse 

hyperlenkene offentlig tilgjengelige i det elektroniske sentrale registeret. 

Artikkel 6 

Manuell innføring og endring av opplysninger 

1. Vedkommende myndigheter som har besluttet å overføre opplysninger til EBA manuelt, skal føre inn eller endre 

opplysninger for sine medlemsstater i nettapplikasjonen til det elektroniske sentrale registeret. Opplysningene skal føres inn i 

formatet angitt i artikkel 1 nr. 2–9 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/410(3). 

2. De manuelt innførte eller endrede opplysningene skal gjøres offentlig tilgjengelige i det elektroniske sentrale registeret 

etter at de er blitt validert av applikasjonen til nevnte register i samsvar med artikkel 8. 

3. Hvis manuelt innførte eller endrede opplysninger ikke kan valideres av applikasjonen til det elektroniske sentrale 

registeret, skal opplysningene avvises og ikke gjøres offentlig tilgjengelige. Den interne brukeren skal gjøre innføringen eller 

endringen på nytt med korrigerte opplysninger. 

4. EBA skal sette inn et dato- og tidsstempel i de manuelt innførte eller endrede opplysningene i det elektroniske sentrale 

registeret. Dato- og tidsstempelet skal vise tidspunktet for den seneste endringen av registeret. 

5. Vedkommende myndigheter skal sikre at alle endringer av innholdet i deres nasjonale offentlige registre med hensyn til 

tildeling eller tilbakekalling av tillatelser eller registreringer innføres i EBAs elektroniske sentrale register samme dag. 

Artikkel 7 

Automatisert overføring av opplysninger 

1. Vedkommende myndigheter som har besluttet å overføre opplysninger til EBA automatisk, skal overføre opplysningene 

direkte fra applikasjonene til sine nasjonale offentlige registre til applikasjonen til det elektroniske sentrale registeret. 

2. EBA og vedkommende myndigheter skal sørge for sikker overføring av opplysninger mellom applikasjonene til de 

respektive registrene for å ivareta autentisiteten, integriteten og uavviseligheten til de overførte opplysningene, ved hjelp av 

sterke og allment anerkjente krypteringsteknikker. 

3. Vedkommende myndigheter skal overføre til EBA alle opplysningene som er angitt i artikkel 1 nr. 2–9 i gjennomførings-

forordning (EU) 2019/410 og ligger i deres nasjonale offentlige registre, som en enkelt batchfil med et felles og strukturert 

standardformat («batchfilen»).  

  

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/410 av 29. november 2018 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder 

med hensyn til detaljene for og strukturen i opplysningene på området betalingstjenester som vedkommende myndigheter skal melde til 

Den europeiske banktilsynsmyndighet i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2366 (EUT L 73 av 15.3.2019, s. 20). 
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4. Overføringen av batchfilen skal skje minst én gang hver dag innholdet i et nasjonalt offentlig register er blitt endret. 

5. Dersom vedkommende myndigheter endrer innholdet i sine nasjonale offentlige registre med hensyn til tildeling eller 

tilbakekalling av tillatelser eller registreringer, og de ikke har mulighet til å overføre disse endringene automatisk, skal de føre 

dem inn manuelt samme dag. 

6. EBA skal tillate vedkommende myndigheter å overføre en batchfil én gang om dagen, uansett om innholdet i deres 

nasjonale offentlige registre er blitt endret eller ikke. 

7. Opplysninger som er automatisk overført til det elektroniske sentrale registeret, skal gjøres offentlig tilgjengelig i 

registeret så snart som mulig etter at batchfilen er blitt behandlet og validert av applikasjonen til det elektroniske sentrale 

registeret i henhold til artikkel 8, og senest ved utgangen av den dagen da batchfilen ble behandlet og validert. Alle 

opplysninger som tidligere er overført, eller som er manuelt innført av en vedkommende myndighet, og som er offentlig 

tilgjengelig i det elektroniske sentrale registeret, skal erstattes av de opplysningene som den vedkommende myndigheten 

deretter har overført. 

8. EBA skal ikke tillate vedkommende myndigheter å overføre en ny batchfil før de har mottatt resultatet av valideringen av 

forrige overførte batchfil. 

9. Dersom automatisk overførte opplysninger ikke kan valideres av applikasjonen til det elektroniske sentrale registeret, skal 

alle opplysningene i batchfilen avvises og ikke gjøres offentlig tilgjengelig i registeret. 

10. EBA skal sette inn et dato- og tidsstempel i opplysningene som er automatisk overført til applikasjonen til det elektroniske 

sentrale registeret. Dato- og tidsstempelet skal vise tidspunktet for den seneste synkroniseringen mellom det elektroniske 

sentrale registeret og de nasjonale offentlige registrene. 

Artikkel 8 

Validering av opplysninger 

1. Applikasjonen til det elektroniske sentrale registeret skal validere opplysninger som vedkommende myndigheter overfører 

til EBA, for å unngå mangelfulle eller overlappende opplysninger. 

2. For å unngå mangelfulle opplysninger skal applikasjonen til det elektroniske sentrale registeret utføre datavalidering av de 

feltene som vedkommende myndigheter fyller ut eller overfører til EBA, med unntak av feltene for den fysiske eller juridiske 

personens kommersielle navn. 

3. For å unngå overlappende opplysninger skal registerapplikasjonen utføre datavalidering av hvert av følgende felter: 

a) For betalingsinstitusjoner, fysiske eller juridiske personer som er omfattet av et unntak i henhold til artikkel 32 i direktiv 

(EU) 2015/2366, ytere av kontoopplysningstjenester, e-pengeforetak, juridiske personer som er omfattet av et unntak i 

henhold til artikkel 9 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/110/EF(4), institusjonene omhandlet i artikkel 2 nr. 5 punkt 

4–23 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(5) og personer hvis tillatelse eller registrering er tilbakekalt: 

i) Nasjonalt identifikasjonsnummer. 

ii) Relevant type fysisk eller juridisk person som omhandlet i artikkel 1 nr. 2–9 i gjennomføringsforordning (EU) 

2019/410. 

iii) Dato for tillatelse eller registrering. 

b) For agenter for betalingsinstitusjoner, fysiske eller juridiske personer som er omfattet av et unntak i henhold til artikkel 32 i 

direktiv (EU) 2015/2366, ytere av kontoopplysningstjenester, e-pengeforetak og juridiske personer som er omfattet av et 

unntak i henhold til artikkel 9 i direktiv 2009/110/EF: 

i) Agentens nasjonale identifikasjonsnummer. 

ii) Det nasjonale identifikasjonsnummeret til den fysiske eller juridiske personen på hvis vegne agenten yter 

betalingstjenester. 

iii) Dato for registrering.  

  

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/110/EF av 16. september 2009 om adgang til å starte og utøve virksomhet som e-pengeforetak og 

om tilsyn med slik virksomhet, om endring av direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og om oppheving av direktiv 2000/46/EF (EUT L 267 

av 10.10.2009, s. 7). 

(5) 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). 
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c) For tjenesteytere som utfører tjenester omfattet av artikkel 3 bokstav k) punkt i) og ii) og bokstav l) i direktiv (EU) 

2015/2366: 

i) Tjenesteyterens nasjonale identifikasjonsnummer. 

ii) I henhold til hvilket unntak tjenesteyteren utfører tjenester. 

iii) Dato for registrering. 

4. Dersom statusen for tillatelsen eller registreringen til en fysisk eller juridisk person som har agenter som yter 

betalingstjenester på dennes vegne, endres fra «tillatelse» («Authorised») eller «registrert» («Registered») til «tilbakekalt» 

(«Withdrawn»), skal applikasjonen til det elektroniske sentrale registeret ikke utføre datavalidering for agentene knyttet til 

denne personen. 

5. Vedkommende myndigheter skal motta et svar fra applikasjonen til det elektroniske sentrale registeret om resultatet av 

datavalideringsprosessen så snart som mulig på en klar og utvetydig måte. Resultatet av datavalideringen skal også vise den 

prosentvise endringen av innholdet i de tidligere overførte opplysningene. 

6. Dersom de overførte opplysningene ikke kan valideres, skal EBA angi alle årsakene til avvisningen i sitt svar til de 

vedkommende myndighetene. 

7. Ved mislykket validering der endringene av innholdet i det nasjonale offentlige registeret gjelder tildeling eller 

tilbakekalling av tillatelser eller registreringer, skal vedkommende myndigheter som overfører opplysninger automatisk, innen 

utgangen av dagen da valideringen mislyktes, overføre en korrigert eller oppdatert batchfil med alle opplysningene, eller de skal 

manuelt føre inn de nye endringene som er gjort av innholdet i deres nasjonale offentlige registre, og som gjelder tildeling eller 

tilbakekalling av tillatelser eller registreringer. 

8. For valideringen av nasjonale identifikasjonsnumre skal vedkommende myndigheter meddele EBA typene av og 

formatene på de nasjonale identifikasjonsnumrene som de bruker i sine nasjonale registre. 

9. Applikasjonen til det elektroniske sentrale registeret skal gjøre det mulig for vedkommende myndigheter å føre inn en 

agent mer enn én gang i registeret dersom agenten yter betalingstjenester på vegne av mer enn én fysisk eller juridisk person. 

Hver innføring skal behandles som en separat post. 

Artikkel 9 

Opplysninger om agenter 

1. EBA og vedkommende myndigheter skal sikre at agenter som er innført i det elektroniske sentrale registeret, knyttes til 

den fysiske eller juridiske personen på hvis vegne de yter betalingstjenester. 

2. Dersom statusen for tillatelsen eller registreringen til en fysisk eller juridisk person som har agenter som yter 

betalingstjenester på dennes vegne, endres fra «tillatelse» eller «registrert» til «tilbakekalt», skal statusen til agentene knyttet til 

denne fysiske eller juridiske personen endres fra «aktiv» («Active») til «inaktiv» («Inactive»). 

Artikkel 10 

Vedkommende myndigheters ansvar 

1. Vedkommende myndigheter skal være ansvarlige for korrektheten til opplysninger som manuelt føres inn i eller 

automatisk overføres til applikasjonen til det elektroniske sentrale registeret om de fysiske eller juridiske personene som de har 

tildelt tillatelse eller har registrert, samt agentene og tjenesteyterne som utfører tjenester omfattet av artikkel 3 bokstav k) punkt 

i) og ii) og bokstav l) i direktiv (EU) 2015/2366, og som er oppført i deres nasjonale offentlige registre. 

2. Applikasjonen til det elektroniske sentrale registeret skal gjøre det mulig for interne brukere og de nasjonale offentlige 

registrenes applikasjoner å føre inn eller endre de opplysningene som deres respektive vedkommende myndighet er ansvarlig 

for. 

3. Vedkommende myndigheter skal ikke kunne endre opplysninger som andre vedkommende myndigheter er ansvarlige for. 

4. Vedkommende myndigheter skal ikke kunne føre inn opplysninger om betalingsinstitusjoner, fysiske eller juridiske 

personer som er omfattet av et unntak i henhold til artikkel 32 i direktiv (EU) 2015/2366, og deres agenter, ytere av 

kontoopplysningstjenester, institusjonene omhandlet i artikkel 2 nr. 5 punkt 4–23 i direktiv 2013/36/EU, e-pengeforetak, 

juridiske personer som er omfattet av et unntak i henhold til artikkel 9 i direktiv 2009/110/EF, og deres agenter, samt 

tjenesteytere som utfører tjenester omfattet av artikkel 3 bokstav k) punkt i) og ii) og bokstav l) i direktiv (EU) 2016/2366, som 

er etablert i en annen vertsstat.  
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KAPITTEL 3 

IKKE-FUNKSJONELLE KRAV 

Artikkel 11 

Sikkerhetskrav 

1. Applikasjonsdataene til det elektroniske sentrale registeret skal sikkerhetskopieres, og sikkerhetskopiene skal lagres for 

katastrofeberedskapsformål. 

2. Dersom det oppdages sikkerhetsproblemer, skal EBA øyeblikkelig kunne stenge ned applikasjonen til det elektroniske 

sentrale registeret og forhindre all tilgang til serveren. 

3. Applikasjonen til det elektroniske sentrale registeret skal kunne gjenopprettes uten unødig opphold etter et avbrudd og 

fortsette normal drift. 

4. Dersom applikasjonen til det elektroniske sentrale registeret er nede og ikke kan behandle batchfiler overført av 

vedkommende myndigheter, skal applikasjonen behandle de nyeste filene som er overført av hver vedkommende myndighet, så 

snart normal drift er gjenopprettet. 

5. EBA skal underrette vedkommende myndigheter om feil eller nedetid for applikasjonen til det elektroniske sentrale 

registeret. 

6. Dersom en feil i applikasjonen til det elektroniske sentrale registeret har påvirket behandlingen av en batchfil overført av 

en vedkommende myndighet, skal EBA be vedkommende myndighet om å sende inn en ny batchfil. Dersom vedkommende 

myndighet ikke har mulighet til dette, skal den anmode EBA om å tilbakestille dataene til versjonen som ble sendt inn med den 

senest validerte batchfilen før feilen. 

7. EBA skal utvikle sitt register i samsvar med de internasjonale standardene for cybersikkerhet. 

Artikkel 12 

Tilgjengelighets- og ytelseskrav 

1. Det elektroniske sentrale registeret skal kunne romme det første datasettet som nå finnes i de offentlige registrene som 

forvaltes av de vedkommende myndighetene. 

2. Applikasjonen til det elektroniske sentrale registeret skal kunne romme en økning i volumet av opplysninger som mottas 

fra vedkommende myndigheter. En slik økning skal ikke påvirke registerets tilgjengelighet. 

3. EBA skal sikre at det elektroniske sentrale registeret blir tilgjengelig umiddelbart etter at normal drift er gjenopprettet 

etter en feil i registerapplikasjonen. 

4. Den automatiserte overføringen av opplysninger omhandlet i artikkel 7 skal ikke påvirke tilgjengeligheten til det 

elektroniske sentrale registeret. 

5. EBA skal via sitt nettsted informere offentlige brukere om alle tilfeller der det elektroniske sentrale registeret ikke er 

tilgjengelig, samt om alle årsaker til dette og om gjenopprettingen av registeret. 

Artikkel 13 

Krav til vedlikehold og støtte 

1. EBA skal overvåke registerapplikasjonens drift, analysere ytelsen og, der det er nødvendig, innføre endringer for å sikre at 

applikasjonen er i samsvar med kravene fastsatt i denne forordningen. 

2. EBA skal overvåke de vedkommende myndighetenes regelmessige overføring og oppdatering av opplysninger i det 

elektroniske sentrale registeret. 

3. EBA skal regelmessig vurdere egnetheten til de ikke-funksjonelle kravene angitt i dette kapittelet.  
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4. EBA skal gi støtte til vedkommende myndigheter i forbindelse med driften av det elektroniske sentrale registeret. For 

dette formål skal EBA innføre en funksjon i registerapplikasjonen som gjør det mulig for vedkommende myndigheter å sende 

inn en forespørsel. EBA skal plassere alle slike forespørsler i en kø. 

5. EBA skal svare på forespørslene omhandlet i nr. 4 uten unødig opphold innen utgangen av den dagen da forespørselen ble 

sendt inn. EBA skal svare på forespørslene i den rekkefølgen de mottas. 

6. EBA skal stille til rådighet et testmiljø for vedkommende myndigheter og yte støtte til dette tekniske miljøet. 

7. EBA skal opprette en særskilt kanal for kommunikasjon om hendelser knyttet til driften av det elektroniske sentrale 

registeret. 

Artikkel 14 

Revisjonssporing 

1. Det elektroniske sentrale registeret skal muliggjøre registrering av alle opplysninger som vedkommende myndigheter 

overfører til EBA. 

2. Det elektroniske sentrale registeret skal muliggjøre registrering av alle automatiserte eller manuelle handlinger som 

utføres av henholdsvis de nasjonale offentlige registrenes applikasjoner eller interne brukere, samt tidspunktet for disse 

handlingene. 

3. EBA skal kunne ha tilgang til dataene registrert i henhold til nr. 1 og 2. 

4. EBA skal kunne hente ut rapporter fra dataene registrert i henhold til nr. 1 og 2, noe som gjør det mulig for EBA å 

overvåke og tolke opplysningene overført av vedkommende myndigheter. 

KAPITTEL 4 

TILGANG TIL OPPLYSNINGENE 

Artikkel 15 

Informasjonssøk 

1. Det elektroniske sentrale registeret skal gjøre det mulig for brukere av registeret å søke etter opplysninger i registeret på 

grunnlag av ulike søkekriterier, herunder hvert av følgende: 

a) Relevant type fysisk eller juridisk person som omhandlet i artikkel 1 nr. 2–9 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/410. 

b) Den fysiske eller juridiske personens navn. 

c) Den fysiske eller juridiske personens nasjonale identifikasjonsnummer. 

d) Navnet på vedkommende myndighet som er ansvarlig for driften av det nasjonale offentlige registeret. 

e) Landet der den fysiske eller juridiske personen er etablert. 

f) Byen der den fysiske eller juridiske personen er etablert. 

g) Betalingstjenestene og e-pengetjenestene som ytes. 

h) Vertstaten der betalingsinstitusjonen, e-pengeforetaket eller yteren av kontoopplysningstjenester som har tillatelse eller er 

registrert, yter tjenester eller har meddelt sin hensikt om å yte tjenester. 

i) Betalingstjenestene og e-pengetjenestene som ytes i vertsstaten. 

j) Status for tillatelse eller registrering. 

k) Dato for tillatelse eller registrering. 

l) Dato for tilbakekalling av tillatelse eller registrering.  
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2. Det elektroniske sentrale registeret skal utføre informasjonssøket når minst ett av søkekriteriene er angitt. 

3. Det elektroniske sentrale registeret skal gjøre det mulig for brukere av registeret å benytte en hvilken som helst 

kombinasjon av søkekriteriene angitt i nr. 1. 

4. Det elektroniske sentrale registeret skal gjøre det mulig for brukere av registeret å velge informasjonen i nr. 1 bokstav a), 

d), e) og j) fra en rullegardinmeny. 

5. Det elektroniske sentrale registeret skal gjøre det mulig for brukere av registeret å velge søkekriteriene omhandlet i nr. 1 

bokstav g), h) og i) fra en flervalgsmeny. 

6. EBA skal sikre at det er mulig for brukere av registeret å foreta søk ved bruk av symboler eller spesialtegn som erstatning 

for individuelle tegn og/eller ord (søk med jokertegn), for å muliggjøre et bredere søk. 

7. EBA skal informere brukerne av registeret om hvordan de skal bruke symbolene som er omhandlet i nr. 6, ved å vise 

informasjon om dette på sitt nettsted. 

Artikkel 16 

Visning av søkeresultater 

1. Det elektroniske sentrale registeret skal som søkeresultat vise alle fysiske og juridiske personer som oppfyller 

søkekriteriene angitt av brukeren av registeret. 

2. Opplysningene som vises om de fysiske eller juridiske personene, skal omfatte følgende: 

a) Personens navn. 

b) Personens nasjonale identifikasjonsnummer. 

c) Landet der personen er etablert. 

d) Byen der personen er etablert. 

e) Relevant type fysisk eller juridisk person som omhandlet i artikkel 1 nr. 2–9 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/410. 

f) Betalingstjenestene og e-pengetjenestene som ytes. 

3. Ved valg av navnet på en fysisk eller juridisk person fra de viste søkeresultatene skal opplysningene angitt i artikkel 1  

nr. 2–9 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/410 vises for den aktuelle personen, herunder det seneste dato- og tidsstempelet 

satt inn av EBA. 

4. Agenter skal vises både som en separat post og som del av posten for den fysiske eller juridiske personen på hvis vegne de 

yter betalingstjenester. 

5. EBA skal i det elektroniske sentrale registeret korrekt vise opplysningene som vedkommende myndigheter har overført, 

og skal sikre at de viste opplysningene er fullstendige. 

Artikkel 17 

Nedlasting av opplysninger 

1. EBA skal sørge for at innholdet i det elektroniske sentrale registeret kan lastes ned manuelt og automatisk av offentlige 

brukere av registeret ved å kopiere innholdet til en standardisert fil. 

2. EBA skal oppdatere den standardiserte filen omhandlet i nr. 1 minst to ganger daglig ved forhåndsdefinerte 

intervaller. EBA skal offentliggjøre de forhåndsdefinerte intervallene for slike oppdateringer. 
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KAPITTEL 6 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 18 

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. november 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  



5.1.2023 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 2/821 

 

 

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1689 

av 29. mai 2019 

om retting av den rumenske språkversjonen 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 

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(1), særlig artikkel 6 nr. 5 og artikkel 7 nr. 15, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den rumenske språkversjonen av delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1229(2) inneholder en feil i artikkel 42 med 

hensyn til rettsaktens ikrafttredelse. 

2) Delegert forordning (EU) 2018/1229 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. mai 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

  

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 259 av 10.10.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 215/2020 av  

11. desember 2020 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.) 

2023/EØS/2/61 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/1538 

av 11. oktober 2018 

om harmonisering av radiospektrum for bruk av kortdistanseutstyr i frekvensbåndene  

874–876 og 915–921 MHz 

[meddelt under nummer C(2018) 6535](*) 

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 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kortdistanseutstyr er vanligvis massemarkedsprodukter og/eller bærbare produkter som enkelt kan tas med og brukes på 

tvers av landegrensene. Forskjeller i vilkårene for spektrumtilgang kan hindre fritt varebytte, øke produksjons-

kostnadene og skape risiko for skadelig interferens med andre radioanvendelser og -tjenester som følge av uautorisert 

bruk. Kommisjonsvedtak 2006/771/EF(2) harmoniserer de tekniske vilkårene for bruk av spektrum for mange ulike 

typer kortdistanseutstyr. 

2) I henhold til europaparlaments- og rådsbeslutning 243/2012/EU(3) skal medlemsstatene, i samarbeid med Kommisjonen 

og når det er hensiktsmessig, fremme kollektiv og delt bruk av spektrum for å øke effektiviteten og fleksibiliteten, og de 

skal sikre tilgangen til spektrum for «tingenes internett» (IoT), deriblant for radiofrekvensidentifikasjon (RFID). De 

tekniske vilkårene for bruk av frekvensområdet 863–870 MHz til IoT, deriblant til RFID, er omfattet av vedtak 

2006/771/EF, som fastsetter de generelle harmoniserte tekniske vilkårene for bruk av mange ulike typer kortdistanse-

utstyr som følgelig bare trenger en generell tillatelse i henhold til nasjonal lovgivning. Delingsmiljøet i frekvensbåndene 

874–876 MHz og 915–921 MHz avviker imidlertid fra denne tilnærmingsmåten til spektrum for kortdistanseutstyr og 

krever derfor en særlig reguleringsordning. 

3) På grunnlag av det permanente mandatet til å ajourføre vedlegget til vedtak 2006/771/EF i takt med den teknologiske og 

markedsmessige utviklingen på området kortdistanseutstyr, som i juli 2006 ble gitt til Den europeiske post- og 

telekonferanse (CEPT) i samsvar med artikkel 4 nr. 2 i vedtak 676/2002/EF, ba Kommisjonen i juli 2014, i sitt 

orienteringsbrev for den sjette runden med ajourføringer (RSCOM 13-78rev2), CEPT spesifikt om å undersøke 

muligheten for å innføre kortdistanseutstyr i frekvensbåndene 870–876 MHz og 915–921 MHz og samtidig gi de 

nasjonale administrasjonene en viss fleksibilitet og beskytte eksisterende bruk av spektrum til formål som gjelder 

offentlig orden, offentlig sikkerhet og forsvar (så som ubemannede luftfartøyer og kjøretøyer, fjernstyring og telemetri, 

taktiske radiolinjer, taktiske kommunikasjonssystemer og datalinjer) samt jernbane. 

4) Som reaksjon på dette framla CEPT 6. mars 2017 en tilføyelse (RSCOM17-07) til sin rapport 59 av 17. juli 2016 som 

inneholder konklusjoner om mulighetene for teknisk harmonisert bruk av frekvensbåndene 870–876 MHz og  

915–921 MHz med henblikk på å muliggjøre innføring av teknisk avanserte RFID-løsninger samt nytt kortdistanseutstyr 

som gir mulighet for nye former for maskin-til-maskin- og IoT-anvendelser. Disse maskin-til-maskin- og IoT-

anvendelsene er basert på nettverkskoplet kortdistanseutstyr styrt av nettverkstilgangspunkter som, i egenskap av faste 

tilgangspunkter i et datanettverk, fungerer som forbindelsespunkter mellom det andre kortdistanseutstyret i et slikt 

nettverk og tjenesteplattformer utenfor nettverket, ved at de overfører data som er innsamlet fra terminalknutepunkter 

som de styrer. Disse mulighetene til harmonisering tar også hensyn til nye muligheter i frekvensbåndet 863–868 MHz, 

som allerede er harmonisert for kortdistanseutstyr.  

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 257 av 15.10.2018, s. 57, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 216/2020 av  

11. desember 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjons-

samfunnstjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1. 

(2) Kommisjonsvedtak 2006/771/EF av 9. november 2006 om harmonisering av radiospektrum for bruk av kortdistanseutstyr (EUT L 312 av 

11.11.2006, s. 66). 

(3) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 243/2012/EF av 14. mars 2012 om opprettelse av et flerårig program for radiospektrumpolitikk 

(EUT L 81 av 21.3.2012, s. 7). 

2023/EØS/2/62 
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5) RFID-utstyr som bruker spektrum i den lavere delen av 900 MHz-området, er tilgjengelig nesten overalt i verden. 

Dersom det sikres at slikt utstyr er fullt tilgjengelig også i Unionen, vil det skape nye globale bruksmuligheter som er til 

fordel for foretak i Unionen. På samme måte vil nettverkskoplet kortdistanseutstyr, som muliggjør en lang rekke IoT-

anvendelser, deriblant anvendelser med lave kostnader, kunne nyte godt av dette potensialet for global harmonisering og 

gi mulighet for anvendelser som global sporing av gjenstander, eller hjelpe nyskapende utviklere av utstyr for smarte 

hjem i Unionen å nå ut til nye markeder. Slike nye produkter utgjør derfor en viktig sektor med rask vekst og stort 

nyskapingspotensial. Unionen bør dra nytte av den nesten globale tilgjengeligheten av slikt utstyr og tilhørende 

anvendelser samt av de betydelige stordriftsfordelene og kostnadsreduksjonene dette gir, ved å sikre harmonisering av 

de tekniske vilkårene for bruk av spektrum innenfor frekvensbåndene 874–876 MHz og 915–921 MHz i alle 

medlemsstater. 

6) Harmoniserte tekniske bruksvilkår skaper et forutsigbart delingsmiljø ved at de innenfor et frekvensbånd for en viss 

kategori av kortdistanseutstyr spesifiserer grenser for effekt, feltstyrke og effekttetthet, samt visse ytterligere parametrer 

og bruksrestriksjoner, på grunnlag av kompatibilitetsstudier. Slike vilkår bør kunne hindre skadelig interferens, fremme 

pålitelig og effektiv bruk av frekvensbåndene og gi mulighet for fleksibilitet til en rekke forskjellige anvendelser. 

Følgelig bør de gjøre det mulig å bruke de fleste typer kortdistanseutstyr i de fleste medlemsstatene på ikke-eksklusivt 

og delt grunnlag, innenfor rammen av en generell tillatelsesordning i henhold til nasjonal rett, på tilsvarende måte som 

kortdistanseutstyr som er harmonisert i henhold til vedtak 2006/771/EF. Dette berører ikke artikkel 5 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/20/EF(1) eller artikkel 9 nr. 3 og 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2002/21/EF(2) og er i samsvar med artikkel 7 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU(3) når det gjelder 

muligheten for å pålegge ytterligere krav om delt og ikke-eksklusiv bruk av disse frekvensbåndene til bestemte formål, 

dersom harmoniserte tekniske krav eller generelle vilkår for tillatelse ikke er tilstrekkelig til å sikre tilfredsstillende 

tjenestekvalitet. 

7) Selv om frekvensbåndene 873–876 og 918-921 MHz ikke er harmonisert for GSM-R-bruk i unionsretten eller ved et 

vedtak i den europeiske kommunikasjonskomiteen (ECC), kan de brukes til dette formålet på nasjonalt grunnlag i 

henhold til nasjonale beslutninger i samsvar med Den internasjonale teleunions radioreglement (ITUs radioreglement). 

Dersom harmoniserte tekniske vilkår i henhold til generelle tillatelser ikke vil være tilstrekkelig til å beskytte en slik 

bruk av frekvensbåndene 873–876 MHz og 918–921 MHz til en nasjonal utvidelse av GSM for jernbaner (E-GSM-R), 

kan de berørte medlemsstatene derfor innføre ikke-eksklusive tillatelser for bruk av kortdistanseutstyr, eller spesifikke 

installasjons- eller driftskrav, geografiske begrensninger eller bestemte interferensreduserende teknikker uten at det 

berører de harmoniserte tekniske vilkårene for spektrumtilgang for kortdistanseutstyr innenfor disse frekvens-

båndene. Slike begrensninger, når de er nødvendige i en bestemt medlemsstat, vil særlig kunne sikre samordning for å 

muliggjøre geografisk deling mellom E-GSM-R på den ene siden og RFID-utstyr og nettverkskoplet kortdistanseutstyr 

på den andre. 

8) Ettersom medlemsstatene dessuten, i samsvar med artikkel 1 nr. 4 i vedtak nr. 676/2002/EF, fortsatt skal ha rett til å 

tilrettelegge og bruke sitt radiospektrum til formål som gjelder offentlig orden, offentlig sikkerhet og forsvar, bør de stå 

fritt til å beskytte eksisterende og framtidig bruk av disse og tilstøtende frekvensbånd til militære formål og andre formål 

som gjelder offentlig sikkerhet og offentlig orden, samtidig som de søker å stille de harmoniserte minimumskjerne-

båndene til rådighet for nettverkskoplet kortdistanseutstyr i samsvar med de tekniske vilkårene fastsatt i denne 

beslutningen. 

9) I 2012 innledet den europeiske jernbanesektoren FRMCS-prosjektet (Future Rail Mobile Communications System) for å 

forberede innføringen av en etterfølger til GSM-R. Ettersom dette prosjektet ikke hadde kommet tilstrekkelig langt på 

det tidspunktet tillegget (RSCOM17-07) til CEPT-rapport 59 ble utarbeidet, tar tillegget ikke hensyn til et slikt framtidig 

system. Det 59. møtet i Radiospektrumkomiteen 15.–16. mars 2017 anerkjente dette og oppfordret Kommisjonen til å 

arbeide med en løsning som tar hensyn til mulige framtidige behov knyttet til FRMCS. For dette formålet arrangerte 

Kommisjonen 19. juni 2017 et seminar om effektiv bruk av spektrum i frekvensbåndene 870–876 og 915–921 MHz til 

IoT og jernbaner.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/20/EF av 7. mars 2002 om tillatelse for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester 

(tillatelsesdirektivet) (EFT L 108 av 24.4.2002, s. 21). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF av 7. mars 2002 om felles rammeregler for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester 

(rammedirektivet) (EFT L 108 av 24.4.2002, s. 33). 

(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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10) Under seminaret anmodet aktørene som var til stede (fra jernbane-, RFID- og IoT-sektoren), sterkt om at den framtidige 

bruken av frekvensbåndene 870–876 og 915–921 MHz måtte harmoniseres. På grunnlag av ytterligere synspunkter fra 

disse aktørene og fra CEPT (RSCOM18-14) etter seminaret, og under hensyn til uttalelsen fra Radiospektrumkomiteen, 

bør delbåndene 874,4–876 og 919,4–921 MHz reserveres for eventuelle framtidige jernbaneformål. Dessuten bør det 

stilles egnede frekvenser til rådighet for RFID og IoT, slik at de viktigste fordelene ved disse anvendelsene kan utnyttes, 

og for å oppnå en harmonisert tilnærmingsmåte i hele Unionen. Det er derfor nødvendig å avvike fra tillegget til CEPT-

rapport 59. Dette avviket, selv om det innebærer en justering av frekvensbåndenes lokalisering og størrelse, ligger 

imidlertid innenfor grensene av de tekniske vilkårene foreslått av CEPT. 

11) Reserveringen av frekvensbåndene 874,4–876 og 919,4–921 MHz for FRMCS skal undersøkes videre og kan medføre 

at denne beslutningen må tas opp til ny vurdering med hensyn til disse båndene i framtiden. 

12) Selv om denne beslutningen gir større fleksibilitet i gjennomføringen enn vedtak 2006/771/EF, og selv om beskyttelse 

av eksisterende bruk av frekvensbånd til formål som gjelder offentlig orden, offentlig sikkerhet og forsvar samt 

jernbane, kan føre til begrensninger i eller endog til delvis eller fullstendig mangel på frekvenser i enkelte medlems-

stater, bør den hindre ytterligere fragmentering i frekvensbåndene og gjøre det mulig å bruke IoT-tjenester, herunder 

RFID, i harmoniserte minimumskjernebånd i hele Unionen. 

13) I tråd med artikkel 5 og 10 i vedtak 676/2002/EF og slik det kreves i kommisjonsvedtak 2007/344/EF(1) om harmonisert 

tilgang til opplysninger om bruk av spektrum innenfor Fellesskapet, bør medlemsstatene rapportere til Kommisjonen om 

gjennomføringen av denne beslutningen. 

14) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra Radiospektrumkomiteen. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Denne beslutningen harmoniserer frekvensbåndene og de tilknyttede tekniske vilkårene for tilgang til og effektiv bruk av 

spektrum for kortdistanseutstyr i frekvensbåndene 874–876 MHz og 915–921 MHz. 

Artikkel 2 

I denne beslutningen menes med 

1. «kortdistanseutstyr» radiosendere for en- eller toveiskommunikasjon som sender over korte avstander med lav effekt, 

2. «nettverkskoplet kortdistanseutstyr» kortdistanseutstyr i et datanettverk som også potensielt dekker større områder; 

nettverkskoplet kortdistanseutstyr er styrt av nettverkstilgangspunkter, 

3. «nettverkstilgangspunkt» en fast bakkebasert nettverkskoplet kortdistanseutstyrsenhet i et datanettverk som fungerer som et 

forbindelsespunkt mellom det andre kortdistanseutstyret i datanettverket og tjenesteplattformer utenfor datanettverket, 

4. «datanettverk» flere nettverkskoplede kortdistanseutstyrsenheter, herunder nettverkstilgangspunktet, som brukes som 

nettverkskomponenter, og de trådløse forbindelsene mellom dem, 

5. «på ikke-interfererende og ikke-beskyttet grunnlag» at det ikke kan forårsakes skadelig interferens med noen 

radiokommunikasjonstjeneste, og at det ikke kan stilles krav om beskyttelse av utstyret mot skadelig interferens fra 

radiokommunikasjonstjenester i det samme båndet, 

6. «kategori av kortdistanseutstyr» en gruppe av kortdistanseutstyr eller nettverkskoplet kortdistanseutstyr som bruker 

spektrum med likeartede tekniske mekanismer for spektrumtilgang, eller som er basert på felles bruksscenarioer. 

  

(1) Kommisjonsvedtak 2007/344/EF av 16. mai 2007 om harmonisert tilgang til opplysninger om bruk av spektrum innenfor Fellesskapet 

(EUT L 129 av 17.5.2007, s. 67). 
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Artikkel 3 

1. Medlemsstatene skal på ikke-eksklusivt, ikke-interfererende og ikke-beskyttet grunnlag utpeke og stille til rådighet 

frekvensbåndene for de typene av kortdistanseutstyr og nettverkskoplet kortdistanseutstyr som er angitt i vedlegget, i henhold 

til de harmoniserte tekniske vilkårene og innen de gjennomføringsfristene som er fastsatt der. 

2. Medlemsstatene kan treffe egnede tiltak for å beskytte eksisterende bruk i frekvensbåndene 874–876 MHz og  

915–921 MHz i den grad det er nødvendig, og dersom det ikke er mulig å finne noen alternativ beskyttelsesløsning gjennom 

samordning av de forskjellige formene for bruk i disse frekvensbåndene. Dette kan omfatte innføring av ytterligere tekniske, 

geografiske eller operative krav for å bruke frekvensbåndet, samtidig som de harmoniserte tekniske vilkårene for 

spektrumtilgang fastsatt i vedlegget overholdes. 

3. Medlemsstatene kan tillate at frekvensbåndene som omfattes av vedlegget, brukes på mindre strenge vilkår eller til 

kortdistanseutstyr som ikke inngår i den harmoniserte kategorien. Dette gjelder så lenge det ikke hindrer eller reduserer 

muligheten for at kortdistanseutstyr i den harmoniserte kategorien kan benytte det egnede settet av harmoniserte tekniske vilkår 

som muliggjør at kortdistanseutstyr i samme kategori deler bruken av en bestemt del av spektrumet på ikke-eksklusivt grunnlag 

og til forskjellige formål. 

4. Medlemsstatene skal ikke innføre nye bruksområder i delbåndene 874,4–876 og 919,4–921 MHz før det er vedtatt 

harmoniserte vilkår for bruk av disse i henhold til vedtak nr. 676/2002/EF. 

Artikkel 4 

Medlemsstatene skal overvåke bruken av frekvensbåndene 874–876 MHz og 915–921 MHz, herunder mulig bruk av 

delbåndene 874,4–876 MHz og 919,4–921 MHz til det framtidige FRMCS-kommunikasjonssystemet for jernbane, og 

rapportere resultatene til Kommisjonen på anmodning eller på eget initiativ for å muliggjøre regelmessig og rettidig revisjon av 

beslutningen. 

Artikkel 5 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 11. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Mariya GABRIEL 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

Frekvensbånd med tilhørende harmoniserte tekniske vilkår og gjennomføringsfrister for kortdistanseutstyr 

Tabellen nedenfor angir forskjellige kombinasjoner av frekvensbånd og kategori av kortdistanseutstyr (som definert i artikkel 2 nr. 6) samt de harmoniserte tekniske vilkårene for spektrumtilgang og 

de gjennomføringsfristene som gjelder for dem. 

Generelle tekniske vilkår som gjelder for alle frekvensbånd og alt kortdistanseutstyr som faller inn under virkeområdet for denne beslutningen: 

— Medlemsstatene skal tillate bruk av spektrum opptil den sendeeffekten, feltstyrken eller effekttettheten som angis i denne tabellen. I samsvar med artikkel 3 nr. 3 kan de innføre mindre 

strenge vilkår, dvs. tillate bruk av spektrum med høyere sendeeffekt, feltstyrke eller effekttetthet, forutsatt at dette ikke reduserer eller hindrer en hensiktsmessig sameksistens mellom 

kortdistanseutstyr i frekvensbånd som harmoniseres ved denne beslutningen. 

— Medlemsstatene kan bare innføre «tilleggsparametrer (regler for kanalfordeling og/eller kanaltilgang og kanalbruk)» som er angitt i tabellen, og skal ikke legge til andre parametrer eller krav 

til spektrumtilgang og interferensreduksjon. Mindre strenge vilkår i henhold til artikkel 3 nr. 3 innebærer at medlemsstatene kan utelate «tilleggsparametrer (regler for kanalfordeling og/eller 

kanaltilgang og kanalbruk)» i en gitt celle eller tillate høyere verdier, forutsatt at dette ikke svekker det relevante delingsmiljøet i det harmoniserte frekvensbåndet. 

— Medlemsstatene kan bare innføre «andre bruksrestriksjoner» som er angitt i tabellen, og skal ikke legge til flere bruksrestriksjoner med mindre forholdene angitt i artikkel 3 nr. 2 foreligger. 

Ettersom det kan innføres mindre strenge vilkår i henhold til artikkel 3 nr. 3, kan medlemsstatene utelate én eller flere av disse restriksjonene, forutsatt at dette ikke svekker det relevante 

delingsmiljøet i det harmoniserte frekvensbåndet. 

Uttrykk som brukes: 

Med «sendetid» menes forholdet Σ(Ton)/(Tobs), uttrykt i prosent, der «Ton» er tiden en enkelt sender er på, og «Tobs» er observasjonsperioden. Ton måles i et observasjonsfrekvensbånd («Fobs»). 

Med mindre annet er angitt i dette tekniske vedlegget, er Tobs et sammenhengende tidsrom på én time og Fobs det gjeldende frekvensbåndet i dette tekniske vedlegget. Mindre strenge vilkår i 

henhold til artikkel 3 nr. 3 innebærer at medlemsstatene kan tillate en høyere verdi for «sendetid». 

Bånd nr. Frekvensbånd 
Kategori av 

kortdistanseutstyr 

Grenseverdi for sendeeffekt/ 

feltstyrke/effekttetthet 

Tilleggsparametrer (regler for kanalfordeling og/eller kanaltilgang 

og kanalbruk) 
Andre bruksrestriksjoner 

Frist for 

gjennomføring 

1 874–874,4 MHz(8) Uspesifisert kort-

distanseutstyr(1) 

500 mW ERP 

Adaptiv effektstyring (APC) kreves, 

alternativt andre interferensredu-

serende teknikker med minst 

tilsvarende nivå av spektrumkompa-

tibilitet. 

Det skal brukes teknikker for spektrumtilgang og 

interferensreduksjon med et egnet ytelsesnivå til å oppfylle 

de grunnleggende kravene i direktiv 2014/53/EU. 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 disse teknikkene. 

Båndbredde: ≤ 200 kHz 

Sendetid: ≤ 10 % for nettverkstilgangspunkter(4) 

Sendetid: 2,5 % i andre tilfeller 

Dette settet med bruks-

vilkår gjelder bare for 

datanettverk. 

Alt utstyr innenfor 

datanettverket skal være 

styrt av nettverks-

tilgangspunkter(4) (5) (6) 

(7). 

1. februar 2019 
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Bånd nr. Frekvensbånd 
Kategori av 

kortdistanseutstyr 

Grenseverdi for sendeeffekt/ 

feltstyrke/effekttetthet 

Tilleggsparametrer (regler for kanalfordeling og/eller kanaltilgang 

og kanalbruk) 
Andre bruksrestriksjoner 

Frist for 

gjennomføring 

2 917,4–919,4 MHz(9) Bredbåndsutstyr 

for dataoverfø-

ring(3) 

25 mW ERP Det skal brukes teknikker for spektrumtilgang og 

interferensreduksjon med et egnet ytelsesnivå til å oppfylle 

de grunnleggende kravene i direktiv 2014/53/EU. 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 disse teknikkene. 

Båndbredde: ≤ 1 MHz 

Sendetid: ≤ 10 % for nettverkstilgangspunkter(4) 

Sendetid: ≤ 2,8 % i andre tilfeller 

Dette settet med bruks-

vilkår gjelder bare for 

bredbåndsbasert kort-

distanseutstyr i 

datanettverk. 

Alt utstyr innenfor 

datanettverket skal være 

styrt av nettverkstilgan-

gspunkter(4) (5) (6). 

1. februar 2019 

3 916,1–918,9 MHz(10) Radiofrekvensident

ifikasjonsutstyr 

(RFID)(2) 

Sendinger fra spørresendere 

(interrogatorer) på 4 W ERP er tillatt 

bare i senterfrekvensene 916,3 MHz, 

917,5 MHz og 918,7 MHz. 

Det skal brukes teknikker for spektrumtilgang og 

interferensreduksjon med et egnet ytelsesnivå til å oppfylle 

de grunnleggende kravene i direktiv 2014/53/EU. 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 disse teknikkene. 

Båndbredde: ≤ 400 kHz 

(5) (6) (7) 1. februar 2019 

4 917,3–918,9 MHz Uspesifisert kort-

distanseutstyr(1) 

500 mW ERP 

Sending tillatt bare i frekvens-

områdene 917,3–917,7 MHz og 

918,5–918,9 MHz. 

Adaptiv effektstyring (APC) kreves, 

alternativt andre interferens-

reduserende teknikker med minst 

tilsvarende nivå av spektrum-

kompatibilitet. 

Det skal brukes teknikker for spektrumtilgang og 

interferensreduksjon med et egnet ytelsesnivå til å oppfylle 

de grunnleggende kravene i direktiv 2014/53/EU. 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 disse teknikkene. 

Båndbredde: ≤ 200 kHz 

Sendetid: ≤ 10 % for nettverkstilgangspunkter(4) 

Sendetid: ≤ 2,5 % i andre tilfeller 

Dette settet med 

bruksvilkår gjelder bare 

for datanettverk. 

Alt utstyr innenfor 

datanettverket skal være 

styrt av nettverks-

tilgangspunkter(4) (5) (6) 

(7). 

1. februar 2019 
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Bånd nr. Frekvensbånd 
Kategori av 

kortdistanseutstyr 

Grenseverdi for sendeeffekt/ 

feltstyrke/effekttetthet 

Tilleggsparametrer (regler for kanalfordeling og/eller kanaltilgang 

og kanalbruk) 
Andre bruksrestriksjoner 

Frist for 

gjennomføring 

5 917,4–919,4 MHz(9) Uspesifisert kort-

distanseutstyr(1) 

25 mW ERP Det skal brukes teknikker for spektrumtilgang og 

interferensreduksjon med et egnet ytelsesnivå til å oppfylle 

de grunnleggende kravene i direktiv 2014/53/EU. 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 disse teknikkene. 

Båndbredde: ≤ 600 kHz 

Sendetid: ≤ 1 % 

Dette settet med 

bruksvilkår gjelder bare 

for kortdistanseutstyr i 

datanettverk. 

Alt utstyr innenfor 

datanettverket skal være 

styrt av nettverks-

tilgangspunkter(4) (5) 

(6). 

1. februar 2019 

(1) Kategorien uspesifisert kortdistanseutstyr omfatter alle typer radioutstyr, uansett anvendelse eller formål, som oppfyller de tekniske vilkårene som er angitt for et gitt frekvensbånd. Typiske bruksområder er telemetri, 

fjernstyring, alarmer, generell dataoverføring og andre, lignende anvendelser. 

(2) Kategorien radiofrekvensidentifikasjonsutstyr (RFID) omfatter brikke-/spørresenderbaserte radiokommunikasjonssystemer som består av radioutstyr (brikker) som er festet til dyr, mennesker eller gjenstander, og 

sender-/mottakerenheter (spørresendere) som aktiverer brikkene og mottar data tilbake. Typiske bruksområder er sporing og identifikasjon av gjenstander, for eksempel ved elektronisk vareovervåking og innhenting og 

overføring av data om gjenstandene som brikkene er festet til, enten brikkene drives uten batteri eller er helt eller delvis batteridrevne. Svarene fra en brikke valideres av dens spørresender og sendes videre til 

vertssystemet. 

(3) Kategorien bredbåndsutstyr for dataoverføring omfatter radioutstyr som bruker bredbåndsmodulasjonsteknikker for å få tilgang til spektrum. Typiske bruksområder er trådløse tilgangssystemer, for eksempel 

radiobaserte lokalnett (WAS/RLAN) eller bredbåndsbasert kortdistanseutstyr i datanettverk. 

(4) Et nettverkstilgangspunkt i et datanettverk er en fast bakkebasert kortdistanseutstyrsenhet som fungerer som et forbindelsespunkt mellom det andre kortdistanseutstyret i datanettverket og tjenesteplattformer utenfor 

datanettverket. Begrepet datanettverk viser til flere kortdistanseutstyrsenheter, herunder nettverkstilgangspunktet, som brukes som nettverkskomponenter, og til de trådløse forbindelsene mellom dem. 

(5) I henhold til artikkel 3 nr. 1 skal frekvensbåndene utpekes og gjøres tilgjengelige på ikke-eksklusivt og delt grunnlag. De harmoniserte tekniske vilkårene bør gjøre det mulig å bruke de fleste typer kortdistanseutstyr i 

de fleste medlemsstatene, innenfor rammen av en generell tillatelsesordning i henhold til nasjonal rett. Uten at det berører artikkel 5 i direktiv 2002/20/EF, artikkel 9 nr. 3 og 4 i direktiv 2002/21/EF, artikkel 7 i direktiv 

2014/53/EU og artikkel 3 nr. 2, kan medlemsstatene begrense anvendelsen av denne bestemmelsen slik at installasjon og drift bare kan utføres av yrkesbrukere, og kan vurdere å gjøre bruk av individuelle tillatelser, for 

eksempel for å administrere geografisk deling, og/eller interferensreduserende teknikker for å sikre beskyttelse av radiotjenester. 

(6) I medlemsstater der deler av eller hele dette frekvensområdet brukes til formål som gjelder offentlig orden, offentlig sikkerhet og forsvar, og samordning ikke er mulig, kan medlemsstatene beslutte å helt eller delvis 

unnlate å anvende denne bestemmelsen, i henhold til artikkel 1 nr. 4 i vedtak 676/2002/EF og artikkel 3 nr. 2 i denne beslutningen. 

(7) Det kan også være nødvendig med nasjonale regler, eksempelvis lokal koordinering, for å unngå interferens med radiotjenester som drives i tilstøtende bånd, for eksempel som følge av intermodulasjon eller blokkering. 

(8) Frekvensområdet 874–874,4 MHz er det harmoniserte minimumskjernebåndet. 

(9) Frekvensområdet 917,4–919,4 MHz er det harmoniserte minimumskjernebåndet. 

(10) RFID-brikker svarer ved et svært lavt effektnivå (–10 dBm ERP) i et frekvensområde rundt RFID-spørresenderkanalene og må oppfylle de grunnleggende kravene i direktiv 2014/53/EU. 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSBESLUTNING (EU) 2019/984 

av 5. juni 2019 

om endring av rådsdirektiv 96/53/EF med hensyn til fristen for å gjennomføre de særlige reglene  

om største lengde på førerhus som gir bedre aerodynamisk egenskaper, energieffektivitet og 

sikkerhetsprestasjon(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 91 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Rådsdirektiv 96/53/EF(3) ble endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/719(4) med sikte på å redusere 

energiforbruket og klimagassutslippene, for å tilpasse regelverket til den teknologiske utviklingen og endrede 

markedsbehov, og for å lette intermodal transport. 

2) Forbedret aerodynamikk på førerhusene på motorvogner vil kunne gi betydelige gevinster i kjøretøyenes energiytelse. 

Imidlertid var en slik forbedring umulig med de begrensningene av største lengde som var fastsatt i direktiv 96/53/EF, 

uten å redusere kjøretøyets nyttelast. Derfor ble det innført et unntak fra begrensningene av største lengde ved direktiv 

(EU) 2015/719. 

3) Unntaket fra begrensningene av største lengde som ble innført ved direktiv (EU) 2015/719, får anvendelse fra tre år etter 

datoen for innarbeiding eller anvendelse av de nødvendige endringene i de tekniske typegodkjenningskravene. 

4) For at det snarest skal bli mulig å dra nytte av fordelene med aerodynamiske førerhus, både i form av bedre energiytelse 

for tunge lastebiler og i form av bedre sikt for førerne, økt sikkerhet for andre trafikanter samt økt sikkerhet og komfort 

for førerne, må det sikres at slike aerodynamiske førerhus kan innføres uten unødig opphold så snart de nødvendige 

typegodkjenningskravene er på plass. 

5) Transportsektoren og utstyrsprodusentene trenger tilstrekkelig tid til å utvikle nye tjenester og produkter. For å utnytte 

fordelene ved mer fleksible regler for utforming av førerhus er det viktig at Kommisjonen treffer tiltak for å sikre at de 

nødvendige tekniske bestemmelsene kan vedtas så snart som mulig, slik at en ny generasjon førerhus kan innføres på 

markedene smidig og raskt. Dessuten bør Kommisjonen og medlemsstatene, i sine respektive roller i Den tekniske 

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 164 av 20.6.2019, s. 30, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 218/2020 av  

11. desember 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 62 av 15.2.2019, s. 286. 

(2) Europaparlamentets holdning av 26. mars 2019 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 22. mai 2019. 

(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). 

2023/EØS/2/63 



Nr. 2/830 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.1.2023 

 

 

komité for motorvogner nedsatt ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(5), treffe alle tiltak for å sikre at det 

raskt avgis en uttalelse. Dersom Kommisjonens planlagte tiltak ikke er i samsvar med uttalelsen fra nevnte komité, eller 

dersom det ikke avgis noen uttalelse, vil Kommisjonen straks handle i samsvar med artikkel 5a nr. 4 i rådsbeslutning 

1999/468/EF(6). 

6) Direktiv 96/53/EF bør derfor endres. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

I artikkel 9a i direktiv 96/53/EF gjøres følgende endringer: 

1) I nr. 2 skal annet ledd, etter bokstav d), lyde: 

«For dette formålet skal Kommisjonen treffe de nødvendige tiltakene innenfor rammen av direktiv 2007/46/EF for å sikre 

typegodkjenning av kjøretøyer eller kjøretøykombinasjoner nevnt i nr. 1 i denne artikkelen innen 1. november 2019.» 

2) Nr. 3 skal lyde: 

«3. Nr. 1 får anvendelse fra 1. september 2020.» 

Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 5. juni 2019. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

G. CIAMBA 

Formann 

 __________  

  

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og 

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike kjøretøyer (rammedirektiv) (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 

(6) Rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er gitt 

Kommisjonen (EFT L 184 av 1.7.1999, s. 23). 
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KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2020/612 

av 4. mai 2020 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF av 20. desember 2006 om førerkort(1), særlig artikkel 8, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) De eksisterende særlige bestemmelsene om at medlemsstatene kan vedta at det ikke skal gjøres merknad om at 

førerkortet er begrenset til kjøretøyer med automatisk gir, på førerkort for kjøretøyer i klasse C, CE, D eller DE, bør 

utvides til å omfatte innehavere av førerkort for kjøretøyer i klassene BE, C1, C1E, D1 og D1E dersom søkeren allerede 

har et førerkort for et kjøretøy med manuelt gir i minst én av følgende klasser: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 eller 

D1E. 

2) Denne utvidelsen bør foretas på bakgrunn av den tekniske utviklingen, særlig for å ta hensyn til at transportindustrien 

utvikler og i stadig større grad tar i bruk mer moderne, sikrere og mindre forurensende kjøretøyer, utstyrt med et bredt 

utvalg av halvautomatiske, automatiske og hybride overføringssystemer. Videre vil forenklingen av gjeldende 

restriksjoner på føring av kjøretøyer med automatisk gir også redusere den administrative og økonomiske byrden for 

aktørene, herunder små og mellomstore bedrifter samt svært små bedrifter som driver virksomhet innenfor veitransport. 

3) Kravene til prøvekjøretøyer som skal benyttes ved ferdighets- og atferdsprøver for motorsykler i klasse A2, må tilpasses 

til den tekniske utviklingen, særlig når det gjelder utviklingen av forbrenningsmotorer og understell, samt den mer 

utbredte bruken av elektriske motorsykler. Tilpasningen av de tekniske spesifikasjonene for prøvekjøretøyer i kategori 

A2 bør også sikre at søkerne gjennomfører sine prøver i kjøretøyer som er representative for den klassen som førerkortet 

skal utstedes for. 

4) Direktiv 2006/126/EF bør derfor endres. 

5) 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 

berettigede tilfeller skal følges av ett eller flere dokumenter som forklarer sammenhengen mellom et direktivs 

bestanddeler og de tilsvarende delene av de nasjonale innarbeidingsdokumentene. 

6) Tiltakene fastsatt i dette direktivet er i samsvar med uttalelse fra Førerkortkomiteen. 

VEDTATT DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til direktiv 2006/126/EF endres i samsvar med vedlegget til dette direktivet. 

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 141 av 5.5.2020, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 219/2020 av  

11. desember 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 403 av 30.12.2006, s. 18. 

(2) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 
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Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 1. november 2020 vedta og kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktivet. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. november 2020. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktivet, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktivet omhandler. 

Artikkel 3 

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

Artikkel 4 

Dette direktivet er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 4. mai 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg II til direktiv 2006/126/EF gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 5.1.3 skal lyde: 

«5.1.3. Særlige bestemmelser for kjøretøyer i klasse BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 og D1E 

Medlemsstatene kan vedta at det på førerkortet ikke skal angis en begrensning til kjøretøyer med automatisk gir for 

kjøretøyer i klasse BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 eller D1E som nevnt i nr. 5.1.2 dersom søkeren allerede har et førerkort 

for et kjøretøy med manuelt gir i minst én av klassene B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 eller D1E, og under ferdighets- 

og atferdsprøven har utført de handlingene beskrevet i nr. 8.4.» 

b) I nr. 5.2 under overskriften «Klasse A2» skal annet ledd lyde: 

«Dersom motorsykkelen har forbrenningsmotor, skal motoren ha et slagvolum på minst 250 cm3.» 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2020/12 

av 2. august 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2397 med hensyn til standardene for 

kompetanse og tilsvarende kunnskap og ferdigheter, for praktiske prøver, for godkjenning av 

simulatorer og for medisinsk skikkethet(*) 

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 

yrkeskvalifikasjoner for fart på innlands vannveier og om oppheving av rådsdirektiv 91/672/EØF og rådsdirektiv 96/50/EF(1), 

særlig artikkel 17 nr. 1 og 4, artikkel 21 nr. 2 og artikkel 23 nr. 6, 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) Med sikte på å sikre harmoniserte minstestandarder for sertifisering av kvalifikasjoner er Kommisjonen gitt myndighet 

til å vedta nærmere regler som fastsetter standarder for kompetanse og tilsvarende kunnskap og ferdigheter, standarder 

for praktiske prøver, standarder for godkjenning av simulatorer og standarder for medisinsk skikkethet. 

3) I henhold til artikkel 32 i direktiv (EU) 2017/2397 bør delegerte rettsakter 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 direktivet, og at endringer i beslutningsprosessen i CESNI ikke er til skade for Unionens interesser. De 

tre vilkårene ble oppfylt da CESNI på sitt møte 8. november 2018 vedtok de første standardene for yrkeskvalifikasjoner 

for fart på innlands vannveier. 

4) Kompetansestandardene bør fastsette minstekravene til kompetanse som kreves for sikker drift av farkosten, for 

besetningsmedlemmer på operativt nivå og ledelsesnivå, for skipsførere med tillatelse til å navigere ved hjelp av radar 

og de med tillatelse til å navigere på vannveier av maritim karakter, for eksperter på passasjerfart og for eksperter på 

flytende naturgass (LNG). Hver kompetanse som kreves, bør defineres med tilsvarende kunnskaps- og ferdighetskrav. 

5) For at vedkommende myndigheter skal kunne utføre på lik måte de praktiske prøvene som kreves i henhold til artikkel 

17 nr. 3 i direktiv (EU) 2017/2397, bør det fastsettes standarder for praktiske prøver. For dette formål bør standardene 

definere, for hver praktisk prøve, de særskilte kompetansene og vurderingssituasjonene, herunder et særskilt 

poengsystem og tekniske krav til farkoster og til landbaserte installasjoner. For søkere til kvalifikasjonen som 

skipsfører, som ikke tidligere har gjennomført en vurdering på operativt nivå, bør det fastsettes en ytterligere modul, slik 

at evnen til å utføre de tilknyttede oppgavene som det føres tilsyn med, også kan verifiseres.  

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 6 av 10.1.2020, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 220/2020 av  

11. desember 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 345 av 27.12.2017, s. 53. 

2023/EØS/2/65 



5.1.2023 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 2/835 

 

 

6) Standardene for godkjenning av simulatorer bør fastsettes for å sikre at simulatorene som brukes for kompetansevur-

dering, er utformet på en måte som muliggjør verifisering av kompetansen som fastsatt i standardene for praktiske 

prøver. Standardene bør omfatte de tekniske kravene og funksjonskravene for fartøyshåndterings- og radarsimulatorer 

samt framgangsmåten for administrativ godkjenning av slike simulatorer. 

7) For å redusere nasjonale forskjeller i medisinske krav og undersøkelsesprosedyrer og for å sikre at helseerklæringer som 

utstedes til dekkbesetningsmedlemmer i forbindelse med fart på innlands vannveier, er en gyldig indikator på deres 

medisinske skikkethet for arbeidet de skal utføre, bør det fastsettes standarder for medisinsk skikkethet. I standardene 

bør det spesifiseres hvilke prøver leger skal ta, og hvilke kriterier de skal bruke for å fastslå dekkbesetningsmedlemmers 

arbeidsdyktighet. De bør dekke syn, hørsel og fysiske og psykiske tilstander som kan føre til midlertidig eller varig 

arbeidsudyktighet, samt mulige risikoreduserende tiltak og begrensninger. For å sikre sammenheng bør standardene 

baseres på Den internasjonale arbeidsorganisasjons og Den internasjonale sjøfartsorganisasjons retningslinjer for 

helseundersøkelser av sjøfolk, særlig på kriteriene som anvendes i forbindelse med kysttjeneste. 

8) Datoen for innarbeiding av dette delegerte direktivet bør tilpasses datoene for innarbeiding av direktiv (EU) 2017/2397 

av hensyn til sammenheng og effektivitet. 

9) I samsvar med rettspraksis ved Den europeiske unions domstol må de opplysninger som medlemsstatene har plikt til å gi 

Kommisjonen i forbindelse med innarbeiding av et direktiv, være klare og presise. Dette gjelder også for denne 

delegerte rettsakten. 

VEDTATT DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

Standardene for kompetanse og for tilsvarende kunnskap og ferdigheter omhandlet i artikkel 17 nr. 1 i direktiv (EU) 2017/2397 

er fastsatt i vedlegg I til dette direktivet. 

Artikkel 2 

Standardene for praktiske prøver omhandlet i artikkel 17 nr. 3 i direktiv (EU) 2017/2397 er fastsatt i vedlegg II til dette 

direktivet. 

Artikkel 3 

Standardene for godkjenning av simulatorer omhandlet i artikkel 21 nr. 2 i direktiv (EU) 2017/2397 er fastsatt i vedlegg III til 

dette direktivet. 

Artikkel 4 

Standardene for medisinsk skikkethet omhandlet i artikkel 23 nr. 6 i direktiv (EU) 2017/2397 er fastsatt i vedlegg IV til dette 

direktivet. 

Artikkel 5 

1. Medlemsstatene skal innen 17. januar 2022 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. Nr. 1 får ikke anvendelse på medlemsstater som ikke fullt ut har innarbeidet og gjennomført direktiv (EU) 2017/2397 i 

samsvar med artikkel 39 nr. 2, 3 eller 4 i nevnte direktiv. Dersom en slik medlemsstat fullt ut innarbeider og gjennomfører 

direktiv (EU) 2017/2397, skal den samtidig sette i kraft de lovene og forskriftene som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktivet, og informere Kommisjonen om dette. 
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3. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktivet omhandler. 

Artikkel 6 

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 2. august 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 6 av 10.1.2020, s. 18-100.] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020L0012&qid=1653475687298


Nr. 2/838 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.1.2023 

 

 

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/473 

av 20. januar 2020 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2397 med hensyn til standarder for 

databaser for EU-kvalifikasjonssertifikater, fartsbøker og loggbøker(*) 

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 

yrkeskvalifikasjoner for fart på innlands vannveier og om oppheving av rådsdirektiv 91/672/EØF og rådsdirektiv 96/50/EF(1), 

særlig artikkel 25 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å legge til rette for mobilitet, ivareta navigasjonssikkerheten og sikre vernet av menneskers liv og av miljøet er det 

avgjørende at besetningsmedlemmene har sertifikater som dokumenterer deres kvalifikasjoner. For å få slike sertifikater 

bør besetningsmedlemmene registrere sin navigasjonstid ved hjelp av gyldige oppføringer i besetningsmedlemmets 

fartsbok som kan krysskontrolleres med oppføringer i loggbøkene til farkostene der besetningsmedlemmet 

tjenestegjorde. 

2) For å gjennomføre direktiv (EU) 2017/2397 på korrekt måte og for å forebygge bedrageri bør vedkommende 

myndigheter som utsteder sertifikater i samsvar med nevnte direktiv, sikre at besetningsmedlemmer bare innehar ett 

spesifikt sertifikat på et gitt tidspunkt. I forbindelse med identifisering av et besetningsmedlem, der det er relevant, bør 

det tas behørig hensyn til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014(2). 

3) For å bidra til en effektiv forvaltning av EU-kvalifikasjonssertifikater i henhold til artikkel 25 nr. 1 i direktiv (EU) 

2017/2397 bør medlemsstater som utsteder sertifikater i samsvar med direktiv (EU) 2017/2397, opprette registre for 

registrering av data om EU-kvalifikasjonssertifikater, fartsbøker og loggbøker, samt dokumenter som er anerkjent i 

henhold til artikkel 10 nr. 2 i direktiv (EU) 2017/2397. 

4) For å lette utvekslingen av informasjon mellom medlemsstatene og Kommisjonen, med sikte på å gjennomføre, 

håndheve og evaluere direktiv (EU) 2017/2397, samt for å utarbeide statistikk, opprettholde navigasjonssikkerheten og 

lette navigeringen, bør medlemsstatene tilgjengeliggjøre/inkludere data om disse dokumentene og deres status, ved hjelp 

av en database som forvaltes av Kommisjonen. 

5) For samme formål bør denne databasen også ha som oppgave å gi opplysninger om dokumenter anerkjent i henhold til 

artikkel 10 nr. 2 eller 3 i direktiv (EU) 2017/2397.  

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 100 av 1.4.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 221/2020 av  

11. desember 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 345 av 27.12.2017, s. 53. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014 av 23. juli 2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske 

transaksjoner i det indre marked og om oppheving av direktiv 1999/93/EF (EUT L 257 av 28.8.2014, s. 73). Se også dennes 

gjennomføringsforordninger, særlig Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1501 av 8. september 2015 om rammen for 

samvirkingsevne i henhold til artikkel 12 nr. 8 i forordning (EU) nr. 910/2014. 
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6) Det faktum at kvalifikasjonssertifikater og fartsbøker innehas av besetningsmedlemmer, mens loggbøkene er knyttet til 

en farkost, krever separat forvaltning av opplysningene innenfor to ulike rammer. I denne forbindelse bør den 

europeiske skrogdatabasen (EHDB – European Hull Data Base), opprettet ved europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 

2016/629(3), tas i betraktning, som inneholder opplysninger om farkoster for fart på innlands vannveier, for bruk av 

vedkommende myndigheter. 

7) Det bør tas behørig hensyn til relevante spesifikasjoner for datautveksling som er fastsatt i relevant unionsrett, samt til 

prinsippene og anbefalingene angitt i EUs handlingsplan for e-forvaltning 2016–2020(4) og den europeiske rammen for 

samvirkingsevne(5). Det bør også tilstrebes at spesifikasjonene så langt det er mulig forblir teknologinøytrale og åpne 

for nyskapende teknologier. Engangsprinsippet og prinsippet om samvirkingsevne som standard bør anvendes. 

8) Når tiltakene fastsatt i denne delegerte forordningen innebærer behandling av personopplysninger, bør dette utføres i 

samsvar med unionsretten om vern av personopplysninger, særlig europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2018/1725(6) med hensyn til behandling som utføres av Europakommisjonen, og europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2016/679(7) med hensyn til behandling som utføres av medlemsstatenes vedkommende myndigheter. 

9) Medlemsstatene, representert ved de relevante vedkommende myndighetene, fastsetter formålene og midlene for 

behandlingen av personopplysninger i de nasjonale registrene. Kommisjonen er også behandlingsansvarlig ved å 

forvalte den databasen som utgjør løsningen for utveksling av opplysninger mellom medlemsstatene. Medlemsstatene 

sammen med Kommisjonen er felles behandlingsansvarlige for personopplysningene behandlet i EU-databasen. Ved 

artikkel 26 i forordning (EU) 2016/679 og artikkel 28 i forordning (EU) 2018/1725 pålegges de felles behand-

lingsansvarlige en plikt til å fastsette, på en gjennomsiktig måte, sine respektive ansvarsområder for oppfyllelsen av 

forpliktelsene i henhold til nevnte forordninger. Denne forordningen fastsetter disse respektive ansvarsområdene. 

10) For å sikre like tilgangsrettigheter på grunnlag av forordning (EU) 2016/679 og forordning (EU) 2018/1725 bør 

Kommisjonen betraktes som den behandlingsansvarlige for personopplysninger knyttet til forvaltningen av 

tilgangsrettigheter til EU-databasen. 

11) EUs datatilsyn er blitt rådspurt i samsvar med artikkel 42 i forordning (EU) 2018/1725. 

12) Av konsekvenshensyn bør bestemmelsene i denne forordningen generelt få anvendelse fra samme dato som ble fastsatt 

for innarbeidingen av direktiv (EU) 2017/2397. Det bør imidlertid fastsettes et unntak for bestemmelsene om 

Kommisjonens drift av databasen under testfasen og om Kommisjonens rolle som behandlingsansvarlig for 

behandlingen av tilgangsrettigheter. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordningen fastsetter standardene for egenskapene ved og vilkårene for bruk av databasene for EU-kvalifikasjons-

sertifikater, fartsbøker og loggbøker utstedt i samsvar med direktiv (EU) 2017/2397 og for dokumenter anerkjent i henhold til 

artikkel 10 nr. 2 og 3 i nevnte direktiv.  

  

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/1629 av 14. september 2016 om fastsettelse av tekniske krav til fartøyer for fart på innlands 

vannveier, om endring av direktiv 2009/100/EF og om oppheving av direktiv 2006/87/EF (EUT L 252 av 16.9.2016, s. 118). 

(4) «EU eGovernment Action Plan 2016–2020 Accelerating the digital transformation of government» – kommisjonsmelding til 

Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen (COM(2016) 179 final). 

(5) «European Interoperability Framework – Implementation Strategy», kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske 

økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen (COM(2017) 134). 

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1725 av 23. oktober 2018 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Unionens institusjoner, organer, kontorer og byråer og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av 

forordning (EF) nr. 45/2001 og beslutning nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 av 21.11.2018, s. 39). 

(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). 
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Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

a) «EU-database» databasen stilt til rådighet av Kommisjonen i henhold til artikkel 25 nr. 2 i direktiv (EU) 2017/2397 for å 

registrere og utveksle opplysninger om kvalifikasjonssertifikater og fartsbøker omhandlet i artikkel 25 nr. 1 i direktiv (EU) 

2017/2397 og om kvalifikasjonssertifikater og fartsbøker anerkjent i henhold til artikkel 10 nr. 3 i nevnte direktiv, 

b) «europeisk skrogdatabase (EHDB – European Hull Data Base)» databasen stilt til rådighet av Kommisjonen i henhold til 

artikkel 25 nr. 2 i direktiv (EU) 2017/2397 for å registrere og utveksle opplysninger om loggbøkene omhandlet i artikkel 25 

nr. 1 i nevnte direktiv, 

c) «nasjonale registre» registrene over EU-kvalifikasjonssertifikater, fartsbøker og loggbøker og, der det er relevant, over 

dokumenter anerkjent i henhold til artikkel 10 nr. 2 i direktiv (EU) 2017/2397, som er opprettet og føres av medlemsstater i 

henhold til artikkel 25 nr. 1 i nevnte direktiv, 

d) «identifikasjonsnummer for besetningsmedlem (CID – crew member identification number)» et nummer generert av EU-

databasen, som identifiserer et besetningsmedlem registrert i den databasen og er unikt for innehaveren, 

e) «status 'active' (aktiv)» at kvalifikasjonssertifikater og særskilte tillatelser er gyldige, 

f) «status 'expired' (utløpt)» at kvalifikasjonssertifikater og særskilte tillatelser ikke lenger er gyldige fordi gyldighetsperioden 

er utløpt, eller fordi de er blitt erstattet av et nytt kvalifikasjonssertifikat eller en ny særskilt tillatelse som følge av et behov 

for endring av administrative opplysninger eller at gyldighetsperioden er i ferd med å utløpe, 

g) «status 'suspended' (midlertidig opphevet)» at kvalifikasjonssertifikater og særskilte tillatelser ikke lenger er gyldige fordi 

vedkommende myndigheter har truffet tiltak i samsvar med artikkel 14 nr. 2 i direktiv (EU) 2017/2397, 

h) «status 'withdrawn' (tilbaketrukket)» at kvalifikasjonssertifikater og særskilte tillatelser ikke lenger er gyldige fordi 

vedkommende myndigheter har truffet tiltak i samsvar med artikkel 14 nr. 1 i direktiv (EU) 2017/2397, 

i) «status 'lost' (bortkommet)» at kvalifikasjonssertifikater og særskilte tillatelser er meldt som bortkommet til vedkommende 

myndighet, 

j) «status 'stolen' (stjålet)» at kvalifikasjonssertifikater og særskilte tillatelser er meldt som stjålet til vedkommende 

myndighet, 

k) «status 'destroyed' (ødelagt)» at kvalifikasjonssertifikater og særskilte tillatelser er meldt som ødelagt til vedkommende 

myndighet, 

l) «metadata» data behandlet i EU-databasen med hensyn til å sende eller utveksle elektronisk kommunikasjonsinnhold, 

herunder data brukt for å spore og identifisere kilden og destinasjonen til en kommunikasjon, data om stedet til det 

elektroniske kommunikasjonsinnholdet og kommunikasjonens dato, tidspunkt, varighet og type. 

Artikkel 3 

Opplysninger om kvalifikasjonssertifikater og fartsbøker 

1. Kommisjonen skal opprette EU-databasen. Den skal forvalte den i samsvar med kravene fastsatt i vedlegg I. Den skal 

være ansvarlig for den tekniske driften og vedlikeholdet av databasen. Kommisjonen skal treffe alle nødvendige tiltak for å 

sikre EU-databasens konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. 
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2. Medlemsstater som utsteder sertifikater i samsvar med direktiv (EU) 2017/2397, skal for EU-databasen, på maskin-til-

maskin-basis, tilgjengeliggjøre registrene omhandlet i artikkel 25 nr. 1 i direktiv (EU) 2017/2397 med hensyn til opplysningene 

omhandlet i artikkel 25 nr. 1 i direktiv (EU) 2017/2397. 

3. Uten at det berører nr. 4, skal hver medlemsstats vedkommende myndighet som er utpekt som behandlingsansvarlig for 

data som behandles i de nasjonale registrene, og Kommisjonen være felles behandlingsansvarlige for behandlingen av 

personopplysninger i EU-databasen. Ansvaret skal fordeles mellom felles behandlingsansvarlige i samsvar med vedlegg III. 

4. Kommisjonen skal betraktes som behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som er nødvendig for å 

tildele og forvalte tilgangsrettigheter til EU-databasen. 

Artikkel 4 

Opplysninger om loggboken 

1. Medlemsstatene skal registrere opplysningene om loggbøker omhandlet i artikkel 25 nr. 1 i direktiv (EU) 2017/2397 i 

EHDB. 

2. Vilkårene for bruk av EHDB med hensyn til registrering av opplysninger vedrørende loggbøker i samsvar med artikkel 25 

nr. 2 i direktiv (EU) 2017/2397 er fastsatt i vedlegg II. 

Artikkel 5 

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 18. januar 2022, med unntak av artikkel 3 nr. 1 og 4, som får anvendelse fra den datoen denne 

forordningen trer i kraft. 

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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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 100 av 1.4.2020, s. 5–11.] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0473&qid=1653475883747
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/474 

av 20. januar 2020 

om den europeiske skrogdatabasen(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/1629 av 14. september 2016 om fastsettelse av tekniske krav 

til fartøyer for fart på innlands vannveier, om endring av direktiv 2009/100/EF og om oppheving av direktiv 2006/87/EF(1), 

særlig artikkel 19 nr. 7, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å sikre en smidig anvendelse av direktiv (EU) 2016/1629 bør det gis full tilgang til vedkommende myndigheter i 

medlemsstatene, avtalepartene i Den reviderte konvensjon om skipsfart på Rhinen og tredjeland som er tillagt oppgaver 

knyttet til anvendelsen av direktiv (EU) 2016/1629 og europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/44/EF(2). 

2) Full tilgang gir medlemsstatene mulighet til å samarbeide seg imellom samt med tredjeland, og å samordne sitt arbeid 

når det gjelder behandling av opplysninger om farkostene som er lagt inn i EHDB. 

3) Andre myndigheter bør gis lesetilgang for å utføre administrative tiltak for å sikre forvaltning av vannveistrafikk og 

infrastruktur, opprettholdelse eller håndheving av navigasjonssikkerheten og innsamling av statistiske opplysninger. 

4) For å sikre at EHDB fungerer sømløst, og for å lette verifiseringen av tilgangsforespørslene til EHDB, bør 

medlemsstatene, avtalepartene i Den reviderte konvensjon om skipsfart på Rhinen og relevante tredjeland utpeke et 

sentralt kontaktpunkt. 

5) Det er hensiktsmessig å fastsette de trinnene medlemsstater bør følge når de gir lesetilgang til EHDB for å sikre 

datasikkerhet og sørge for at EHDB fungerer sømløst. 

6) Det er behov for opplysninger av høy kvalitet som er sammenlignbare, oppdaterte, pålitelige og harmoniserte, om 

farkoster for fart på innlands vannveier for å lette verifiseringen av en farkosts aktuelle og tidligere opplysninger og 

informasjon om utstedte sertifikater og nye søknader om sertifikater. Det bør derfor fastsettes en detaljert liste over 

opplysninger knyttet til farkosten. 

7) Spesifikasjonene bør forbli teknologinøytrale og åpne for nyskapende teknologier, og engangsprinsippet og prinsippet 

om samvirkingsevne som standard bør anvendes. Det bør tas behørig hensyn til prinsippene og anbefalingene som angis 

i EUs handlingsplan for e-forvaltning 2016–2020(3) og den europeiske rammen for samvirkingsevne(4). 

8) Når tiltakene fastsatt i denne forordningen innebærer behandling av personopplysninger, bør dette utføres i samsvar med 

unionsretten om vern av personopplysninger, særlig europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1725(5) med 

hensyn til behandling som utføres av Europakommisjonen, og europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679(6) 

med hensyn til behandling som utføres av medlemsstatenes vedkommende myndigheter. 

9) EUs datatilsyn er blitt rådspurt i samsvar med artikkel 42 i forordning (EU) 2018/1725.  

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 100 av 1.4.2020, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 222/2020 av  

11. desember 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 252 av 16.9.2016, s. 118. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/44/EF av 7. september 2005 om harmoniserte vannveisinformasjonstjenester (RIS) på innlands 

vannveier i Fellesskapet (EUT L 255 av 30.9.2005, s. 152). 

(3) «EU eGovernment Action Plan 2016–2020 Accelerating the digital transformation of government» – kommisjonsmelding til 

Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen (COM(2016) 179 final). 

(4) «European Interoperability Framework – Implementation Strategy», kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske 

økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen (COM(2017) 134). 

(5) 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). 

(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). 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

Denne forordningen fastsetter regler om innsamling og behandling av samt tilgang til opplysningene som lagres i den 

europeiske skrogdatabasen (EHDB – European Hull Data Base) omhandlet i artikkel 19 i direktiv (EU) 2016/1629, samt hvilke 

typer tilgang som tillates, og instrukser for bruk og drift av databasen. 

Artikkel 2 

Innsamling av data 

Medlemsstatene skal innføre i EHDB de opplysningene for identifisering av en farkost som er omhandlet i vedlegg 1 til denne 

forordningen. 

Artikkel 3 

Full tilgang til og behandling av opplysningene i EHDB 

1. Opplysningene skal være tilgjengelige for og behandles av vedkommende myndigheter i medlemsstatene, avtalepartene i 

Den reviderte konvensjon om skipsfart på Rhinen og tredjeland som er tillagt oppgaver knyttet til anvendelsen av direktiv (EU) 

2016/1629 og 2005/44/EF, for å støtte gjennomføringen av administrative tiltak for å opprettholde navigasjonssikkerheten og 

lette navigasjonen og for å sikre anvendelsen av direktiv (EU) 2016/1629. 

2. Alle medlemsstater, avtaleparter i Den reviderte konvensjon om skipsfart på Rhinen og tredjeland omhandlet i nr. 1 skal 

meddele Kommisjonen navnene på og adressene til de vedkommende myndighetene omhandlet i nr. 1. 

3. Medlemsstatene skal sikre at det er overensstemmelse mellom opplysningene lagret i registrene omhandlet i artikkel 17 i 

direktiv (EU) 2016/1629 og opplysningene i EHDB. 

4. Det skal gis full tilgang til EHDB i samsvar med vedlegg 3 til denne forordningen. 

Artikkel 4 

Lesetilgang til EHDB 

1. For å kunne utføre administrative tiltak for å sikre forvaltning av vannveistrafikk og infrastruktur, opprettholdelse eller 

håndheving av navigasjonssikkerheten og innsamling av statistiske opplysninger kan lesetilgang til EHDB gis til andre 

myndigheter enn de som er omhandlet i artikkel 3, i medlemsstatene, avtalepartene i Den reviderte konvensjon om skipsfart på 

Rhinen og tredjelandene omhandlet i artikkel 3 nr. 1 i denne forordningen. 

2. Alle medlemsstater, avtaleparter i Den reviderte konvensjon om skipsfart på Rhinen eller tredjeland skal meddele 

Kommisjonen navnene på og adressene til organene omhandlet i nr. 1, med angivelse av deres brukerprofiler i samsvar med 

vedlegg 2 til denne forordningen. 

3. Lesetilgangen til EHDB skal gis i samsvar med vedlegg 4 til denne forordningen. 

Artikkel 5 

Sentralt kontaktpunkt for EHDB 

1. Alle medlemsstater, avtaleparter i Den reviderte konvensjon om skipsfart på Rhinen og tredjeland omhandlet i artikkel 3 

nr. 1 skal utpeke et sentralt kontaktpunkt for Kommisjonen og andre medlemsstater for å lette utvekslingen av opplysninger om 

valideringen av tilgang i samsvar med artikkel 3 og 4. Meldinger i samsvar med artikkel 3 nr. 2 og artikkel 4 nr. 2 skal gjøres 

ved registrering av de relevante opplysningene i EHDB. 
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2. Det sentrale kontaktpunktet skal velges blant de vedkommende myndighetene omhandlet i artikkel 3 nr. 1 i denne 

forordningen. 

3. Alle medlemsstater, avtaleparter i Den reviderte konvensjon om skipsfart på Rhinen og tredjeland omhandlet i artikkel 3 

nr. 1 i denne forordningen skal meddele Kommisjonen navnene på og kontaktopplysningene til det sentrale kontaktpunktet for 

EHDB. 

Artikkel 6 

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 20. januar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 100, 1.4.2020, p. 15–19.] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0474&qid=1653475883747
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/745 

av 4. juni 2020 

om endring av forordning (EU) 2018/1042 med hensyn til utsettelse av anvendelsesdatoene  

for visse tiltak i forbindelse med covid-19-pandemien(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1139 av 4. juli 2018 om felles regler for sivil luftfart og 

om opprettelse av Den europeiske unions flysikkerhetsbyrå, og om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010 og (EU) nr. 376/2014, og europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/30/EU 

og 2014/53/EU, samt om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og 

rådsdirektiv (EØF) nr. 3922/91(1), særlig artikkel 23, artikkel 31 og artikkel 62 nr. 15, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Tiltakene som er innført for å begrense covid-19-pandemien, er til vesentlig hinder for medlemsstatene og 

luftfartsindustrien når de skal forberede seg på anvendelsen av en rekke nylig vedtatte gjennomføringsforordninger 

innenfor flysikkerhet. 

2) Portforbud og endringer i arbeidsvilkår og tilgang på arbeidskraft kombinert med den økte arbeidsbyrden som kreves for 

å håndtere de svært negative følgene av covid-19-pandemien for alle berørte parter, gjør det vanskeligere å forberede 

anvendelsen av disse gjennomføringsforordningene. 

3) Nye krav til alkoholtesting, støtteprogrammer for flygebesetninger og psykologiske vurderinger av piloter som ble 

innført ved kommisjonsforordning (EU) 2018/1042(2), kan ikke tas i bruk av medlemsstatene innen tidsfristen fastsatt i 

forordningen, det vil si fra 14. august 2020, ettersom de har vedtatt ulike portforbudtiltak. Medlemsstatene kan ikke 

sikre at besetninger vil ha mulighet til å etterkomme de nye forpliktelsene som innføres ved forordning (EU) 2018/1042, 

ettersom dette kan hindre tilgang på besetninger når flygninger gjenopptas i forbindelse med gjenreisningen etter covid-

19-pandemien. Datoen for anvendelse av disse kravene bør derfor utsettes med seks måneder for å gjøre det mulig for 

medlemsstatene å redusere de negative virkningene av den forsinkede gjennomføringen av tiltakene som følge av covid-

19-pandemien. 

4) Den europeiske unions flysikkerhetsbyrå har bekreftet overfor Kommisjonen at det er mulig å utsette anvendelsen av 

bestemmelsene nevnt i betraktning 3 uten at det har negativ innvirkning på flysikkerheten, ettersom det vil være for en 

meget kort periode og ettersom lufttrafikken i forbindelse med gjenreisningen etter covid-19-pandemien sannsynligvis 

vil gjenopptas langsomt og gradvis, noe som fører til mindre eksponering for de risikoene som er påpekt i forbindelse 

med testing for psykoaktive stoffer og i psykologiske støtteprogrammer. 

5) For å gi nasjonale myndigheter og alle berørte parter øyeblikkelig hjelp under covid-19-pandemien og gjøre det mulig 

for dem å tilpasse sine planlagte forberedelser til den utsatte anvendelsen av de aktuelle bestemmelsene, bør denne 

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

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 176 av 5.6.2020, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 223/2020 av  

11. desember 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 212 av 22.8.2018, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) 2018/1042 av 23. juli 2018 om endring av forordning (EU) nr. 965/2012 med hensyn til tekniske krav og 

administrative framgangsmåter for innføring av støtteprogrammer, psykologisk vurdering av flygebesetning samt systematisk og 

stikkprøvebasert testing for psykoaktive stoffer for å sikre flyge- og kabinbesetningsmedlemmers medisinske skikkethet, og med hensyn til 

å installere terrengvarslingssystem i nye turbindrevne fly godkjent for seks til ni passasjerer og med en største sertifiserte startmasse på 

høyst 5 700 kg (EUT L 188 av 25.7.2018, s. 3). 
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6) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 127 i forordning 

(EU) nr. 2018/1139. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I artikkel 2 i forordning (EU) 2018/1042 skal tredje ledd lyde: 

«Artikkel 1 nr. 1 og 3 får imidlertid anvendelse fra 14. februar 2021 og nr. 3 bokstav f) og nr. 6 bokstav b) i vedlegget får 

anvendelse fra 14. august 2018». 

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, 4. juni 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/1627 

av 3. november 2020 

om ekstraordinære tiltak for tredje referanseperiode (2020–2024) for ytelses- og avgiftsordningen  

i Det felles europeisk luftrom som følge av covid-19-pandemien(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 549/2004 av 10. mars 2004 om fastsettelse av rammeregler 

for opprettelse av et felles europeisk luftrom (rammeforordningen)(1), særlig artikkel 11 nr. 6, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 550/2004 av 10. mars 2004 om yting av flysikringstjenester i 

Det felles europeiske luftrom (tjenesteytingsforordningen)(2), særlig artikkel 15 nr. 4, 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/317(3) fastsettes nærmere regler og framgangsmåter for 

gjennomføringen av ytelses- og avgiftsordningen, inkludert ytelsen til flysikringstjenester og nettverksfunksjoner samt 

fastsettelse, ilegging og innkreving av flysikringsavgifter fra luftromsbrukere. 

2) 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 utbruddet av pandemien. De ekstraordinære 

omstendighetene forårsaket av covid-19-pandemien har en betydelig innvirkning på de nåværende prosessene og 

tiltakene for gjennomføring av ytelses- og avgiftsordningen i tredje referanseperiode 2020–2024, blant annet 

fastsettelsen av ytelsesmål og enhetssatser samt anvendelsen av insentiv- og risikodelingsordninger. Dette har skapt en 

ekstraordinær situasjon som må håndteres med særskilte midlertidige tiltak. 

3) Medlemsstatene har framlagt sine utkast til ytelsesplaner for tredje referanseperiode for Kommisjonen innen  

1. oktober 2019 samt oppdaterte utkast til ytelsesplaner innen 21. november 2019. I samsvar med artikkel 11 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 549/2004 foretok Kommisjonen en vurdering av samsvaret mellom disse utkastene til ytelsesplaner 

og de felles ytelsesmålene for Unionen i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/903(4). Både utkastene til 

ytelsesplaner og de felles ytelsesmålene for Unionen ble utarbeidet før utbruddet av covid-19-pandemien, og tar derfor 

ikke hensyn til de betydelig endrede omstendighetene for lufttransporten som følge av dette. 

4) På grunn av covid-19-pandemiens betydelige og enestående innvirkning på luftfartssektoren, og særlig på ytingen av 

flysikringstjenester, bør visse regler som avviker fra gjennomføringsforordning (EU) 2019/317, gjelde for den tredje 

referanseperioden. Gjennomføringsforordning (EU) 2019/317 bør anvendes på denne referanseperioden med mindre 

nærværende forordning uttrykkelig fastsetter noe annet. Denne forordningen bør heller ikke påvirke justeringen av 

enhetssatser som stammer fra den andre referanseperioden og som bygger på Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 391/2013(5). 

5) Med tanke på usikkerheten rundt utviklingen i trafikken etter utbruddet av covid-19-pandemien finnes det ikke 

tilstrekkelig stabile trafikkprognoser for årene fram til 2024. Det er derfor nødvendig å fastsette særlige regler for 

fastsettelse av reviderte felles ytelsesmål for Unionen for den tredje referanseperioden for å sikre fortsatt gjennomføring 

av den referanseperioden. Det har kommet forsikringer om at STATFOR vil offentliggjøre en oppdatert trafikkprognose 

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 366 av 4.11.2020, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 224/2020 av  

11. desember 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 1. 

(2) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 10. 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/317 av 11. februar 2019 om fastsettelse av en ytelses- og avgiftsordning i Det felles 

europeiske luftrom og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013 (EUT L 56 av 25.2.2019, 

s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/903 av 29. mai 2019 om fastsettelse av felles ytelsesmål for Unionens lufttrafikk-

styringsnett for tredje referanseperiode som begynner 1. januar 2020 og slutter 31. desember 2024 (EUT L 144 av 3.6.2019, s. 49). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 391/2013 av 3. mai 2013 om fastsettelse av en felles avgiftsordning for flysikrings-

tjenester (EUT L 128 av 9.5.2013, s. 31). 
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for den tredje referanseperioden tidlig i november 2020. Denne trafikkprognosen vil være grunnlaget for å innlede 

revisjonen av de felles ytelsesmålene for Unionen for tredje referanseperiode. Med tanke på tidsbegrensningene bør 

fastsettelsen av disse reviderte målene unntaksvis ikke omfattes av alle prosessene og tidsfristene i artikkel 9 nr. 1 og 2 i 

gjennomføringsforordning (EU) 2019/317. For at Kommisjonen skal kunne fastsette reviderte mål bør nasjonale 

tilsynsmyndigheter gi Kommisjonen innledende kostnadsdata og opplysninger om trafikkprognoser for det aktuelle 

kalenderåret innen 15. desember 2020, som innspill til fastsettelsen av de reviderte ytelsesmålene for tredje 

referanseperiode i Unionen. Kommisjonen bør vedta de reviderte ytelsesmålene for tredje referanseperiode i Unionen 

senest 1. mai 2021. 

6) Etter at Kommisjonen har revidert de felles ytelsesmålene for Unionen for tredje referanseperiode, bør medlemsstatene 

fastsette ytelsesplaner som omfatter de reviderte ytelsesmålene for tredje referanseperiode. Prosessen med å fastsette 

ytelsesmål nasjonalt eller i luftromsblokker bør fullføres først etter at de reviderte felles ytelsesmålene for Unionen er 

vedtatt. Deretter bør det fastsettes en ny tidsfrist for framlegging av utkast til ytelsesplaner i samsvar med dette. 

7) Ettersom omstendighetene forårsaket av covid-19-pandemien har ført til en uunngåelig forsinkelse i prosedyrene knyttet 

til utviklingen, vurderingen og vedtakelsen av ytelsesplaner, bør ytelsesmålene for kostnadseffektivitet i den endelige 

versjonen av ytelsesplanene ha tilbakevirkende kraft fra begynnelsen av referanseperioden, i samsvar med artikkel 17 

nr. 2 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/317. De bør imidlertid bare generere virkninger gjennom enhetssats-

justeringer i etterfølgende kalenderår. 

8) Nettverksforvalteren framla i september 2019 et utkast til ytelsesplan for nettverket for tredje referanseperiode for 

Kommisjonen i samsvar med artikkel 19 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/317. Kommisjonen vurderte 

ytelsesplanen for nettverket i samsvar med artikkel 19 nr. 2 i den samme forordningen. På grunn av den vesentlige 

endringen i omstendigheter forårsaket av covid-19-pandemien, som inntraff etter at utkastet til ytelsesplan for nettverket 

ble framlagt, bør nettverksforvalteren utarbeide og framlegge et nytt utkast til ytelsesplan for nettverket som 

Kommisjonen skal vurdere. Det bør fastsettes en tidsfrist for framlegging av denne planen i samsvar med dette. 

9) Det forventes at de reviderte fastsatte kostnadene for de kombinerte kalenderårene 2020 og 2021 gjenspeiler den 

ytterligere usikkerheten og tar behørig hensyn til de lavere trafikkvolumene som omstendighetene med covid-19-

pandemien har medført. 

10) For å redusere covid-19-pandemiens alvorlige innvirkning på luftromsbrukere i tredje referanseperiode må særlige 

bestemmelser gjelde for kalenderårene 2020 og 2021 med hensyn til gjennomgåelsen av ytelsesmålene innenfor det 

sentrale ytelsesområdet for kostnadseffektivitet i Unionen og lokalt, gjennomføringen av insentiv- og risikodelings-

områder samt justering av enhetssatser fra disse to kalenderårene. 

11) For å sikre korrekt anvendelse av ytelses- og avgiftsordningen i tredje referanseperiode og med tanke på at 

ytelsesmålene fastsettes med sikte på framtiden, bør revisjonen av ytelsesmålene for kostnadseffektivitet i Unionen og 

lokalt omfatte fastsatte kostnader for kalenderårene 2020 og 2021 som en enkelt periode. Ved fastsettelse av disse 

reviderte felles kostnadseffektivitetsmålene for Unionen og lokalt bør det tas behørig hensyn til de faktiske kostnadene 

som yterne av flysikringstjenester og medlemsstatene har pådratt seg. 

12) Reglene som styrer følgene av sen vedtakelse av ytelsesplanene angitt i gjennomføringsforordning (EU) 2019/317, bør 

tilpasses for å redusere den alvorlige negative økonomiske virkningen som disse ordningene ellers vil ha for 

luftromsbrukere, samt for å unngå overdreven volatilitet i enhetssatsene i tredje referanseperiode. Derfor bør tilsvarende 

justeringer av enhetssatsene unntaksvis fordeles over en periode på fem kalenderår. Nasjonale tilsynsmyndigheter bør 

kunne forlenge perioden til sju kalenderår når det er nødvendig for å unngå at overføringene får en uforholdsmessig 

virkning på enhetssatsene som pålegges luftromsbrukerne. 

13) Medlemsstatene kan treffe ytterligere tiltak for å veie opp for virkningen av covid-19-pandemien på flysikringsavgiftene 

i tredje periode, ved å anvende artikkel 29 nr. 6 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/317. 

14) For å gjøre det lettere for nasjonale tilsynsmyndigheter og Kommisjonen å utføre sine overvåkingsoppgaver, bør ytere 

av flysikringstjenester være forpliktet til å framlegge en rapport for disse myndighetene innen 15. desember 2020 om 

tiltakene som er iverksatt for å håndtere den økonomiske og operasjonelle virkningen av covid-19-pandemien på deres 

virksomhet.  
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15) Unntaksbestemmelsene bør anvendes umiddelbart slik at Kommisjonen og medlemsstatene kan treffe nødvendige tiltak 

med hensyn til fastsettelse av ytelsesmål for tredje referanseperiode og for å redusere den endelige virkningen av covid-

19-krisen på luftromsbrukerne. Ettersom saken haster, bør denne forordningen tre i kraft dagen etter at den er kunngjort 

i Den europeiske unions tidende. 

16) Komiteen for Det felles luftrom har ikke avgitt uttalelse. En gjennomføringsrettsakt ble ansett som nødvendig, og 

lederen har framlagt utkastet til gjennomføringsrettsakt for klageinstansen for videre drøfting. Tiltakene fastsatt i denne 

forordningen er i samsvar med uttalelse fra klageinstansen. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

Ved denne forordningen fastsettes ekstraordinære tiltak som skal anvendes for den tredje referanseperioden av ytelses- og 

avgiftsordningen for Det felles europeiske luftrom nevnt i artikkel 7 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/317. Reglene 

fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2019/317 gjelder, med mindre noe annet fastsettes uttrykkelig i denne forordningen. 

Artikkel 2 

Fastsettelse av reviderte felles ytelsesmål for Unionen for tredje referanseperiode 

1. Som unntak fra artikkel 9 nr. 3 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/317 skal Kommisjonen fastsette reviderte felles 

ytelsesmål for Unionen for tredje referanseperiode innen 1. mai 2021. 

2. Som unntak fra artikkel 9 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/317 skal nasjonale tilsynsmyndigheter, som 

grunnlag for fastsettelsen av reviderte felles ytelsesmål for Unionen, gi Kommisjonen innledende kostnadsdata og opplysninger 

om trafikkprognoser for den tredje referanseperioden, innen 15. desember 2020. 

3. Kravene i artikkel 9 nr. 2 første ledd i gjennomføringsforordning (EU) 2019/317 gjelder ikke utarbeidingen av de 

reviderte felles ytelsesmålene for Unionen i den tredje referanseperioden nevnt i nr. 1. Rådføringen nevnt i artikkel 9 nr. 2 andre 

ledd i gjennomføringsforordning (EU) 2019/317 skal som unntak fra denne bestemmelsen omfatte utkast til reviderte verdier 

for felles ytelsesmål for Unionen. 

4. Som unntak fra artikkel 8 nr. 1 og artikkel 9 nr. 3 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/317 skal de reviderte felles 

ytelsesmålene for Unionen i tredje referanseperiode nevnt i nr. 1, i tillegg til ytelsesmålene for de sentrale ytelsesindikatorene 

som definert i avsnitt 1 i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2019/317, omfatte ytelsesmål for den sentrale 

ytelsesindikatoren som endret i artikkel 4 nr. 1 i denne forordningen. 

Artikkel 3 

Framlegging og vurdering av utkast til ytelsesplaner 

1. Som unntak fra artikkel 12 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/317 skal medlemsstatene utarbeide og framlegge utkast 

til ytelsesplaner for Kommisjonen innen 1. oktober 2021, som er utarbeidet i samsvar med artikkel 10 i nevnte gjennomførings-

forordning, og som inneholder reviderte ytelsesmål som sikrer samsvar med de reviderte felles ytelsesmålene for Unionen nevnt 

i artikkel 2 i denne forordningen. 

2. Som unntak fra artikkel 8 nr. 2 og artikkel 10 nr. 2 bokstav a) i gjennomføringsforordning (EU) 2019/317 skal utkastene 

til ytelsesplaner nevnt i nr. 1, i tillegg til ytelsesmålene for de sentrale ytelsesindikatorene som definert i avsnitt 2 i vedlegg I til 

gjennomføringsforordning (EU) 2019/317, omfatte ytelsesmål for den sentrale ytelsesindikatoren som endret i artikkel 4 nr. 2 i 

denne forordningen. 

3. Som unntak fra artikkel 11 nr. 1 bokstav b) og artikkel 11 nr. 3 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/317 skal 

insentivordningene for ytelsesmål for det sentrale ytelsesområdet kapasitet nevnt i artikkel 11 nr. 3 i nevnte gjennomførings-

forordning omfattes av følgende krav med hensyn til tredje referanseperiode: 

a) Insentivordningene skal bare dekke kalenderårene 2022–2024. Medlemsstatene skal la denne reduserte perioden for 

insentivordningene gjenspeiles i utkastene til ytelsesplaner nevnt i nr. 1.  
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b) Insentivordningene skal generere økonomiske virkninger i form av overføringer og etterfølgende enhetssatsjusteringer bare 

fra og med det første året etter at ytelsesplanen er vedtatt. 

4. Med hensyn til det sentrale ytelsesområdet for kostnadseffektivitet skal ytelsesmålene i de endelige ytelsesplanene for den 

tredje referanseperioden vedtatt av medlemsstatene i samsvar med artikkel 16 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/317, 

gjelde med tilbakevirkende kraft fra begynnelsen av referanseperioden i samsvar med artikkel 17 nr. 2 i gjennomførings-

forordning (EU) 2019/317. 

5. Som unntak fra artikkel 19 nr. 1 i forordning (EU) 2019/317 skal nettverksforvalteren senest 1. oktober 2021 framlegge et 

revidert utkast til ytelsesplan for nettverket for tredje referanseperiode for Kommisjonen for vurdering. 

Artikkel 4 

Unntak med hensyn til sentrale ytelsesindikatorer for tredje referanseperiode 

1. Som unntak fra avsnitt 1 nr. 4.1 bokstav a) og b) i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2019/317 skal den sentrale 

ytelsesindikatoren for den årlige endringen i den gjennomsnittlige unionsomfattende fastsatte enhetskostnaden for underveis-

flysikringstjenester beregnes, for kalenderårene 2020 og 2021, som en kombinert verdi for disse to årene, uttrykt som en 

prosentvis endring fra den unionsomfattende referanseverdien nevnt i artikkel 9 nr. 4 bokstav a) i gjennomføringsforordning 

(EU) 2019/317. For dette formålet skal en enkelt gjennomsnittlig unionsomfattende fastsatt enhetskostnad for kalenderårene 

2020 og 2021 beregnes som forholdet mellom de samlede fastsatte kostnadene på unionsplan for disse to kalenderårene og de 

samlede enhetene for underveistjenester på unionsplan for disse to kalenderårene. 

2. Som unntak fra avsnitt 2 nr. 4.1 bokstav a) i) og iii) i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2019/317 skal den 

sentrale ytelsesindikatoren for den fastsatte enhetskostnaden for flysikringstjenester underveis på lokalt plan beregnes, for 

kalenderårene 2020 og 2021, som en kombinert verdi for disse to årene. For dette formålet skal en enkelt gjennomsnittlig 

fastsatt enhetskostnad for kalenderårene 2020 og 2021 beregnes som forholdet mellom de samlede fastsatte kostnadene for 

disse to årene og de samlede underveistjenesteenhetene for disse to kalenderårene for den aktuelle avgiftssonen. 

Artikkel 5 

Unntak med hensyn til beregning og fastsettelse av enhetssatser og tilknyttede justeringer 

1. Med hensyn til kalenderårene 2020 og 2021 skal justeringer i samsvar med artikkel 27 nr. 2–5 i gjennomføringsforordning 

(EU) 2019/317 beregnes på grunnlag av de relevante samlede fastsatte kostnadene for disse to årene og det samlede 

inntektstapet eller den samlede tilleggsinntekten som følger av forskjellen mellom tjenesteenhetene som er forutsett i 

ytelsesplanen og de faktisk registrerte tjenesteenhetene for disse to årene. Disse to årene skal vises til som en enkelt periode og 

erstatter perioden som vises til som «år n» i disse bestemmelsene. Uten at det berører artikkel 29 nr. 5 annet ledd siste punktum 

i gjennomføringsforordning (EU) 2019/317, skal justeringene av enhetssatsene foretas i kalenderårene 2023 og 2024. 

2. Med hensyn til kalenderårene 2020 og 2021 skal justeringer i samsvar med artikkel 27 nr. 8 i gjennomføringsforordning 

(EU) 2019/317 beregnes på grunnlag av de relevante samlede fastsatte kostnadene for disse to årene og det samlede 

inntektstapet eller den samlede tilleggsinntekten som følger av forskjellen mellom tjenesteenhetene som er forutsett i 

ytelsesplanen og de faktisk registrerte tjenesteenhetene for disse to årene. Disse to årene skal vises til som en enkelt periode og 

erstatter perioden som vises til som «år n» i disse bestemmelsene. Uten at det berører artikkel 29 nr. 5 annet ledd siste punktum 

i gjennomføringsforordning (EU) 2019/317, skal justeringene av enhetssatsene foretas i kalenderårene 2023 og 2024. 

3. Med hensyn til kalenderårene 2020 og 2021 skal reduksjoner eller økninger av enhetssatser i samsvar med artikkel 28  

nr. 4 og 6 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/317 beregnes på grunnlag av de relevante samlede fastsatte kostnadene og de 

relevante samlede faktiske kostnadene for disse to årene. Disse to årene skal vises til som en enkelt periode og erstatter 

kalenderårperioden som vises til i disse bestemmelsene. Uten at det berører artikkel 29 nr. 5 annet ledd siste punktum i 

gjennomføringsforordning (EU) 2019/317, skal reduksjoner eller økninger i enhetssatser som skal brukes i år n+2, foretas i 

kalenderår 2023. 

4. Med hensyn til tredje referanseperiode skal justeringer i samsvar med artikkel 29 nr. 5 andre ledd i gjennomførings-

forordning (EU 2019/317 beregnes på grunnlag av utkastene til ytelsesplaner som er relevante for fastsettelsen av enhetssatser 

ifølge artikkel 17 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/317. 
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Som unntak fra artikkel 29 nr. 5 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/317 skal disse justeringene fordeles jevnt over fem 

kalenderår, som begynner året etter det året ytelsesplanen ble vedtatt. 

5. De nasjonale tilsynsmyndighetene kan beslutte å forlenge perioden nevnt i nr. 4 til høyst sju kalenderår, når det er 

nødvendig for å unngå at overføringene fører til en uforholdsmessig virkning på enhetssatsene som pålegges luftromsbrukerne. 

Artikkel 6 

Ytterligere rapportering og overvåking 

1. I tillegg til forpliktelsen angitt i artikkel 4 og 36 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/317 skal ytere av flysikrings-

tjenester innen 15. desember 2020 framlegge en rapport for den nasjonale tilsynsmyndigheten med nærmere opplysninger om 

tiltakene som er iverksatt for å håndtere den økonomiske og operasjonelle virkningen av covid-19-pandemien på deres 

virksomhet. Etter mottak av rapporten skal den nasjonale tilsynsmyndigheten oversende den til Kommisjonen. 

2. De nasjonale tilsynsmyndighetene og Kommisjonen kan bruke opplysningene i rapporten nevnt i nr. 1 med henblikk på 

overvåkingsoppgaver angitt i artikkel 37 i gjennomføringsforordning (EU) 2019/317. 

Artikkel 7 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 3. november 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/736 

av 2. juni 2020 

om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 med hensyn til listen over luftfartsselskaper  

som er underlagt driftsforbud eller driftsbegrensninger i Unionen(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 av 14. desember 2005 om opprettelse av en 

fellesskapsliste over luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet og om informasjon til lufttransportpassasjerer om 

identiteten til utførende luftfartsselskaper, og om oppheving av artikkel 9 i direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 4 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006(2) ble listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, opprettet. 

2) Visse medlemsstater samt Den europeiske unions flysikkerhetsbyrå («Byrået») har i samsvar med artikkel 4 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 2111/2005 oversendt Kommisjonen opplysninger som er relevante for oppdateringen av nevnte liste. 

Tredjeland og internasjonale organisasjoner har også framlagt relevante opplysninger. På grunnlag av disse 

opplysningene bør listen oppdateres. 

3) Kommisjonen har underrettet alle berørte luftfartsselskaper direkte eller gjennom myndighetene som har ansvar for 

regelverksbasert tilsyn med dem, om de vesentlige faktaene og årsakene som ville bli lagt til grunn for en beslutning om 

å pålegge dem driftsforbud i Unionen eller endre vilkårene i et driftsforbud for et luftfartsselskap som er oppført på 

listen i vedlegg A eller B til forordning (EF) nr. 474/2006. 

4) Kommisjonen har gitt de berørte luftfartsselskapene mulighet til å gjennomgå all relevant dokumentasjon, inngi 

skriftlige merknader og gi Kommisjonen og komiteen nedsatt ved forordning (EF) nr. 2111/2005 («EUs fly-

sikkerhetskomité») en muntlig redegjørelse. 

5) Kommisjonen har underrettet EUs flysikkerhetskomité om de felles samrådene innenfor rammen av forordning (EF) 

nr. 2111/2005 og kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006(3) som pågår med vedkommende myndigheter og 

luftfartsselskaper i Armenia, Kongo (Brazzaville), Den demokratiske republikk Kongo, Den dominikanske republikk, 

Ekvatorial-Guinea, Kasakhstan, Kirgisistan, Libya, Nepal og Sierra Leone. Kommisjonen har også underrettet EUs 

flysikkerhetskomité om flysikkerhetssituasjonen i Angola, Hviterussland, Indonesia, Nigeria og Russland. 

6) Byrået underrettet Kommisjonen og EUs flysikkerhetskomité om de tekniske vurderingene som ble gjort ved 

førstegangsevalueringen, og den kontinuerlige overvåkingen av godkjenninger som tredjelandsoperatør («TCO» – Third 

Country Operator) som er utstedt i henhold til kommisjonsforordning (EU) nr. 452/2014(4).  

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 172 av 3.6.2020, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 225/2020 av  

11. desember 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 344 av 27.12.2005, s. 15. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006 av 22. mars 2006 om opprettelse av fellesskapslisten omhandlet i kapittel II i europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet (EUT L 84 av 23.3.2006, s. 14). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006 av 22. mars 2006 om fastsettelse av gjennomføringsregler for fellesskapslisten omhandlet i 

kapittel II i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet 

(EUT L 84 av 23.3.2006, s. 8). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 452/2014 av 29. april 2014 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

luftfartsoperasjoner utført av tredjestatsoperatører i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 133 av 

6.5.2014, s. 12). 

2023/EØS/2/70 
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7) Byrået har også underrettet Kommisjonen og EUs flysikkerhetskomité om resultatene av analysen av inspeksjoner på 

bakken utført innenfor rammen av programmet for sikkerhetsvurdering av utenlandske luftfartøyer («SAFA») i samsvar 

med kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012(5). 

8) I tillegg har Byrået underrettet Kommisjonen og EUs flysikkerhetskomité om faglige bistandsprosjekter som er 

gjennomført i tredjeland som er underlagt driftsforbud i samsvar med forordning (EF) nr. 474/2006. Videre har Byrået 

framlagt opplysninger om planer og anmodninger om ytterligere faglig bistand og samarbeid for å forbedre den 

administrative og faglige kapasiteten til sivile luftfartsmyndigheter i tredjeland med sikte på å bidra til å løse saker med 

manglende overholdelse av gjeldende internasjonale sikkerhetsstandarder for sivil luftfart. Medlemsstatene ble 

oppfordret til å svare bilateralt på nevnte anmodninger og samordne med Kommisjonen og Byrået. I den forbindelse 

understreket Kommisjonen nytten av å dele opplysninger med det internasjonale luftfartsmiljøet, særlig gjennom 

ASIAP-verktøyet (ASIAP – Aviation Safety Implementation Assistance Partnership) til Den internasjonale organisasjon 

for sivil luftfart («ICAO»), om den faglige bistanden som Unionen og dens medlemsstater gir tredjeland for å forbedre 

flysikkerheten verden over. 

9) Eurocontrol har gitt Kommisjonen og EUs flysikkerhetskomité ajourførte opplysninger om status for alarmfunksjonen 

til SAFA og tredjelandsoperatører (TCO) og om aktuell statistikk over varselmeldinger for luftfartsselskaper som er 

underlagt driftsforbud. 

Luftfartsselskaper i Unionen 

10) Som følge av Byråets analyse av opplysninger fra inspeksjoner på bakken utført på luftfartøyer fra luftfartsselskaper i 

Unionen og fra standardiseringsinspeksjoner utført av Byrået, samt særlige inspeksjoner og tilsyn utført av nasjonale 

luftfartsmyndigheter, har flere medlemsstater truffet visse tvangstiltak og underrettet Kommisjonen og EUs fly-

sikkerhetskomité om disse. 

11) Medlemsstatene understreket igjen sin vilje til å treffe nødvendige tiltak dersom relevante sikkerhetsopplysninger tyder 

på overhengende sikkerhetsrisikoer fordi luftfartsselskaper i Unionen ikke overholder relevante sikkerhetsstandarder. I 

den forbindelse har Bulgaria underrettet Kommisjonen og EUs flysikkerhetskomité om tiltak som er truffet overfor 

luftfartsselskapene som er sertifisert i Bulgaria. 

Luftfartsselskaper fra Armenia 

12) Luftfartsselskaper fra Armenia har aldri vært oppført i vedlegg A eller B til forordning (EF) nr. 474/2006. 

13) I oktober 2019 gjorde Kommisjonen den sivile luftfartskomiteen i Armenia («CAC») oppmerksom på visse 

bekymringer rundt sikkerheten knyttet til luftfartsselskaper som er sertifisert av CAC. 

14) Etter at CAC deltok i et møte med EUs flysikkerhetskomité i november 2019, har sakkyndige fra Kommisjonen, Byrået 

og medlemsstatene («vurderingsteamet») fra 3. til 7. februar 2020 gjennomført et EU-vurderingsbesøk på stedet i 

Armenia ved kontorene til CAC og ved kontorene til to luftfartsselskaper som er sertifisert i Armenia, nemlig 

Aircompany Armenia og Armenia Airways. 

15) Rapporten fra vurderingsbesøket viser klart at CAC har en systemisk svakhet når det gjelder personalforvaltning, hvilket 

framgår av en mangel på prosedyrer for å fastslå bemanningsbehov, en mangel på prosedyrer og metodikk for å fastslå 

behovet for personalopplæring og for gjennomføring av slik opplæring, og en mangel på dokumenterte jobbeskrivelser 

for flere av funksjonene som CAC utfører eller utkontrakterer. 

16) Når det gjelder personalopplæring spesielt, påpeker rapporten fra vurderingsbesøket alvorligheten av de konstaterte 

manglene med hensyn til CACs faktiske evne til å gjennomføre sertifiseringsprosessen korrekt og føre tilsyn med 

luftfartsselskaper som er sertifisert i Armenia.  

  

(5) Kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012 av 5. oktober 2012 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

luftfartsoperasjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 296 av 25.10.2012, s. 1). 
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17) Videre framgår det klart av rapporten fra vurderingsbesøket at CAC mangler den kvalitetsstyringsfunksjonen som er 

nødvendig for å føre tilsyn med forvaltningen og innarbeidingen av juridiske og tekniske krav i en effektiv 

organisasjonsstruktur og i forretningsprosesser. 

18) Når det gjelder CACs avdeling for luftfartsoperasjoner spesielt, påpeker rapporten fra vurderingsbesøket mangelen på et 

strukturert dokumenthåndteringssystem der det kan sikres sporbarhet for sertifisering, og CAC har derfor ikke kunnet 

framlegge den dokumentasjonen det er bedt om for de sertifiseringsaktivitetene som er utført som en del av 

førstegangsutstedelse av godkjenningssertifikat for luftfartsselskap (AOC) for landets luftfartsselskaper. 

19) Når det gjelder CACs luftdyktighetsavdeling spesielt, påpeker rapporten fra vurderingsbesøket at det finnes en 

tilsynsplan for å føre tilsyn med luftfartsselskapenes organisasjoner for kontinuerlig luftdyktighet og de godkjente 

vedlikeholdsorganisasjonene som CAC sertifiserer. 

20) Rapporten fra vurderingsbesøket påpeker også tegn på utilstrekkelig tilsyn, idet besøket hos luftfartsselskapene avdekket 

flere problemer hos foretakene som CAC burde ha oppdaget i forbindelse med sine tilsynsforpliktelser. 

21) På grunnlag av resultatet av Unionens vurderingsbesøk inviterte Kommisjonen CAC til en høring hos EUs 

flysikkerhetskomité 12. mai 2020. Luftfartsselskapene Aircompany Armenia, Atlantis Armenian Airlines, Atlantis 

European Airways, Armenia Airways, Armenian Helicopters og Skyball ble også hørt av EUs flysikkerhetskomité ved 

samme anledning. 

22) Ved høringen orienterte CAC EUs flysikkerhetskomité om sikkerhetsforbedringstiltak som er iverksatt etter møtet hos 

EUs flysikkerhetskomité i november 2019, og understreket sin vilje til å fortsette disse og andre bestrebelser for å 

forbedre sikkerhetstilsynet i Armenia. Det ble særlig pekt på støtten fra den armenske regjeringen til CAC i så 

henseende. Dessuten ble det under høringen lagt vekt på den omfattende innsatsen som er gjort for å muliggjøre faglig 

bistand og samarbeid med andre stater og internasjonale organisasjoner. 

23) I forbindelse med observasjonene i rapporten fra vurderingsbesøket framla CAC nærmere opplysninger med hensyn til 

tiltak som er truffet etter Unionens vurderingsbesøk på stedet når det gjelder CACs organisasjonsstruktur. Det ble særlig 

vist til tiltak knyttet til forbedring av personalforvaltning, forbedringer med hensyn til CACs avdeling for 

luftfartsoperasjoner og prosess for AOC-sertifisering samt opplæring av CAC-inspektørene. Videre framla CAC 

nærmere opplysninger om innsatsen for å utvikle en håndbok for integrert forvaltning og et internt system for 

elektronisk dokumenthåndtering. 

24) EUs flysikkerhetskomité ble gjort særlig oppmerksom på innsatsen for å innlede en ny sertifisering av luftfartsselskaper 

som er sertifisert i Armenia, i samarbeid med Kommisjonen og EUs medlemsstater og i kombinasjon med relevant støtte 

til opplæring av personalet på arbeidsplassen. 

25) I tillegg understreket CAC resultatene av innsatsen for å tilbakekalle AOC-er fra sertifiserte armenske luftfartsselskaper 

som ikke lenger anses å overholde internasjonale flysikkerhetsstandarder. 

26) Kommisjonen og EUs flysikkerhetskomité er på det rene med at den nåværende situasjonen er en følge av lengre tids 

ineffektivitet og forsømmelse. Kommisjonen og EUs flysikkerhetskomité anerkjenner også den innsatsen som er gjort, 

og oppmuntrer CAC til å videreføre denne innsatsen. De påpeker betydningen av den armenske regjeringens 

engasjement i så måte og har likeledes gitt tilsagn om støtte til og samarbeid med CAC i dets innsats. Kommisjonen og 

EUs flysikkerhetsbyrå ser positivt på CAC-lederens personlige kapasitet og engasjement for å videreføre denne 

innsatsen. 

27) På grunnlag av all tilgjengelig dokumentasjon, herunder særlig fra Unionens vurderingsbesøk på stedet, må det 

imidlertid slås fast at CACs evne til å føre tilsyn med luftfartsvirksomheten i Armenia er utilstrekkelig og ikke 

overholder gjeldende internasjonale minimumsstandarder for sikkerhet. Det kreves betydelige ytterligere forbedringer 

av CACs kapasitet for å rette opp de nåværende sikkerhetsmanglene. På grunn av de betydelige manglene som er 

konstatert når det gjelder personalforvaltning, personalopplæring og kvalitetsstyringsfunksjonen, kombinert med 

utilstrekkelig sertifiseringsvirksomhet og ineffektivt tilsyn med luftfartsselskaper, er det påvist at CAC ikke har 

tilstrekkelig evne til å gjennomføre de relevante internasjonale sikkerhetsstandarder, og dets tilsynskapasitet kan ikke 

sikre at driften hos de luftfartsselskapene det har sertifisert, løpende gjennomføres i samsvar med de relevante 

internasjonale sikkerhetsstandarder.  
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28) Aircompany Armenia driver en flåte med to Boeing B737-luftfartøyer. Ifølge en uttalelse fra selskapet er det nær 

forbundet med Georgian Airways, et luftfartsselskap som er sertifisert i Georgia, og som Aircompany Armenia har 

inngått et nært administrativt og driftsmessig samarbeid med. I så måte ble det ved Unionens vurderingsbesøk på stedet 

fastslått at Aircompany Armenias flygerutdanning er gjennomført i samsvar med Georgian Airways' prosedyrer i stedet 

for med selskapets egne prosedyrer. 

29) Ved Unionens vurderingsbesøk på stedet ble det konstatert at Aircompany Armenia har personale med kunnskaper om 

systemer og håndbøker til forvaltning av ulike operasjoner. De fleste av problemene eller manglene som er konstatert 

ved besøket, er knyttet til uklarheten i prosedyrene og kontrollen over utkontrakterte aktiviteter, som for det meste 

utføres av Georgian Airways. 

30) Det er imidlertid klart at Aircompany Armenias system for samsvarskontroll må videreutvikles for å sikre påvisning av 

manglende overholdelse av nasjonale bestemmelser og bestemmelsene i de godkjente håndbøkene, herunder i 

forbindelse med dokumentasjonssystemet. 

31) Under høringen med EUs flysikkerhetskomité framla Aircompany Armenia nærmere opplysninger om tiltak som er 

truffet som følge av observasjonene og anbefalingene fra Unionens vurderingsbesøk på stedet, og opplyste at seks av de 

sju observasjonene var rettet opp. Det ble imidlertid ikke framlagt dokumentasjon for dette. 

32) Atlantis Armenian Airlines er et armensk luftfartsselskap som driver ett luftfartøy av typen Let L-410. Ved høringen ga 

luftfartsselskapet en oversikt over selskapet, herunder disponible ressurser, utviklingsplan for flåten, sikkerhets-

styringssystem og program for overvåking av flygedata. 

33) Atlantis European Airways driver en flåte av tre Airbus A320 luftfartøyer. Ved høringen presenterte luftfartsselskapet 

selskapets formål, organisasjonsstruktur, opplæringsplan for personalet og SAFA-resultater for siste år. Dessuten ble det 

gitt informasjon om luftfartsselskapets EASA TCO-revisjonsresultater. 

34) Armenia Airways er et sertifisert armensk luftfartsselskap med en flåte på ett luftfartøy av typen British Aerospace Bae-

146-300. 

35) Ved Unionens vurderingsbesøk på stedet konstaterte vurderingsteamet flere mangler som krever umiddelbar 

oppmerksomhet, med hensyn til registrering og sporing av revisjoner og revisjonsresultater. Vurderingsteamet fant også 

belegg for ineffektivitet i kvalitetsstyringssystemet, og i betraktning av Armenia Airways' utviklingsplaner bør det gjøres 

en innsats for å få på plass et fullt fungerende system for samsvarskontroll for å oppdage eventuelle mangler som kan 

påvirke driften, og for å sikre overholdelse av den godkjente driftshåndboken. Særlig oppmerksomhet bør vies 

opplæringen av flygere for å sikre flygebesetningenes kompetanse. 

36) Ved høringen ga Armenia Airways en oversikt over luftfartsselskapet og presenterte tiltakene som er truffet etter 

Unionens vurderingsbesøk på stedet. Ifølge opplysningene som ble gitt ved høringen, er det rettet opp i alle de påpekte 

forholdene unntatt to, som luftfartsselskapet ikke var enig i. Det ble imidlertid ikke framlagt dokumentasjon for dette. 

37) Armenian Helicopters er et privat armensk helikopterselskap som driver innenriks og internasjonal chartertrafikk samt 

ambulanseflyging. Ved høringen presenterte luftfartsselskapet strukturen og virkemåten til dets sikkerhetsstyrings-

system. 

38) Skyball er et armensk luftfartsselskap som driver én varmluftsballong. Ved høringen ga luftfartsselskapet en oversikt 

over sin organisasjon og virksomhet, herunder opplysninger knyttet til dets sikkerhetsstyringssystem. 

39) Ingen av opplysningene eller dokumentasjonen som noen av luftfartsselskapene framla før eller under høringen, ga 

Kommisjonen eller EUs flysikkerhetskomité visshet for at CACs mangel på sikkerhetstilsyn vil kunne avhjelpes 

gjennom luftfartsselskapenes egne overholdelses- og sikkerhetssystemer.  
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40) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er Kommisjonens vurdering 

derfor at det på dette tidspunktet er grunn til å endre listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, når det gjelder luftfartsselskaper fra Armenia, og at alle luftfartsselskaper som er sertifisert i Armenia, bør 

oppføres i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

41) Medlemsstatene bør gjennom prioritering av inspeksjoner på bakken av alle luftfartsselskaper som er sertifisert i 

Armenia, i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012 fortsette å kontrollere at luftfartsselskaper som er sertifisert i 

Armenia, overholder relevante internasjonale sikkerhetsstandarder. 

Luftfartsselskaper fra Kongo (Brazzaville) 

42) Luftfartsselskaper fra Kongo (Brazzaville) ble i 2009 oppført i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006(6). 

43) Ved brev av 19. desember 2019 anmodet Kommisjonen Agence Nationale de l'Aviation Civile du Congo (Brazzaville) 

(«ANAC Congo») om en liste over dokumenter vedrørende myndighetens struktur, tilsynsordning og virksomhet, 

herunder håndhevingstiltak truffet siden 2017, samt gjeldende liste over AOC-innehavere og registrerte luftfartøyer. 

44) Den 5. februar 2020 sendte ANAC Congo opplysningene det ble anmodet om. ANAC Congo opplyste også 

Kommisjonen om at AOC-ene til luftfartsselskapene Aero Service, Emeraude, Equatorial Congo Airlines S.A. og 

Mistral Aviation hadde blitt tilbakekalt, og at det nye luftfartsselskapet Société Nouvelle Air Congo (AOC-nr. CG-CTA 

004) var blitt sertifisert. ANAC Congo framla ikke bevis på at sikkerhetstilsynet med dette luftfartsselskapet er sikret i 

samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder. Ettersom ANAC Congo ikke har påvist tilstrekkelig evne til å 

gjennomføre og håndheve de relevante sikkerhetsstandardene, sikrer ikke utstedelsen av AOC til dette nye 

luftfartsselskapet tilstrekkelig overholdelse av internasjonale sikkerhetsstandarder. 

45) Kommisjonen merker seg at ICAOs samordnede valideringsbesøk som fant sted i juni 2019, rapporterte at den reelle 

gjennomføringen av internasjonale sikkerhetsstandarder i Kongo (Brazzaville) var økt til 66,99 %. Selv om ANAC 

Congo har gjort klare framskritt med hensyn til sin sikkerhetstilsynskapasitet, bør disse framskrittene kontrolleres i 

forbindelse med et EU-vurderingsbesøk hos ANAC Congo og valgte luftfartsselskaper sertifisert i Kongo (Brazzaville) 

før det kan overveies å treffe beslutning med hensyn til å oppheve driftsforbudet i Unionen. 

46) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 anser derfor Kommisjonen at 

listen over luftfartsselskaper fra Kongo (Brazzaville) som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved at Société 

Nouvelle Air Congo oppføres i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006 og Aero Service, Emeraude, Equatorial 

Congo Arlines S.A. og Mistral Aviation utgår fra nevnte vedlegg. 

47) Medlemsstatene bør gjennom prioritering av inspeksjoner på bakken av alle luftfartsselskaper som er sertifisert i Kongo 

(Brazzaville), i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012 fortsette å kontrollere at luftfartsselskaper som er sertifisert i 

Kongo (Brazzaville), overholder relevante internasjonale sikkerhetsstandarder. 

Luftfartsselskaper fra Den demokratiske republikk Kongo 

48) Luftfartsselskaper fra Den demokratiske republikk Kongo ble i 2006 oppført i vedlegg A til forordning (EF)  

nr. 474/2006(7). 

49) Som ledd i sin løpende overvåkingsvirksomhet anmodet Kommisjonen 22. april 2020 Autorité de l’Aviation Civile i 

Den demokratiske republikk Kongo («AAC/RDC») om å framlegge en liste over alle AOC-innehavere som er sertifisert 

i Den demokratiske republikk Kongo.  

  

(6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1144/2009 av 26. november 2009 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om 

opprettelse av fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet (EUT L 312 av 27.11.2009, s. 16). 

(7) Kommisjonsforordning (EF) nr. 910/2006 av 20. juni 2006 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av fellesskapslisten 

omhandlet i kapittel II i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Fellesskapet (EUT L 168 av 21.6.2006, s. 16). 
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50) Den 6. mai 2020 underrettet AAC/RDC Kommisjonen om at det nye luftfartsselskapet Mwant Jet (AOC- 

nr. AAC/DG/OPS-09/09) hadde blitt sertifisert siden siste oppdatering framlagt for Kommisjonen. Den 13. mai 2020 

underrettet AAC/RDC også om at luftfartsselskapene Air Tropiques, Blue Airlines, Blue Sky, Dakota, Korongo Airlines, 

Mango Airlines, Serve Air og Will Airlift hadde innstilt sine luftfartsoperasjoner uten noen gang å ha innehatt et AOC. 

Kommisjonen ble også underrettet om at luftfartsselskapene Air Kasai, Doren Air Congo, Gomair og Transair Cargo 

Services ikke innehar et AOC, og at de nå er i ferd med å bli sertifisert. Endelig underrettet myndigheten Kommisjonen 

om at navnet på luftfartsselskapet Services Air var endret, og at luftfartsselskapet nå har et AOC under navnet Serve Air 

Congo. Ettersom AAC/RDC ikke har påvist tilstrekkelig evne til å gjennomføre og håndheve de relevante 

sikkerhetsstandardene, sikrer ikke utstedelsen av et AOC til dette nye luftfartsselskapet tilstrekkelig overholdelse av 

internasjonale sikkerhetsstandarder. 

51) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 anser Kommisjonen derfor at 

listen over luftfartsselskaper fra Den demokratiske republikk Kongo som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres 

ved at Mwant Jet og Serve Air Cargo oppføres i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006 og Air Tropiques, Blue 

Airlines, Blue Sky, Dakota, Korongo Airlines, Mango Airlines, Will Airlift, Air Kasai, Doren Air Congo, Gomair, 

Transair Cargo Services, Serve Air og Services Air utgår fra vedlegget. 

52) Medlemsstatene bør gjennom prioritering av inspeksjoner på bakken av alle luftfartsselskaper som er sertifisert i Den 

demokratiske republikk Kongo, i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012 fortsette å kontrollere at luftfartsselskaper 

som er sertifisert i Den demokratiske republikk Kongo, overholder relevante internasjonale sikkerhetsstandarder. 

Luftfartsselskaper fra Den dominikanske republikk 

53) Luftfartsselskaper fra Den dominikanske republikk har aldri vært oppført i vedlegg A eller B til forordning (EF) 

nr. 474/2006. 

54) Den 15. april 2019 innledet Kommisjonen samråd med Instituto Dominicano de Aviación Civil («IDAC») i henhold til 

artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 473/2006, i forbindelse med sikkerhetsmanglene påvist av Byrået innenfor rammen 

av TCO-godkjenningsprosessen og på grunnlag av analysen av inspeksjoner på bakken utført innenfor rammen av 

SAFA-programmet. 

55) Fra 27. til 31. januar 2020 gjennomførte sakkyndige fra Kommisjonen, Byrået og medlemsstatene («vurderingsteamet») 

et EU-vurderingsbesøk på stedet ved IDACs kontorer i Den dominikanske republikk. 

56) IDAC framstår som en velorganisert, tilfredsstillende bemannet og tilstrekkelig finansiert organisasjon som i 2018 

begynte å gjennomføre moderne teknikker for håndtering av flysikkerheten, med en sikkerhetsstyrings- eller 

ytelsesbasert tilnærming for å supplere de mer tradisjonelle tilsynsaktivitetene basert på regeloverholdelse. Den rettslige 

rammen (luftfartslovgivning og tekniske forskrifter – RAD) ser ut til å integrere alle områder som omfattes av 

vedleggene til konvensjonen om internasjonal sivil luftfart undertegnet i Chicago 7. desember 1944, og endres 

regelmessig. 

57) Vurderingsteamet konkluderte med at IDAC er i stand til å føre tilsyn med luftfartsvirksomheten i Den dominikanske 

republikk. Selv om en rekke forbedringer er nødvendig i IDAC med hensyn til håndhevingens effektivitet, konstaterte 

ikke vurderingsteamet noen umiddelbare sikkerhetsproblemer ved besøket, verken på grunnlag av gjennomgåelsen ved 

IDACs kontorer eller ut fra det som ble observert ved besøk hos en rekke luftfartsselskaper. Vurderingsteamet 

konstaterte imidlertid at IDAC for tiden ikke klassifiserer avvikene med hensyn til hvor kritiske de er for flysikkerheten, 

og dermed administreres avvik (uansett nivå av innvirkning for sikkerheten) og rene merknader på samme måte i 

oppfølgingsprosessen. Det kunne derfor ikke påvises at IDAC eller de berørte luftfartsselskapene sikrer tilstrekkelig 

prioritering av sikkerhetskritiske avvik. 

58) Selv om denne situasjonen potensielt kan ha en skadelig innvirkning på håndhevingen, tyder systemets sterke sider med 

hensyn til ressurser og forskrifter på at forutsetningene er til stede for framtidige forbedringer, samtidig som de 

konstaterte svakhetene ikke framviser kritiske trekk som kan hindre slike forbedringer.  
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59) Den 15. april 2020 sendte IDAC Kommisjonen en handlingsplan for å avhjelpe de manglene vurderingsteamet har 

konstatert og rapportert. Kommisjonen anser at de planlagte tiltakene bør løse de fastslåtte problemene dersom de 

gjennomføres innenfor den foreslåtte tidsrammen. IDAC bør regelmessig underrette Kommisjonen om framdriften i 

gjennomføringen av disse planlagte tiltakene. 

60) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er Kommisjonens vurdering 

derfor at det på dette tidspunktet ikke er grunn til å endre listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, når det gjelder luftfartsselskaper fra Den dominikanske republikk. 

61) Medlemsstatene bør gjennom prioritering av inspeksjoner på bakken av alle luftfartsselskaper som er sertifisert i Den 

dominikanske republikk, i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012 fortsette å kontrollere at luftfartsselskaper som er 

sertifisert i Den dominikanske republikk, overholder relevante internasjonale sikkerhetsstandarder. 

62) Dersom relevante sikkerhetsopplysninger skulle tyde på at det foreligger overhengende sikkerhetsrisikoer som følge av 

manglende overholdelse av internasjonale sikkerhetsstandarder, kan Kommisjonen måtte treffe ytterligere tiltak i 

samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005. 

Luftfartsselskaper fra Ekvatorial-Guinea 

63) Luftfartsselskaper fra Ekvatorial-Guinea ble i 2006 oppført i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006(8). 

64) Etter EU-vurderingsbesøket på stedet i oktober 2017 og høringen i EUs flysikkerhetskomité i november 2017 uttrykte 

Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial («AAGE») overfor Kommisjonen interesse for å gjenåpne en dialog om 

endring av vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006 med hensyn til alle luftfartsselskaper som er sertifisert i 

Ekvatorial-Guinea. 

65) AAGE framla på anmodning opplysninger til Kommisjonen om forbedringer som er gjennomført i dets sikkerhets-

tilsynsordning. På bakgrunn av mottatte opplysninger merker Kommisjonen seg framskrittene som er gjort, men det er 

fortsatt visse mangler på grunnleggende områder, som årsaksanalyse, en nøkkelkomponent for å hindre at manglende 

overholdelse gjentar seg. 

66) Den 10. mars 2020 holdt Kommisjonen, Byrået, medlemsstatene og representanter for AAGE et teknisk møte der 

AAGE framla opplysninger om sin tilsynsvirksomhet og framdriften for handlingsplanen for korrigerende tiltak som ble 

utarbeidet i 2017. Dessuten underrettet AAGE Kommisjonen om at de operative flåtene til henholdsvis Ceiba 

Intercontinental og Cronos Airlines er redusert til ett mellomstort luftfartøy hver. 

67) Ettersom tilgjengelige opplysninger er utilstrekkelige til å fjerne tvilen om eksisterende mangler, bør det organiseres et 

nytt EU-vurderingsbesøk på stedet for videre å kontrollere Ekvatorial-Guineas evne til å sikre effektivt sikkerhetstilsyn. 

68) På grunnlag av de tilgjengelige opplysningene og i samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning 

(EF) nr. 2111/2005 er Kommisjonens vurdering derfor at det på dette tidspunktet ikke er grunn til å endre listen over 

luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, når det gjelder luftfartsselskaper fra Ekvatorial-Guinea. 

69) Medlemsstatene bør gjennom prioritering av inspeksjoner på bakken av alle luftfartsselskaper som er sertifisert i 

Ekvatorial-Guinea, i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012 fortsette å kontrollere at luftfartsselskaper som er 

sertifisert i Ekvatorial-Guinea, overholder relevante internasjonale sikkerhetsstandarder. 

Luftfartsselskaper fra Kasakhstan 

70) Luftfartsselskaper fra Kasakhstan ble i 2016 fjernet fra vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006(9).  

  

(8) Kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006 av 22. mars 2006 om opprettelse av fellesskapslisten omhandlet i kapittel II i europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet (EUT L 84 av 23.3.2006, s. 14). 

(9) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2214 av 8. desember 2016 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 med hensyn 

til listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud eller driftsbegrensninger i Unionen (EUT L 334 av 9.12.2016, s. 6). 
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71) Som ledd i den løpende overvåkingsvirksomheten etter at Kasakhstan ble fjernet fra flysikkerhetslisten, underrettet 

Kommisjonen 10. februar 2020 Kasakhstans sivile luftfartskommisjon («CAC KZ») ved brev om visse sikkerhets-

betenkeligheter knyttet til luftfartsselskapene sertifisert av CAC KZ, særlig BEK Air. 

72) Den 28. februar 2020 framla CAC KZ og Aviation Administration of Kazakhstan Joint Stock Company («AAK») 

opplysninger for Kommisjonen om tilsynsvirksomhet med hensyn til luftfartsselskaper som er sertifisert i Kasakhstan i 

løpet av de tre siste årene, samt om tilsynet med luftfartsselskapet BEK Air. I den forbindelse anmodet Kommisjonen 

om dokumentasjon på at Kasakhstan fortsatt er i stand til å sikre effektivt sikkerhetstilsyn. 

73) Når det gjelder luftfartsselskapet BEK Air spesielt, er dette luftfartsselskapets AOC tilbakekalt 21. april 2020. AOC for 

et annet luftfartsselskap, Azee Air, er midlertidig opphevet i påvente av ytterligere tilsynsaktiviteter. 

74) Samtidig som Kommisjonen anerkjenner de tiltakene AAK nylig har truffet for å forbedre sikkerhetstilsynskapasiteten, 

har den på grunnlag av analysen av dokumentasjonen og opplysningene som er framlagt, besluttet å innlede samråd med 

CAC KZ og AAK i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 473/2006. 

75) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er Kommisjonens vurdering 

derfor at det på dette tidspunktet ikke er grunn til å endre listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, når det gjelder luftfartsselskaper fra Kasakhstan. 

76) Medlemsstatene bør gjennom prioritering av inspeksjoner på bakken av alle luftfartsselskaper som er sertifisert i 

Kasakhstan, i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012 fortsette å kontrollere at luftfartsselskaper som er sertifisert i 

Kasakhstan, overholder relevante internasjonale sikkerhetsstandarder. 

77) Dersom relevante sikkerhetsopplysninger skulle tyde på at det foreligger overhengende sikkerhetsrisikoer som følge av 

manglende overholdelse av internasjonale sikkerhetsstandarder, kan Kommisjonen måtte treffe ytterligere tiltak i 

samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005. 

Luftfartsselskaper fra Kirgisistan 

78) Luftfartsselskaper fra Kirgisistan ble i 2006 oppført i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006(10). 

79) Den 2. august 2019 anmodet Kommisjonen Civil Aviation Agency of the Kyrgyz Republic («CAA KG») om en liste 

over dokumenter vedrørende dens struktur, tilsynsordning og virksomhet, herunder håndhevingstiltak truffet siden 2017, 

samt gjeldende liste over AOC-innehavere og registrerte luftfartøyer. 

80) Den 10. september 2019 framla CAA KG opplysningene det ble anmodet om. CAA KG underrettet også Kommisjonen 

om at AOC-ene til luftfartsselskapene Air Bishkek, Central Asian Aviation Services (Caas), Heli Sky, Air Kyrgyzstan, 

Manas Airways, S Group International, Sky Bishkek, Sky Way Air og Valor Air var tilbakekalt og at Air Company Air 

KG (AOC-nr. 50) var sertifisert siden siste oppdatering. Ettersom CAA KG ikke har påvist tilstrekkelig evne til å 

gjennomføre og håndheve de relevante sikkerhetsstandardene, sikrer ikke utstedelsen av et AOC til dette nye 

luftfartsselskapet tilstrekkelig overholdelse av internasjonale sikkerhetsstandarder. 

81) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 anser derfor Kommisjonen at 

listen over luftfartsselskaper fra Kirgisistan som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved at Air Company Air 

KG oppføres i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006 og Air Bishkek, Central Asian Aviation Services (Caas), Heli 

Sky, Air Kyrgyzstan, Manas Airways, S Group International, Sky Bishkek, Sky Way Air og Valor Air utgår fra nevnte 

vedlegg. 

82) Medlemsstatene bør gjennom prioritering av inspeksjoner på bakken av alle luftfartsselskaper som er sertifisert i 

Kirgisistan, i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012 fortsette å kontrollere at luftfartsselskaper som er sertifisert i 

Kirgisistan, overholder relevante internasjonale sikkerhetsstandarder.  

  

(10) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1543/2006 av 12. oktober 2006 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av felles-

skapslisten omhandlet i kapittel II i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 over luftfartsselskaper som er underlagt 

driftsforbud i Fellesskapet, endret ved forordning (EF) nr. 910/2006 (EUT L 283 av 14.10.2006, s. 27). 
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Luftfartsselskaper fra Libya 

83) Luftfartsselskaper fra Libya ble i 2014 oppført i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006(11). 

84) Som ledd i sin løpende overvåkingsvirksomhet anmodet Kommisjonen 22. april 2020 Libyas sivile luftfartsmyndighet 

(«LCAA») om å framlegge en liste over alle AOC-innehavere som er sertifisert i Libya. 

85) Den 4. mai 2020 underrettet LCAA Kommisjonen om at luftfartsselskapet Ghadames Air Transport har fått sitt AOC 

tilbakekalt, og at de nye luftfartsselskapene Al Maha Aviation (AOC-nr. 030/18) og Libyan Wings Airlines JSC (AOC-

nr. 029/15) har blitt sertifisert. Ettersom LCAA ikke har påvist tilstrekkelig evne til å gjennomføre og håndheve de 

relevante sikkerhetsstandardene, sikrer ikke utstedelsen av AOC-er til disse nye luftfartsselskapene tilstrekkelig 

overholdelse av internasjonale sikkerhetsstandarder. 

86) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er Kommisjonens vurdering 

derfor at listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, med hensyn til luftfartsselskaper fra 

Libya bør endres ved at Al Maha Aviation og Libyan Wings Airlines JSC føres opp i vedlegg A til forordning (EF) 

nr. 474/2006, og at Ghadames Air Transport utgår fra vedlegget. 

87) Medlemsstatene bør gjennom prioritering av inspeksjoner på bakken av alle luftfartsselskaper som er sertifisert i Libya, 

i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012 fortsette å kontrollere at luftfartsselskaper som er sertifisert i Libya, 

overholder relevante internasjonale sikkerhetsstandarder. 

Luftfartsselskaper fra Nepal 

88) Luftfartsselskaper fra Nepal ble i 2013 oppført i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006(12). 

89) Som ledd i sin løpende overvåkingsvirksomhet anmodet Kommisjonen 22. april 2020 Nepals sivile luftfartsmyndighet 

(«CAAN») om å framlegge en liste over alle AOC-innehavere som er sertifisert i Nepal. 

90) Den 3. mai 2020 underrettet CAAN Kommisjonen om at luftfartsselskapet Air Kasthamandap har fått sitt AOC 

tilbakekalt, og at de nye luftfartsselskapene Heli Everest (AOC-nr. 086/2016) og Kailash Helicopter Services (AOC- 

|nr. 087/2018) har blitt sertifisert. De opplyste også at Muktinath Airlines har endret navn til Prabhu Helicopters. 

Ettersom CAAN ikke har påvist tilstrekkelig evne til å gjennomføre og håndheve de relevante sikkerhetsstandardene, 

sikrer ikke utstedelsen av AOC-er til disse nye luftfartsselskapene tilstrekkelig overholdelse av internasjonale 

sikkerhetsstandarder. 

91) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er Kommisjonens vurdering 

derfor at listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, med hensyn til luftfartsselskaper fra 

Nepal bør endres ved at Heli Everest og Kailash Helicopter Services føres opp i vedlegg A til forordning (EF) 

nr. 474/2006, og at Air Kasthamandap utgår fra vedlegget. 

92) Medlemsstatene bør gjennom prioritering av inspeksjoner på bakken av alle luftfartsselskaper som er sertifisert i Nepal, 

i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012 fortsette å kontrollere at luftfartsselskaper som er sertifisert i Nepal, 

overholder relevante internasjonale sikkerhetsstandarder. 

Luftfartsselskaper fra Sierra Leone 

93) Luftfartsselskaper fra Sierra Leone ble i 2006 oppført i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006(13). 

  

(11) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1318/2014 av 11. desember 2014 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om 

opprettelse av fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet (EUT L 355 av 12.12.2014, s. 8). 

(12) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1264/2013 av 3. desember 2013 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om 

opprettelse av fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet (EUT L 326 av 6.12.2013, s. 7). 

(13) Kommisjonsforordning (EF) nr. 910/2006 av 20. juni 2006 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av fellesskapslisten 

omhandlet i kapittel II i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Fellesskapet (EUT L 168 av 21.6.2006, s. 16). 
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94) Som ledd i sin løpende overvåkingsvirksomhet anmodet Kommisjonen 22. april 2020 Sierra Leones sivile 

luftfartsmyndighet («SLCAA») om å framlegge en liste over alle AOC-innehavere som er sertifisert i Sierra Leone. 

95) Den 2. mai 2020 underrettet SLCAA Kommisjonen om at AOC-ene til luftfartsselskapene Air Rum, Destiny Air 

Services, Heavylift Cargo, Orange Air Sierra Leone, Paramount Airlines, Seven Four Eight Air Services og Teebah 

Airways er tilbakekalt, og at det for tiden ikke finnes noen AOC-innehavere i Sierra Leone. 

96) Ettersom SLCAA ikke har påvist tilstrekkelig evne til å gjennomføre og håndheve de relevante sikkerhetsstandardene, 

sikrer ikke utstedelsen av AOC-er til nye luftfartsselskaper tilstrekkelig overholdelse av internasjonale sikkerhets-

standarder. 

97) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 anser Kommisjonen derfor at 

listen over luftfartsselskaper fra Sierra Leone som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved at luftfarts-

selskapene Air Rum, Destiny Air Services, Heavylift Cargo, Orange Air Sierra Leone, Paramount Airlines, Seven Four 

Eight Air Services og Teebah Airways utgår fra vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

98) Forordning (EF) nr. 474/2006 bør derfor endres. 

99) I henhold til artikkel 5 og 6 i forordning (EF) nr. 2111/2005 skal beslutninger kunne treffes raskt og om nødvendig etter 

en framgangsmåte for hastesaker, med tanke på de sikkerhetsmessige følgene. Det er derfor av avgjørende betydning for 

å kunne verne om følsomme opplysninger og beskytte de reisende at beslutninger i forbindelse med oppdatering av 

listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud eller begrensninger i Unionen, offentliggjøres og trer i kraft 

umiddelbart etter at de er vedtatt. 

100) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra EUs flysikkerhetskomité nedsatt ved forordning 

(EF) nr. 2111/2005. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 474/2006 gjøres følgende endringer: 

1) Vedlegg A erstattes med teksten i vedlegg I til denne forordningen. 

2) Vedlegg B erstattes med teksten i vedlegg II til denne forordningen. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 2. juni 2020. 

 For Kommisjonen 

på vegne av presidenten 

Adina VĂLEAN 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 172 av 3.6.2020, s. 17–22] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0736&qid=1653475883747
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KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2019/1831 

av 24. oktober 2019 

om fastsetjing av ei femte liste over rettleiande grenseverdiar for eksponering i arbeidet i  

medhald av rådsdirektiv 98/24/EF og om endring av kommisjonsdirektiv 2000/39/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til 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(1), særleg artikkel 3 nr. 2, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) I det 10. prinsippet i den europeiske søyla for sosiale rettar(2), som vart kunngjord i Göteborg 17. november 2017, vert 

det slått fast at arbeidstakarar har rett til eit sunt, trygt og godt tilrettelagt arbeidsmiljø. Retten til eit godt helse- og 

tryggleiksvern på arbeidsplassen og til eit arbeidsmiljø som er tilrettelagt for arbeidstakarane sine behov og gjer dei i 

stand til å delta på arbeidsmarknaden i lengre tid, omfattar òg vern mot eksponering for kjemiske agensar på 

arbeidsplassen. 

2) I meldinga si om tryggare og sunnare arbeid for alle(3) framheva Kommisjonen tydeleg at det er naudsynt å halde fram 

med å betre vernet av arbeidstakarar mot eksponering for farlege kjemikaliar på arbeidsplassen. 

3) I medhald av direktiv 98/24/EF skal Kommisjonen gjere framlegg om mål for Den europeiske unionen (EU) i form av 

rettleiande grenseverdiar for eksponering i arbeidet som skal fastsetjast på EU-plan, for å verne arbeidstakarar mot 

risikoane i samband med eksponering for farlege kjemikaliar. 

4) Ved artikkel 3 nr. 2 i direktiv 98/24/EF får Kommisjonen fullmakt til å fastsetje eller revidere dei rettleiande 

grenseverdiane for eksponering i arbeidet, samstundes som han skal ta omsyn til tilgjengelege måleteknikkar, på 

grunnlag av tiltak som vert vedtekne etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 17 i rådsdirektiv 

89/391/EØF(4). 

5) I artikkel 3 nr. 1 i direktiv 98/24/EF er det fastsett at Kommisjonen ved hjelp av ei uavhengig vitskapleg vurdering av 

dei nyaste vitskaplege dataa skal vurdere tilhøvet mellom helseverknadene av farlege kjemiske agensar og graden av 

eksponering i arbeidet. 

6) Når Kommisjonen utfører denne oppgåva, skal han få hjelp av Vitskapsutvalet for yrkeshygieniske grenseverdiar 

(SCOEL), som er oppnemnt ved kommisjonsavgjerd 2014/113/EU(5). 

7) Etter direktiv 98/24/EF tyder «grenseverdi for eksponering i arbeidet», dersom ikkje anna er spesifisert, grensa for den 

tidsvegne gjennomsnittskonsentrasjonen av ein kjemisk agens i lufta i pustesona til ein arbeidstakar, i høve til ein 

fastsett referanseperiode. 

8) Rettleiande grenseverdiar for eksponering i arbeidet er helserelaterte verdiar som er rekna ut på bakgrunn av nyaste 

tilgjengelege vitskaplege data, og vedtekne av Kommisjonen, samstundes som det vert teke omsyn til tilgjengelege 

måleteknikkar. Dei er terskelverdiar for eksponering, som vil seie at under dette nivået er det generelt ikkje venta at ein 

kjemisk agens skal ha nokon skadeverknad ved kortvarig eller dagleg eksponering gjennom eit yrkesliv. Dei utgjer EU-

mål og skal hjelpe arbeidsgjevarar å definere og vurdere risikoar og gjennomføre førebyggjande tiltak og vernetiltak, i 

samsvar med direktiv 98/24/EF.  

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 279 av 31.10.2019, s. 31, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 226/2020 av  

11. desember 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av 

menn og kvinner), ennå ikke kunngjort. 

(1) TEF L 131 av 5.5.1998, s. 11. 

(2) Den europeiske søyla for sosiale rettar, november 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-

monetary-union/european-pillar-social-rights_en 

(3) Kommisjonsmeldinga «Safer and Healthier Work for All — Modernisation of the EU Occupational Safety and Health Legislation and 

Policy» COM/2017/012 final. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2709 

(4) Rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen 

(TEF L 183 av 29.6.1989, s. 1). 

(5) Kommisjonsbeslutning 2014/113/EU av 3. mars 2014 om nedsettelse av en vitenskapskomité for grenseverdier for eksponering i arbeidet 

for kjemiske agenser og om oppheving av beslutning 95/320/EF (TEU L 62 av 4.3.2014, s. 18). 
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9) I samsvar med tilrådingar frå SCOEL er det fastsett rettleiande grenseverdiar for eksponering i arbeidet i høve til ein 

referanseperiode som er eit tidsvege gjennomsnitt på åtte timar (grenseverdiar for langvarig eksponering) og, for visse 

kjemiske agensar, i høve til kortare referanseperiodar, som vanlegvis er eit tidsvege gjennomsnitt på 15 minuttar 

(grenseverdiar for kortvarig eksponering), for å ta omsyn til verknadene av kortvarig eksponering. 

10) For alle kjemiske agensar som det er fastsett ein rettleiande grenseverdi for på EU-plan, skal medlemsstatane fastsetje 

ein nasjonal grenseverdi for eksponering i arbeidet. Når dei gjer dette, skal dei ta omsyn til EU-grenseverdien og avgjere 

i samsvar med nasjonal lovgjeving og praksis kor den nasjonale grenseverdien skal liggje. 

11) Rettleiande grenseverdiar for eksponering i arbeidet er ein viktig del av dei allmenne tiltaka for å verne arbeidstakarar 

mot helserisikoar som følgjer av eksponering for farlege kjemikaliar. 

12) I samsvar med artikkel 3 i direktiv 98/24/EF har SCOEL vurdert tilhøvet mellom dei helseskadelege verknadene av dei 

kjemiske agensane som er lista opp i dei ti postane i vedlegget til dette direktivet, og graden av eksponering i arbeidet. 

For alle desse kjemiske agensane har det tilrådd å fastsetje rettleiande grenseverdiar for eksponering i arbeidet gjennom 

innanding, i høve til ein referanseperiode som er eit tidsvege gjennomsnitt på åtte timar. Det bør difor fastsetjast 

grenseverdiar for langvarig eksponering for alle desse agensane i vedlegget til dette direktivet. 

13) For nokre av desse kjemiske agensane, nemleg anilin, trimetylamin, 2-fenylpropan (kumen), sec-butylacetat,  

4-aminotoluen, isobutylacetat, isoamylalkohol, n-butylacetat og fosforyltriklorid, tilrådde SCOEL òg å fastsetje 

grenseverdiar for kortvarig eksponering. 

14) For visse stoff er det naudsynt å ta omsyn til mogleg opptak gjennom huda for å sikre eit best mogleg vern. Blant dei 

kjemiske agensane som er oppførte i vedlegget til dette direktivet, påviste SCOEL mogleg opptak av ei større mengd 

gjennom huda av anilin, 2-fenylpropan (kumen) og 4-aminotoluen. Difor bør vedlegget til dette direktivet innehalde 

merknader om at ei større mengd av desse kjemiske agensane kan takast opp gjennom huda, i tillegg til dei rettleiande 

grenseverdiane for eksponering i arbeidet. 

15) Ein av desse kjemiske agensane, 2-fenylpropan (kumen), er for tida oppført i vedlegget til kommisjonsdirektiv 

2000/39/EF(6). SCOEL har tilrådd å fastsetje ein ny rettleiande grenseverdi for eksponering for dette stoffet i arbeidet. 

Det er difor føremålstenleg å føre opp ein revidert grenseverdi for 2-fenylpropan (kumen) i vedlegget til dette direktivet 

og å fjerne den tilsvarande posten frå vedlegget til direktiv 2000/39/EF. 

16) I samsvar med den felles politiske fråsegna frå medlemsstatane og Kommisjonen av 28. september 2011 om forklarande 

dokument(7) har medlemsstatane plikta seg til at meldinga om innarbeidingstiltaka i rettkomne tilfelle skal følgjast av 

eitt eller fleire dokument som viser samanhengen mellom dei ulike delane av eit direktiv og dei tilsvarande delane av dei 

nasjonale innarbeidingsdokumenta. 

17) Med omsyn til dette direktivet meiner Kommisjonen at det er god grunn til å oversende slike dokument i form av ein 

tabell som viser samanhengen mellom dei nasjonale tiltaka og dette direktivet, ettersom det for visse av agensane alt 

finst nasjonale grenseverdiar for eksponering i arbeidet i nasjonal lovgjeving, og ettersom dei nasjonale rettsreglane for 

fastsetjing av grenseverdiar for eksponering i arbeidet er ulike og av teknisk karakter. 

18) Det rådgjevande utvalet for helse og tryggleik på arbeidsplassen vart rådspurt i samband med artikkel 3 nr. 2 i direktiv 

98/24/EF og gav fråsegnene sine 6. desember 2017 og 31. mai 2018. Utvalet vedgjekk at det finst utfordringar når det 

gjeld tilgang på målemetodar som kan nyttast til å vise samsvar med dei framlagde grenseverdiane for fosforyltriklorid 

og isoamylalkohol, og at det bør gjerast ein innsats for å sikre at eigna teknikkar er tilgjengelege innan utgangen av 

overgangsperioden. 

19) Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar med fråsegna frå det utvalet for teknisk utvikling som er 

oppnemnt i medhald av artikkel 17 i rådsdirektiv 89/391/EØF. 

  

(6) Kommisjonsdirektiv 2000/39/EF av 8. juni 2000 om fastsetjing av ei første liste over rettleiande grenseverdiar for eksponering i arbeidet i 

samband med gjennomføringa av rådsdirektiv 98/24/EF om vern av helsa og tryggleiken til arbeidstakarar mot risiko i samband med 

kjemiske agensar på arbeidsplassen (TEF L 142 av 16.6.2000, s. 47). 

(7) TEU C 369 av 17.12.2011, s. 14. 
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VEDTEKE DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

Det vert fastsett ei femte liste over rettleiande EU-grenseverdiar for eksponering i arbeidet for dei kjemiske agensane som er 

oppførte i vedlegget. 

Artikkel 2 

Medlemsstatane skal fastsetje nasjonale grenseverdiar for eksponering i arbeidet for dei kjemiske agensane som er oppførte i 

vedlegget, samstundes som dei tek omsyn til EU-grenseverdiane. 

Artikkel 3 

I vedlegget til direktiv 2000/39/EF går tilvisinga til kumen ut med verknad frå 20. mai 2021. 

Artikkel 4 

1. Medlemsstatane skal innan 20. mai 2021 vedta og kunngjere dei lovene og forskriftene som er naudsynte for å rette seg 

etter dette direktivet. 

Dei skal straks sende over til Kommisjonen teksten til desse føresegnene og sende med eitt eller fleire forklarande dokument i 

form av tabellar som viser samanhengen mellom føresegnene og dette direktivet. 

Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal dei ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til 

direktivet når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset korleis tilvisinga skal gjerast. 

2. Medlemsstatane skal sende Kommisjonen teksten til dei internrettslege føresegnene som dei vedtek på det området som 

dette direktivet omfattar. 

Artikkel 5 

Dette direktivet tek til å gjelde 20. dagen etter at det er kunngjort i Tidend for Den europeiske unionen. 

Artikkel 6 

Dette direktivet er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 24. oktober 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

Formann 
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VEDLEGG 

EF-nr.(1) CAS-nr.(2) 
Namnet til den 

kjemiske agensen 

Grenseverdiar 

Merknad(3) 8 timar(4) Kortvarig(5) 

mg/m3(6) ppm(7) mg/m3(6) ppm(7) 

200-539-3 62-53-3 anilin(8) 7,74 2 19,35 5 Hud 

200-817-4 74-87-3 klormetan 42 20 - - - 

200-875-0 75-50-3 trimetylamin 4,9 2 12,5 5 - 

202-704-5 98-82-8 2-fenylpropan 

(kumen)(8) 

50 10 250 50 Hud 

203-300-1 105-46-4 sec-butylacetat 241 50 723 150 - 

203-403-1 106-49-0 4-aminotoluen 4,46 1 8,92 2 Hud 

203-745-1 110-19-0 isobutylacetat 241 50 723 150 - 

204-633-5 123-51-3 isoamylalkohol 18 5 37 10 - 

204-658-1 123-86-4 n-butylacetat 241 50 723 150 - 

233-046-7 10025-87-3 fosforyltriklorid 0,064 0,01 0,13 0,02 - 

(1) EF-nr.: Det europeiske fellesskapets (EF) nummer, den numeriske identifikasjonskoden for stoff i Den europeiske unionen. 

(2) CAS-nummer: Chemical Abstract Service Registry Number. 

(3) Dersom merknaden «Hud» står til ein grenseverdi for eksponering i arbeidet, tyder dette at ei større mengd kan takast opp gjennom huda. 

(4) Målt eller utrekna i høve til ein referanseperiode som er eit tidsvege gjennomsnitt (TWA) på åtte timar. 

(5) Grenseverdi for kortvarig eksponering. Ein grenseverdi som ikkje må overskridast. Den viser til eit tidsrom på 15 minutt med mindre anna 

er oppgjeve. 

(6) mg/m3: milligram per kubikkmeter luft. For kjemikaliar i gass- eller dampfase vert grenseverdien uttrykt ved 20 °C og 101,3 kPa. 

(7) ppm: milliondelar etter volum i luft (ml/m3). 

(8) Under overvaking av eksponering bør det takast omsyn til verdiar frå relevant biologisk overvaking etter framlegg frå Vitskapsutvalet for 

yrkeshygieniske grenseverdiar (SCOEL). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/2031 

av 12. november 2019 

om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for næringsmiddel-, drikke- og 

melkeindustrien i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU 

[meddelt under dokument C(2019) 7989](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert 

forebygging og begrensning av forurensning)(1), særlig artikkel 13 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) legges til grunn ved fastsettelse av vilkår for tillatelser til anlegg 

som omfattes av kapittel II i direktiv 2010/75/EU, og vedkommende myndigheter bør fastsette utslippsgrenseverdier 

som sikrer at utslippene under normale driftsforhold ikke overstiger de utslippsnivåene som er forbundet med de beste 

tilgjengelige teknikkene, som fastsatt i BAT-konklusjonene. 

2) Forumet bestående av representanter fra medlemsstatene, berørte industrier og ikke-statlige organisasjoner som fremmer 

miljøvern, opprettet ved kommisjonsbeslutning av 16. mai 2011(2), avga 27. november 2018 sin uttalelse til Kommi-

sjonen om det foreslåtte innholdet i BAT-referansedokumentet for næringsmiddel-, drikke- og melkeindustrien. 

Uttalelsen er offentlig tilgjengelig(3). 

3) BAT-konklusjonene oppført i vedlegget til denne beslutningen er det sentrale elementet i nevnte BAT-referansedo-

kument. 

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 næringsmiddel-, drikke- og melkeindustrien, som fastsatt i vedleg-

get, vedtas. 

Artikkel 2 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 12. november 2019. 

 For Kommisjonen 

Karmenu VELLA 

Medlem av Kommisjonen 

  

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 313 av 4.12.2019, s. 60, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 227/2020 av  

11. desember 2020 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). 

(3) https://circabc.europa.eu/ui/group/06f33a94-9829-4eee-b187-21bb783a0fbf/library/d00a6ea2-6a30-46fc-8064-

16200f9fe7f6?p=1&n=10&sort=modified_DESC 

2023/EØS/2/72 
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VEDLEGG 

KONKLUSJONER OM BESTE TILGJENGELIGE TEKNIKKER (BAT) FOR NÆRINGSMIDDEL-, DRIKKE- OG 

MELKEINDUSTRIEN 

VIRKEOMRÅDE 

Disse BAT-konklusjonene gjelder følgende former for virksomhet angitt i vedlegg I til direktiv 2010/75/EU: 

— 6.4 b) Behandling og bearbeiding, bortsett fra ren emballering, av følgende råstoffer, uansett om de er tidligere bearbeidet 

eller ubearbeidet, med sikte på produksjon av næringsmidler eller fôr fra 

i) bare animalske råstoffer (bortsett fra melk) med en produksjonskapasitet på over 75 tonn ferdige produkter per 

dag, 

ii) bare vegetabilske råstoffer med en produksjonskapasitet på over 300 tonn ferdige produkter per dag eller 

600 tonn per dag dersom anlegget er i drift i et tidsrom på høyst 90 dager i strekk i løpet av et år, 

iii) animalske og vegetabilske råstoffer, både i sammensatte og usammensatte produkter, med en produksjons-

kapasitet i tonn ferdige produkter per dag som er større enn 

— 75 dersom A er lik 10 eller mer, eller 

— [300 – (22,5 × A)] i alle andre tilfeller, 

der «A» er andelen av animalsk materiale (i vektprosent) av kapasiteten til produksjon av ferdige produkter. 

Emballasje skal ikke medregnes i produktets sluttvekt. 

Dette underavsnittet får ikke anvendelse når råstoffet er utelukkende melk. 

 

— 6.4 c) Behandling og bearbeiding utelukkende av melk, når den mottatte melkemengden er på over 200 tonn per dag 

(årsgjennomsnitt). 

— 6.11 Uavhengig drevet rensing av spillvann som ikke omfattes av rådsdirektiv 91/271/EØF(1), forutsatt at hoved-

belastningen av forurensende stoffer stammer fra de formene for virksomhet som er angitt i nr. 6.4 bokstav b) eller 

c) i vedlegg I til direktiv 2010/75/EU.  

  

(1) Rådsdirektiv 91/271/EØF av 21. mai 1991 om rensing av avløpsvann fra byområder (EFT L 135 av 30.5.1991, s. 40). 

Animalsk materiale (% av kapasiteten til produksjon av ferdige produkter) 
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Disse BAT-konklusjonene omfatter også 

— kombinert rensing av spillvann fra forskjellige kilder, forutsatt at hovedbelastningen av forurensende stoffer stammer fra de 

formene for virksomhet som er angitt i nr. 6.4 bokstav b) eller nr. 6.4 bokstav c) i vedlegg I til direktiv 2010/75/EU, og at 

spillvannrensingen ikke omfattes av rådsdirektiv 91/271/EØF, 

— produksjon av etanol som finner sted på et anlegg som omfattes av virksomhetsbeskrivelsen i nr. 6.4 bokstav b) ii) i 

vedlegg I til direktiv 2010/75/EU, eller som en virksomhet som er direkte knyttet til et slikt anlegg. 

Disse BAT-konklusjonene omfatter ikke følgende: 

— Forbrenningsanlegg på produksjonsstedet som genererer varme gasser som ikke brukes til direkte oppvarming, tørking eller 

annen behandling av gjenstander eller materialer. Dette kan være omfattet av BAT-konklusjonene for store forbrennings-

anlegg (LCP) eller av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2193(2). 

— Produksjon av primærprodukter fra animalske biprodukter, f.eks. ekstraksjon og smelting av fett, produksjon av fiskemel 

og fiskeolje, bearbeiding av blod og framstilling av gelatin. Dette kan være omfattet av BAT-konklusjonene for slakterier 

og industrien for animalske biprodukter (SA). 

— Framstilling av standardstykningsdeler for store dyr og stykningsdeler for fjørfe. Dette kan være omfattet av BAT-

konklusjonene for slakterier og industrien for animalske biprodukter (SA). 

Andre BAT-konklusjoner og referansedokumenter som kan være relevante for de formene for virksomhet som omfattes av 

disse BAT-konklusjonene, omfatter følgende: 

— Store forbrenningsanlegg (LCP). 

— Slakterier og industrien for animalske biprodukter (SA). 

— Felles systemer for rensing/håndtering av spillvann og avgasser i kjemisk sektor (CWW). 

— Organiske kjemikalier i storskalaproduksjon (LVOC). 

— Avfallsbehandling (WT). 

— Produksjon av sement, kalk og magnesiumoksid (CLM). 

— Overvåking av utslipp til luft og vann fra anlegg som omfattes av industriutslippsdirektivet (ROM). 

— Økonomi og virkninger på tvers av medier (ECM). 

— Utslipp fra lagring (EFS). 

— Energieffektivitet (ENE). 

— Industrielle kjølesystemer (ICS). 

Disse BAT-konklusjonene får anvendelse uten å berøre annet relevant regelverk, f.eks. for hygiene eller næringsmiddel-/ 

fôrtrygghet.  

  

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2193 av 25. november 2015 om begrensning av utslipp av visse luftforurensende stoffer fra 

mellomstore forbrenningsanlegg (EUT L 313 av 28.11.2015, s. 1). 
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DEFINISJONER 

I disse BAT-konklusjonene gjelder følgende definisjoner: 

Uttrykk Definisjon 

Biokjemisk oksygenforbruk (BODn) Den mengden oksygen som kreves for biokjemisk oksidasjon av det organiske 

materialet til karbondioksid på n dager (n er vanligvis 5 eller 7). BOD er en indikator 

for massekonsentrasjonen av biologisk nedbrytbare organiske forbindelser. 

Kanaliserte utslipp Utslipp av forurensende stoffer til miljøet gjennom alle typer kanaler, rør, skorsteiner 

osv. 

Kjemisk oksygenforbruk (COD) Den mengden oksygen som kreves for fullstendig kjemisk oksidasjon av det 

organiske materialet til karbondioksid ved bruk av dikromat. COD er en indikator for 

massekonsentrasjonen av organiske forbindelser. 

Støv Samlet mengde partikler (i luft). 

Eksisterende anlegg Et anlegg som ikke er et nytt anlegg. 

Heksan Alkan med seks karbonatomer med den kjemiske formelen C6H14. 

hl Hektoliter (dvs. 100 liter). 

Nytt anlegg Et anlegg som først blir tillatt på produksjonsstedet etter offentliggjøringen av disse 

BAT-konklusjonene, eller en fullstendig erstatning av et anlegg etter 

offentliggjøringen av disse BAT-konklusjonene. 

NOX Summen av nitrogenmonoksid (NO) og nitrogendioksid (NO2), uttrykt som NO2. 

Rest Stoff eller gjenstand som genereres ved de formene for virksomhet som omfattes av 

dette dokumentets virkeområde, som avfall eller biprodukt. 

SOX Summen av svoveldioksid (SO2), svoveltrioksid (SO3) og svovelsyreaerosoler, 

uttrykt som SO2. 

Følsomme omgivelser Områder som har behov for særlig vern, f.eks. 

— boligområder, 

— områder der det pågår menneskelig virksomhet (f.eks. nærliggende 

arbeidsplasser, skoler, dagsentre, rekreasjonsområder, sykehus eller pleiehjem). 

Totalnitrogen (TN) Totalnitrogen, uttrykt som N, omfatter fri ammoniakk og ammoniumnitrogen (NH4-

N), nitrittnitrogen (NO2-N), nitratnitrogen (NO3-N) og organisk bundet nitrogen. 

Totalt organisk karbon (TOC) Totalt organisk karbon, uttrykt som C (i vann), omfatter alle organiske forbindelser. 

Totalfosfor (TP) Totalfosfor, uttrykt som P, omfatter alle uorganiske og organiske fosforforbindelser, 

oppløst eller bundet til partikler. 

Totalt suspenderte stoffer (TSS) Massekonsentrasjonen av alle suspenderte faste stoffer (i vann) målt ved filtrering 

gjennom glassfiberfiltre og gravimetri. 

Totalt flyktig organisk karbon (TVOC) Totalt flyktig organisk karbon, uttrykt som C (i luft). 
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GENERELLE BETRAKTNINGER 

Beste tilgjengelige teknikker 

Teknikkene som er oppført og beskrevet i disse BAT-konklusjonene, er ikke uttømmende, og det er heller ikke et krav å bruke 

dem. Det kan brukes andre teknikker som sikrer minst et tilsvarende nivå av miljøvern. 

Med mindre noe annet er angitt, får BAT-konklusjonene generell anvendelse. 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for utslipp til luft 

Med mindre noe annet er angitt, viser utslippsnivåene forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for utslipp 

til luft i disse BAT-konklusjonene til konsentrasjoner, uttrykt som masse av stoffer som slippes ut per volum avgass under 

følgende standardforhold: tørr gass ved en temperatur på 273,15 K og et trykk på 101,3 kPa, uten korrigering for oksygen-

innhold, og uttrykt i mg/Nm3. 

Følgende formel brukes til å beregne utslippskonsentrasjonen ved referanseoksygennivået: 

 

der 

ER: utslippskonsentrasjon ved referanseoksygennivået OR 

OR: referanseoksygennivå i volumprosent 

EM: målt utslippskonsentrasjon 

OM: målt oksygennivå i volumprosent 

For perioder for gjennomsnittsberegning av BAT-AEL for utslipp til luft gjelder følgende definisjoner: 

Periode for gjennomsnittsberegning Definisjon 

Gjennomsnitt i prøvetakingsperioden Gjennomsnittsverdi av tre påfølgende målinger på minst 30 minutter hver(1). 

(1) Dersom en prøvetaking/måling på 30 minutter er uegnet på grunn av begrensninger i forbindelse med prøvetakingen eller analysen, kan det 

for enhver parameter brukes en mer hensiktsmessig måleperiode. 

Dersom avgassene fra to eller flere kilder (f.eks. tørkere eller ovner) slippes ut gjennom en felles skorstein, gjelder BAT-AEL 

for det kombinerte utslippet fra skorsteinen. 

Spesifikt heksantap 

Utslippsnivåene forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) som er knyttet til spesifikt heksantap, viser til 

årsgjennomsnitt og beregnes ved hjelp av følgende formel: 

spesifikt heksantap = 
heksantap 

råstoffer 

 

der heksantapet er den samlede mengden heksan som forbrukes av anlegget for hver type frø eller 

bønner, uttrykt i kg/år, 

råstoffer er den samlede mengden av hver type rensede frø eller bønner som bearbeides, uttrykt i 

tonn/år. 
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Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for utslipp til vann 

Med mindre noe annet er angitt, viser utslippsnivåene forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for utslipp 

til vann i disse BAT-konklusjonene til konsentrasjoner (masse av stoffer som slippes ut per volum vann) uttrykt i mg/l. 

BAT-AEL uttrykt som konsentrasjoner viser til døgngjennomsnittsverdier, dvs. 24-timers gjennomstrømningsproporsjonale 

samleprøver. Tidsproporsjonale samleprøver kan brukes dersom det påvises tilstrekkelig gjennomstrømningsstabilitet. 

Alternativt kan det tas stikkprøver, forutsatt at avløpsvannet er tilstrekkelig blandet og homogent. 

Når det gjelder totalt organisk karbon (TOC), kjemisk oksygenforbruk (COD), totalnitrogen (TN) og totalfosfor (TP), er 

beregningen av gjennomsnittlig renseeffektivitet som det vises til i disse BAT-konklusjonene (se tabell 1), basert på rensean-

leggets innstrømmende vann og spillvann. 

Andre miljøprestasjonsnivåer 

Spesifikt utslipp av spillvann 

De veiledende miljøprestasjonsnivåene forbundet med spesifikt utslipp av spillvann viser til årsgjennomsnitt og beregnes ved 

hjelp av følgende formel: 

spesifikt utslipp av spillvann =  
utslipp av spillvann 

aktivitetsnivå 

 

der utslipp av spillvann er den samlede mengden spillvann som slippes ut (som direkte eller indirekte utslipp 

og/eller spredning på mark) av de spesifikke berørte prosessene i løpet av produksjonsperioden, uttrykt i 

m3/år, unntatt kjølevann og avrenningsvann som slippes ut separat, 

aktivitetsnivå er den samlede mengden produkter eller råstoffer som bearbeides, avhengig av den spesifikke 

sektoren, uttrykt i tonn/år eller hl/år. Emballasje er ikke medregnet i produktets vekt. Råstoff er alt 

materiale som kommer inn på anlegget, og som behandles eller bearbeides med henblikk på produksjon av 

næringsmidler eller fôr. 

Spesifikt energiforbruk 

De veiledende miljøprestasjonsnivåene forbundet med spesifikt energiforbruk viser til årsgjennomsnitt og beregnes ved hjelp av 

følgende formel: 

spesifikt energiforbruk =  
sluttforbruk av energi 

aktivitetsnivå 

 

der sluttforbruk av energi er den samlede mengden energi som de spesifikke berørte prosessene forbruker i 

løpet av produksjonsperioden (i form av varme og elektrisk kraft), uttrykt i MWh/år, 

aktivitetsnivå er den samlede mengden produkter eller råstoffer som bearbeides, avhengig av den spesifikke 

sektoren, uttrykt i tonn/år eller hl/år. Emballasje er ikke medregnet i produktets vekt. Råstoff er alt 

materiale som kommer inn på anlegget, og som behandles eller bearbeides med henblikk på produksjon av 

næringsmidler eller fôr. 

1. GENERELLE BAT-KONKLUSJONER 

1.1. Miljøstyringsordninger 

BAT 1. Beste tilgjengelige teknikk for å forbedre den samlede miljøprestasjonen er å innføre og gjennomføre en 

miljøstyringsordning 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.  
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ii) En analyse som omfatter bestemmelse av hvilken kontekst som gjelder for organisasjon, identifisering av berørte 

parters behov og forventninger, fastsettelse av hvilke egenskaper ved anlegget som er forbundet med mulige 

risikoer for miljøet (eller for menneskers helse), samt av gjeldende lovfestede miljøkrav. 

iii) Utarbeiding av en miljøpolitikk som omfatter kontinuerlig forbedring av anleggets miljøprestasjon. 

iv) Fastsettelse av mål og ytelsesindikatorer for viktige miljøaspekter, herunder sikring av at gjeldende lovfestede 

krav overholdes. 

v) Planlegging og gjennomføring av nødvendige prosedyrer og tiltak (herunder korrigerende og forebyggende tiltak 

ved behov) for å nå miljømålene og unngå miljørisikoer. 

vi) Fastsettelse av strukturer, roller og ansvarsområder i forbindelse med miljøaspekter og -mål og sikring av at de 

nødvendige økonomiske og menneskelige ressursene finnes. 

vii) Sikring av den nødvendige kompetansen og bevisstheten blant personale som har arbeidsoppgaver som kan 

påvirke anleggets miljøprestasjon (f.eks. gjennom informasjon og opplæring). 

viii) Intern og ekstern kommunikasjon. 

ix) Fremming av arbeidstakernes deltakelse i god miljøstyringspraksis. 

x) Utarbeiding og vedlikehold av en styringshåndbok og skriftlige framgangsmåter 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 (så langt det er praktisk mulig) intern revisjon og periodisk uavhengig ekstern revisjon for å 

vurdere miljøprestasjonen og fastslå om miljøstyringsordningen fungerer som planlagt og 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. 

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. 

Særlig for næringsmiddel-, drikke- og melkesektoren består beste tilgjengelige teknikk i å innlemme også følgende 

punkter i miljøstyringsordningen: 

i) Plan for håndtering av støy (se BAT 13). 

ii) Plan for håndtering av lukt (se BAT 15).  
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iii) Fortegnelse over vann-, energi- og råstofforbruk og over spillvann- og avgasstrømmer (se BAT 2). 

iv) Plan for energieffektivitet (se BAT 6a). 

Merknad 

Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009(3) opprettes Unionens ordning for miljøstyring og 

miljørevisjon (EMAS), som er et eksempel på en miljøstyringsordning som er i samsvar med denne BAT. 

Anvendelse 

Miljøstyringsordningens detaljnivå og formaliseringsgrad avhenger normalt av anleggets art, størrelse og kompleksitet 

samt miljøvirkningene det kan ha. 

BAT 2. Beste tilgjengelige teknikk for å øke ressurseffektiviteten og redusere utslipp er å opprette, vedlikeholde og 

regelmessig gjennomgå (herunder dersom det skjer en vesentlig endring) en fortegnelse over vann-, energi- og 

råstofforbruk og over spillvann- og avgasstrømmer som en del av miljøstyringssystemet (se BAT 1), og som omfatter 

samtlige av følgende punkter: 

I. Informasjon om næringsmiddel-, drikke- og melkeproduksjonsprosessen, herunder 

a) forenklede prosessflytskjemaer som viser utslippenes opprinnelse, 

b) beskrivelse av prosessintegrerte teknikker og teknikker for rensing av spillvann/avgasser for å forebygge eller 

redusere utslipp, herunder resultatene som oppnås. 

II. Informasjon om vannforbruk og -bruk (f.eks. flytdiagrammer og vannmassebalanser) og identifisering av tiltak for 

å redusere vannforbruket og spillvannmengden (se BAT 7). 

III. Informasjon om spillvannstrømmenes mengde og egenskaper, f.eks. 

a) gjennomsnittsverdier for og variabilitet når det gjelder gjennomstrømning, pH og temperatur, 

b) gjennomsnittlige konsentrasjons- og belastningsverdier for relevante forurensende stoffer / parametrer og deres 

variabilitet (f.eks. TOC eller COD, nitrogenarter, fosfor, klorid, konduktivitet). 

IV. Informasjon om avgasstrømmenes egenskaper, f.eks. 

a) gjennomsnittsverdier for og variabilitet når det gjelder gjennomstrømning og temperatur, 

b) gjennomsnittlige konsentrasjons- og belastningsverdier for relevante forurensende stoffer / parametrer og deres 

variabilitet (f.eks. støv, TVOC, CO, NOX, SOX), 

c) forekomst av andre stoffer som kan påvirke avgassrensesystemet eller sikkerheten ved anlegget (f.eks. 

oksygen, vanndamp eller støv). 

V. Informasjon om energiforbruk og -bruk, mengden råstoffer som brukes, og mengden og arten av rester som 

genereres, samt identifisering av tiltak for kontinuerlig å forbedre ressurseffektiviteten (se f.eks. BAT 6 og BAT 

10). 

VI. Identifisering og gjennomføring av en egnet overvåkingsstrategi med det formål å øke ressurseffektiviteten, idet 

det tas hensyn til energi-, vann- og råstofforbruket. Overvåkingen kan omfatte direkte målinger, beregninger eller 

registreringer med egnet frekvens. Overvåkingen skal skje på det mest egnede nivået (f.eks. på prosess- eller 

anleggsnivå). 

Anvendelse 

Fortegnelsens detaljnivå avhenger normalt av anleggets art, størrelse og kompleksitet samt de miljøvirkningene det kan 

ha. 

1.2. Overvåking 

BAT 3. For relevante utslipp til vann som angitt i fortegnelsen over spillvannstrømmer (se BAT 2) er beste tilgjengelige 

teknikk å overvåke sentrale prosessparametrer (f.eks. kontinuerlig overvåking av spillvanngjennomstrømning, pH og 

temperatur) på viktige steder (f.eks. ved inn- eller utløpet til forbehandlingen, ved innløpet til sluttbehandlingen og på 

stedet der utslippet forlater anlegget).  

  

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 av 25. november 2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei felles-

skapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS), og om oppheving av forordning (EF) nr. 761/2001 og kommisjonsvedtak 

2001/681/EF og 2006/193/EF (EUT L 342 av 22.12.2009, s. 1). 
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BAT 4. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke utslipp til vann med minst den frekvensen som angis nedenfor, og i 

samsvar med EN-standarder. Dersom EN-standarder ikke er tilgjengelig, er beste tilgjengelige teknikk å bruke ISO-

standarder, nasjonale standarder eller andre internasjonale standarder som sikrer at det foreligger data av en tilsvarende 

vitenskapelig kvalitet. 

Stoff/parameter Standard(er) 
Laveste 

overvåkingsfrekvens(1) 

Overvåking forbundet 

med 

Kjemisk oksygenforbruk 

(COD)(2) (3) 
Det foreligger ingen EN-standard 

En gang hver dag(4) 

BAT 12 

Totalnitrogen (TN)(2) 
Det foreligger flere EN-standarder 

(f.eks. EN 12260, EN ISO 11905-1) 

Totalt organisk karbon 

(TOC)(2) (3) 
EN 1484 

Totalfosfor (TP)(2) 

Det foreligger flere EN-standarder 

(f.eks. EN ISO 6878, EN ISO 15681-1 

og -2, EN ISO 11885) 

Totalt suspendert fast stoff 

(TSS)(2) 
EN 872 

Biokjemisk oksygenforbruk 

(BODn)(2) 
EN 1899-1 En gang i måneden 

Klorid (Cl–) 
Det foreligger flere EN-standarder 

(f.eks. EN ISO 10304-1, EN ISO 15682) 
En gang i måneden — 

(1) Overvåkingen får bare anvendelse når det berørte stoffet er identifisert som relevant i spillvannstrømmen basert på fortegnelsen 

nevnt i BAT 2. 

(2) Overvåkingen får bare anvendelse ved direkte utslipp til en vannresipient. 

(3) Overvåking av TOC og overvåking av COD er alternativer. Overvåking av TOC foretrekkes ettersom dette alternativet ikke er 

avhengig av at det brukes svært giftige forbindelser. 

(4) Dersom det påvises at utslippsnivåene er tilstrekkelig stabile, kan det brukes en lavere overvåkingsfrekvens, men overvåking skal 

under alle omstendigheter skje minst én gang i måneden. 

BAT 5. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke kanaliserte utslipp til luft med minst den frekvensen som angis 

nedenfor, og i samsvar med EN-standarder. 

Stoff/parameter Sektor Spesifikk prosess Standard(er) 
Laveste 

overvåkingsfrekvens(1) 

Overvåking 

forbundet med 

Støv 

Fôr 

Tørking av grønnfôr 

EN 13284-1 

En gang hver tredje 

måned(2) 
BAT 17 

Maling og 

pelletkjøling i 

forbindelse med 

produksjon av 

fôrblandinger 

En gang i året BAT 17 

Ekstrudering av 

tørrfôr til kjæledyr 
En gang i året BAT 17 

Brygging 

Håndtering og 

bearbeiding av malt 

og råfrukt 

En gang i året BAT 20 

Meierier Tørkeprosesser En gang i året BAT 23 

Maling av korn 
Rensing og maling av 

korn 
En gang i året BAT 28 
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Stoff/parameter Sektor Spesifikk prosess Standard(er) 
Laveste 

overvåkingsfrekvens(1) 

Overvåking 

forbundet med 

 

Bearbeiding av 

oljeholdige frø 

og raffinering 

av vegetabilsk 

olje 

Håndtering og 

bearbeiding av frø, 

tørking og kjøling av 

mel 

 

En gang i året 

BAT 31 

Stivelses-

produksjon 

Tørking av stivelse, 

protein og fibrer 
BAT 34 

Sukker-

framstilling 
Tørking av betepulp En gang i måneden(2) BAT 36 

PM2.5 og PM10 
Sukker-

framstilling 
Tørking av betepulp EN ISO 23210 En gang i året BAT 36 

TVOC 

Bearbeiding av 

fisk og skalldyr 
Røykkammere 

EN 12619 

En gang i året 

BAT 26 

Bearbeiding av 

kjøtt 
Røykkammere BAT 29 

Bearbeiding av 

oljeholdige frø 

og raffinering 

av vegetabilsk 

olje(3) 

— — 

Sukker-

framstilling 

Tørking av betepulp 

ved høy temperatur 
En gang i året — 

NOX 

Bearbeiding av 

kjøtt(4) 
Røykkammere 

EN 14792 

En gang i året — 

Sukker-

framstilling 

Tørking av betepulp 

ved høy temperatur 

CO 

Bearbeiding av 

kjøtt(4) 
Røykkammere 

EN 15058 

Sukker-

framstilling 

Tørking av betepulp 

ved høy temperatur 

SOX 
Sukker-

framstilling 

Tørking av betepulp 

uten bruk av naturgass 
EN 14791 To ganger i året(2) BAT 37 

(1) Målingene utføres ved høyeste forventede utslippstilstand under normale driftsforhold. 

(2) Dersom det påvises at utslippsnivåene er tilstrekkelig stabile, kan det brukes en lavere overvåkingsfrekvens, men overvåking skal 

under alle omstendigheter skje minst én gang i året. 

(3) Målingene utføres i løpet av to dager. 

(4) Overvåkingen gjelder bare når det brukes termisk oksidasjon. 
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1.3. Energieffektivitet 

BAT 6. Beste tilgjengelige teknikk for å øke energieffektiviteten er å bruke BAT 6a og en egnet kombinasjon av de 

vanlige teknikkene angitt i bokstav b) nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 

a) Energieffektivitetsplan 

I en energieffektivitetsplan, som er en del av miljøstyringsordningen (se BAT 1), 

inngår fastsettelse og beregning av aktivitetens (eller aktivitetenes) spesifikke 

energiforbruk, fastsettelse av prestasjonsindikatorer (KPI) på årsbasis (f.eks. for 

spesifikt energiforbruk) og planlegging av periodiske forbedringsmål og tilhørende 

tiltak. Planen tilpasses de særlige forholdene på anlegget. 

b) 
Bruk av vanlige 

teknikker 

Vanlige teknikker omfatter teknikker som 

— regulering og styring av brennere, 

— kraftvarme, 

— energieffektive motorer, 

— varmegjenvinning med varmevekslere og/eller varmepumper (herunder mekanisk 

dampkompresjon), 

— belysning, 

— minimering av avblåsing fra kjelen, 

— optimalisering av systemer for dampdistribusjon, 

— forvarming av matevann (herunder bruk av matevannforvarmere), 

— prosesstyringssystemer, 

— reduksjon av lekkasjer fra trykkluftsystemer, 

— reduksjon av varmetap ved hjelp av isolering, 

— turtallsregulatorer, 

— flertrinnsfordamping, 

— bruk av solenergi. 

Avsnitt 2–13 i disse BAT-konklusjonene inneholder ytterligere sektorspesifikke teknikker for å øke energieffektiviteten. 

1.4. Vannforbruk og utslipp av spillvann 

BAT 7. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere vannforbruket og mengden spillvann som slippes ut, er å bruke BAT 

7a og en av eller en kombinasjon av teknikkene angitt i bokstav b)–k) nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Anvendelse 

Vanlige teknikker 

a) 
Resirkulering og/eller 

gjenbruk av vann 

Resirkulering og/eller gjenbruk av 

vannstrømmer (med eller uten vannrensing), 

f.eks. til rengjøring, vasking, kjøling eller 

selve prosessen. 

Kan muligens ikke anvendes på 

grunn av krav som gjelder hygiene 

og næringsmiddeltrygghet. b) 
Optimalisering av 

vanngjennomstrømning 

Bruk av reguleringsutstyr, f.eks. fotoceller, 

strømningsventiler, termostatventiler, til 

automatisk justering av 

vanngjennomstrømningen. 

c) 
Optimalisering av 

vanndyser og -slanger 

Bruk av riktig antall og plassering av dyser, 

justering av vanntrykk. 
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Teknikk Beskrivelse Anvendelse 

d) 
Atskillelse av 

vannstrømmer 

Vannstrømmer som ikke trenger rensing 

(f.eks. ikke-forurenset kjølevann eller ikke-

forurenset avrenningsvann), holdes atskilt fra 

spillvann som skal gjennomgå rensing, noe 

som muliggjør gjenbruk av ikke-forurenset 

vann. 

Å holde ikke-forurenset regnvann 

utenfor er kanskje ikke mulig 

dersom det finnes eksisterende 

systemer for oppsamling av 

spillvann. 

Teknikker knyttet til rengjøring 

e) Kjemisk rensing 

Fjerning av så mye restmateriale som mulig 

fra råstoffer og utstyr før rengjøring med 

væske, f.eks. ved bruk av trykkluft, 

vakuumsystemer eller smussfangere med 

nettovertrekk. 

Kan anvendes generelt. 

f) 
System for pigging av 

rørledninger 

Bruk av et system bestående av utskytere, 

innfangere, trykkluftutstyr og et prosjektil 

(også kalt en «renseplugg», f.eks. laget av 

plast eller isslurry) for å rengjøre 

rørledninger. I rørledningen er det ventiler 

som lar rensepluggen passere gjennom 

rørledningssystemet, og som skiller produktet 

og skyllevannet. 

g) Høytrykksrengjøring 
Sprøyting av vann på overflaten som skal 

rengjøres, ved trykk på mellom 15 og 150 bar. 

Kan muligens ikke anvendes på 

grunn av helse- og sikkerhetskrav. 

h) 

Optimalisering av kjemisk 

dosering og vannbruk ved 

rengjøring på stedet 

(«cleaning-in-place» – CIP) 

Optimalisering av CIP-systemet og måling av 

turbiditet, konduktivitet, temperatur og/eller 

pH for å dosere varmtvann og kjemikalier i 

optimaliserte mengder. 

Kan anvendes generelt. 

i) 
Lavtrykksrengjøring med 

skum og/eller gel 

Bruk av skum og/eller gel under lavt trykk til 

rengjøring av vegger, gulv og/eller overflater 

på utstyr. 

j) 

Optimalisert utforming og 

konstruksjon av utstyr og 

prosessområder 

Utstyret og prosessområdene utformes og 

konstrueres på en måte som letter 

rengjøringen. Ved optimaliseringen av 

utformingen og konstruksjonen skal det tas 

hensyn til hygienekravene. 

k) 
Rengjøring av utstyr så 

snart som mulig 

Etter bruk rengjøres utstyr så snart som mulig 

for å hindre at smuss gror fast. 

Avsnitt 6.1. i disse BAT-konklusjonene inneholder ytterligere sektorspesifikke teknikker for å redusere vannforbruket. 

1.5. Skadelige stoffer 

BAT 8. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere bruken av skadelige stoffer, f.eks. ved rengjøring og 

desinfisering, er å bruke en av eller en kombinasjon av teknikkene nedenfor.  
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Teknikk Beskrivelse 

a) 

Riktig valg av 

rengjøringskjemikalier og/eller 

desinfeksjonsmidler 

Unngå eller minimer bruken av rengjøringskjemikalier og/eller 

desinfeksjonsmidler som er skadelige for vannmiljøet, særlig prioriterte 

stoffer som omfattes av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF 

(rammedirektivet om vann)(1). 

Ved valg av stoffer skal det tas hensyn til krav som gjelder hygiene og 

næringsmiddeltrygghet. 

b) 

Gjenbruk av rengjøringskjemikalier 

ved rengjøring på stedet («cleaning-

in-place» – CIP) 

Innsamling og gjenbruk av rengjøringskjemikalier ved CIP. Ved gjenbruk 

av rengjøringskjemikalier skal det tas hensyn til krav som gjelder hygiene 

og næringsmiddeltrygghet. 

c) Kjemisk rensing Se BAT 7e. 

d) 

Optimalisert utforming og 

konstruksjon av utstyr og 

prosessområder 

Se BAT 7j. 

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak på området 

vannpolitikk (EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1). 

BAT 9. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge utslipp av ozonnedbrytende stoffer og av stoffer med høyt potensial 

for global oppvarming som brukes til kjøling og frysing, er å bruke kjølemidler uten ozonnebrytingspotensial og med 

lavt potensial for global oppvarming. 

Beskrivelse 

Egnede kjølemidler omfatter bl.a. vann, karbondioksid og ammoniakk. 

1.6. Ressurseffektivitet 

BAT 10. Beste tilgjengelige teknikk for å øke ressurseffektiviteten er å bruke en av eller en kombinasjon av teknikkene 

nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Anvendelse 

a) Anaerob nedbryting 

Behandling av biologisk nedbrytbare rester ved 

hjelp av mikroorganismer uten tilstedeværelse av 

oksygen, noe som fører til biogass og biorester. 

Biogassen brukes som drivstoff, f.eks. i en 

gassmotor eller kjel. Biorestene kan f.eks. brukes 

som jordforbedringsmiddel. 

Kan muligens ikke anvendes på 

grunn av mengden og/eller arten 

av restene. 

b) Bruk av rester Rester brukes, f.eks. som fôr. 
Kan muligens ikke anvendes på 

grunn av lovfestede krav. 

c) Atskillelse av rester 

Atskillelse av rester, f.eks. ved bruk av riktig 

plassert sprutbeskyttelse, skjermer, klaffer, 

smussfangere, dryppskåler og kar. 

Kan anvendes generelt. 

d) 

Gjenvinning og gjenbruk 

av rester fra 

pasteuriseringsapparatet 

Rester fra pasteuriseringsapparatet føres tilbake 

til blandeenheten og gjenbrukes dermed som 

råstoff. 

Får bare anvendelse på flytende 

næringsmidler. 

e) 
Gjenvinning av fosfor som 

struvitt 
Se BAT 12g. 

Får bare anvendelse på 

spillvannstrømmer med høyt 

innhold av totalfosfor (f.eks. 

over 50 mg/l) og en betydelig 

gjennomstrømning. 
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Teknikk Beskrivelse Anvendelse 

f) 
Bruk av spillvann til 

spredning på mark 

Etter egnet rensing brukes spillvann til spredning 

på mark for å dra nytte av innholdet av 

næringsstoffer og/eller for å bruke vannet. 

Får bare anvendelse dersom det 

finnes en dokumentert 

agronomisk fordel, et 

dokumentert lavt 

forurensningsnivå og ingen 

negativ virkning på miljøet 

(f.eks. på jorden, grunnvannet og 

overflatevannet). 

Anvendelsen kan være begrenset 

på grunn av begrenset tilgang på 

egnet mark i nærheten av 

anlegget. 

Anvendelsen kan være begrenset 

av lokale jord- og klimaforhold 

(f.eks. ved våt eller frossen 

mark) eller av lovgivning. 

Avsnitt 3.3, 4.3 og 5.1 i disse BAT-konklusjonene inneholder ytterligere sektorspesifikke teknikker for å redusere 

mengden avfall som sendes til sluttbehandling. 

1.7. Utslipp til vann 

BAT 11. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge ukontrollerte utslipp til vann er å sørge for egnet 

bufferlagringskapasitet for spillvann. 

Beskrivelse 

Den egnede bufferlagringskapasiteten bestemmes ved hjelp av en risikovurdering (der det tas hensyn til arten av det 

eller de forurensende stoffene, de forurensende stoffenes virkning på den videre spillvannrensingen, resipientmiljøet 

osv.). 

Spillvannet fra dette bufferlageret slippes ut etter at det er truffet egnede tiltak (f.eks. overvåking, rensing, gjenbruk). 

Anvendelse 

I eksisterende anlegg kan teknikken muligens ikke anvendes på grunn av plassmangel og/eller måten systemet for 

oppsamling av spillvannet er utformet på. 

BAT 12. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til vann er å bruke en egnet kombinasjon av teknikkene 

nedenfor. 

 Teknikk(1) 
Typiske forurensende stoffer som 

behandles 
Anvendelse 

Innledende, primær og generell behandling 

a) Utjevning Alle forurensende stoffer. 

Kan anvendes generelt. 

b) Nøytralisering Syrer og baser. 

c) 

Fysisk utskilling, for eksempel med siler, 

sikter, sandavskillere, olje-/fettavskillere 

eller primære sedimenteringstanker 

Grovkornede faste stoffer, 

suspenderte faste stoffer, 

olje/fett. 
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 Teknikk(1) 
Typiske forurensende stoffer som 

behandles 
Anvendelse 

Aerob og/eller anaerob rensing (sekundærrensing) 

d) 

Aerob og/eller anaerob rensing 

(sekundærrensing), f.eks. prosess med 

aktivert slam, aerob lagune, anaerobt 

slamteppe i oppadstrømmende vannmasser 

(UASB), anaerob kontaktprosess, 

membranbioreaktor 

Biologisk nedbrytbare organiske 

forbindelser. 
Kan anvendes generelt. 

Nitrogenfjerning 

e) Nitrifikasjon og/eller denitrifikasjon 

Totalnitrogen, 

ammonium/ammoniakk. 

Nitrifikasjon kan muligens ikke 

anvendes ved høye 

kloridkonsentrasjoner (f.eks. 

over 10 g/l). 

Nitrifikasjon kan muligens ikke 

anvendes dersom spillvannets 

temperatur er lav (f.eks. under 

12 °C). 

f) 
Delvis nitritasjon – anaerob 

ammoniumoksidasjon 

Kan muligens ikke anvendes 

dersom spillvannets temperatur 

er lav. 

Gjenvinning og/eller fjerning av fosfor 

g) Gjenvinning av fosfor som struvitt 

Totalfosfor. 

Får bare anvendelse på 

spillvannstrømmer med høyt 

innhold av totalfosfor (f.eks. 

over 50 mg/l) og en betydelig 

gjennomstrømning. 

h) Utfelling 
Kan anvendes generelt. 

i) Biologisk fosforfjerning (EBPR) 

Avsluttende fjerning av faste stoffer 

j) Koagulering og flokkulering 

Suspenderte faste stoffer. Kan anvendes generelt. 

k) Sedimentering 

l) 
Filtrering (f.eks. sandfiltrering, 

mikrofiltrering og ultrafiltrering) 

m) Flotasjon 

(1) Teknikkene er beskrevet i avsnitt 14.1. 

Utslippsnivåene forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for utslipp til vann i tabell 1 gjelder 

direkte utslipp til en vannresipient. 

BAT-AEL-verdiene gjelder på det punktet der utslippet forlater anlegget. 

Tabell 1 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for direkte utslipp til en 

vannresipient 

Parameter BAT-AEL(1) (2) (døgngjennomsnitt) 

Kjemisk oksygenforbruk (COD)(3) (4) 25–100 mg/l(5) 

Totalt suspenderte stoffer (TSS) 4–50 mg/l(6) 

Totalnitrogen (TN) 2–20 mg/l(7) (8) 

Totalfosfor (TP) 0,2–2 mg/l(9) 
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(1) BAT-AEL-verdiene gjelder ikke for utslipp fra maling av korn, bearbeiding av grønnfôr og produksjon av tørrfôr til kjæledyr og 

fôrblandinger. 

(2) BAT-AEL-verdiene får muligens ikke anvendelse på produksjon av sitronsyre eller gjær. 

(3) Det gjelder ingen BAT-AEL-verdi for biokjemisk oksygenforbruk (BOD). Som en indikasjon ligger årsgjennomsnittet for BOD5-

nivået i utløpet fra et biologisk renseanlegg normalt på ≤ 20 mg/l. 

(4) BAT-AEL-verdien for COD kan erstattes av en BAT-AEL-verdi for TOC. Korrelasjonen mellom COD og TOC bestemmes i 

hvert enkelt tilfelle. BAT-AEL-verdien for TOC foretrekkes ettersom overvåking av TOC da ikke er avhengig av at det brukes 

svært giftige forbindelser. 

(5) Den øvre delen av intervallet er 

— 125 mg/l for meierier, 

— 120 mg/l for frukt- og grønnsaksanlegg, 

— 200 mg/l for anlegg for bearbeiding av oljeholdige frø og raffinering av vegetabilsk olje, 

— 185 mg/l for stivelsesproduksjonsanlegg, 

— 155 mg/l for sukkerframstillingsanlegg, som døgngjennomsnitt bare dersom renseeffektiviteten er ≥ 95 % som 

årsgjennomsnitt eller som et gjennomsnitt i produksjonsperioden. 

(6) Den nedre delen av intervallet oppnås normalt ved bruk av filtrering (f.eks. sandfiltrering, mikrofiltrering, membranbioreaktor), 

mens den øvre delen av intervallet normalt oppnås utelukkende ved bruk av sedimentering. 

(7) Den øvre delen av intervallet er 30 mg/l som døgngjennomsnitt bare dersom renseeffektiviteten er ≥ 80 % som årsgjennomsnitt 

eller som et gjennomsnitt i produksjonsperioden. 

(8) BAT-AEL-verdien får muligens ikke anvendelse dersom spillvannets temperatur er lav (f.eks. under 12 °C) i lengre perioder. 

(9) Den øvre delen av intervallet er 

— 4 mg/l for meierier og stivelsesproduksjonsanlegg som produserer modifisert og/eller hydrolysert stivelse, 

— 5 mg/l for frukt- og grønnsaksanlegg, 

— 10 mg/l for anlegg for bearbeiding av oljeholdige frø og raffinering av vegetabilsk olje som utfører spalting av 

nøytralisasjonspasta, som døgngjennomsnitt bare dersom renseeffektiviteten er ≥ 95 % som årsgjennomsnitt eller som et 

gjennomsnitt i produksjonsperioden. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 4. 

1.8. Støy 

BAT 13. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, redusere støyutslipp er å 

utarbeide, gjennomføre og regelmessig revidere en plan for støyhåndtering innenfor rammen av miljøstyringsordningen 

(se BAT 1) som omfatter alle følgende elementer: 

— En protokoll som inneholder tiltak og frister. 

— En protokoll for overvåking av støyutslipp. 

— En protokoll med tiltak som skal iverksettes når støyhendelser er påvist, f.eks. ved klager. 

— Et program for å redusere støy beregnet på å identifisere støykildene, måle/beregne eksponeringen for støy og 

vibrasjoner, bestemme de enkelte kildenes medvirkning og gjennomføre tiltak for forebygging og/eller reduksjon. 

Anvendelse 

BAT 13 får bare anvendelse i tilfeller der det forventes og/eller er dokumentert støyplager i følsomme omgivelser. 

BAT 14. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, redusere støyutslipp er å 

bruke en av eller en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Anvendelse 

(a) 

Hensiktsmessig 

plassering av utstyr 

og bygninger 

Støynivåer kan reduseres ved å øke avstanden 

mellom støykilden og -mottakeren, ved å bruke 

bygninger som støyskjermer og ved å flytte 

bygningers inn- eller utganger. 

I eksisterende anlegg er det ikke sikkert 

det er mulig å flytte utstyr eller 

bygningers inn- og utganger på grunn av 

plassmangel og/eller for høye kostnader. 
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Teknikk Beskrivelse Anvendelse 

b) Driftstiltak 

Dette omfatter 

i) bedre inspeksjon og vedlikehold av utstyr, 

ii) stenging av dører og vinduer i innelukkede 

områder, om mulig, 

iii) at utstyret betjenes av personale med 

erfaring, 

iv) at støyende virksomhet unngås om natten, 

om mulig, 

v) støydempingstiltak, f.eks. i forbindelse med 

vedlikehold. 

Kan anvendes generelt. 

c) 
Utstyr med lavt 

støynivå 

Dette omfatter kompressorer, pumper og vifter 

med lavt støynivå. 

d) 
Støydempende 

utstyr 

Dette omfatter 

i) støydempere, 

ii) isolering av utstyr, 

iii) avskjerming av støyende utstyr, 

iv) lydisolering av bygninger. 

Kan muligens ikke anvendes på 

eksisterende anlegg på grunn av 

plassmangel. 

e) Støydemping 

Montering av barrierer mellom støykilder og 

mottakere (f.eks. støyskjermer, voller og 

bygninger). 

Får bare anvendelse på eksisterende 

anlegg ettersom nye anleggs utforming 

bør gjøre denne teknikken overflødig.  

I eksisterende anlegg er det ikke sikkert 

det er mulig å sette opp barrierer på 

grunn av plassmangel. 

1.9. Lukt 

BAT 15. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, redusere luktutslipp er å 

utarbeide, gjennomføre og regelmessig revidere en plan for lukthåndtering innenfor rammen av miljøstyringsordningen 

(se BAT 1) som omfatter alle følgende elementer: 

— En protokoll som inneholder tiltak og frister. 

— En protokoll for overvåking av lukt. Den kan suppleres med måling/beregning av lukteksponering eller beregning 

av luktpåvirkning. 

— En protokoll med tiltak som skal iverksettes når lukthendelser er påvist, f.eks. ved klager. 

— Et program for å forebygge og redusere lukt beregnet på å identifisere luktkildene, måle/beregne luktekspo-

neringen, bestemme de enkelte kildenes medvirkning og gjennomføre tiltak for forebygging og/eller reduksjon. 

Anvendelse 

BAT 15 får bare anvendelse i tilfeller der det forventes og/eller er dokumentert luktproblemer i følsomme omgivelser. 

2. BAT-KONKLUSJONER FOR FÔR 

BAT-konklusjonene i dette avsnittet gjelder for fôr. De gjelder i tillegg til de generelle BAT-konklusjonene i avsnitt 1.  
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2.1. Energieffektivitet 

2.1.1. Fôrblandinger / fôr til kjæledyr 

Avsnitt 1.3 i disse BAT-konklusjonene inneholder generelle teknikker for å øke energieffektiviteten. Veiledende miljø-

prestasjonsnivåer er angitt i tabellen nedenfor. 

Tabell 2 

Veiledende miljøprestasjonsnivåer for spesifikt energiforbruk 

Produkt Enhet 
Spesifikt energiforbruk 

(årsgjennomsnitt) 

Fôrblandinger 

MWh/tonn produkter 

0,01–0,10(1) (2) (3) 

Tørrfôr til kjæledyr 0,39–0,50 

Våtfôr til kjæledyr 0,33–0,85 

(1) Den nedre delen av intervallet kan oppnås dersom pelletering ikke utføres. 

(2) Nivået for spesifikt energiforbruk får muligens ikke anvendelse når fisk og andre akvatiske dyr brukes som råstoff. 

(3) Den øvre delen av intervallet er 0,12 MWh/tonn produkter for anlegg beliggende i områder med kaldt klima og/eller når det 

brukes varmebehandling til sanering av salmonella. 

2.1.2. Grønnfôr 

BAT 16. Beste tilgjengelige teknikk for å øke energieffektiviteten ved bearbeiding av grønnfôr er å bruke en egnet 

kombinasjon av teknikkene i BAT 6 og av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Anvendelse 

a) Bruk av fortørket fôr Bruk av fôr som er fortørket (f.eks. ved 

bredspredning). 

Får ikke anvendelse dersom 

det dreier seg om våtprosessen. 

b) Resirkulering av avgass fra 

tørkeren 

Innsprøyting av avgass fra syklonen i tørkerens 

brenner. 

Kan anvendes generelt. 
c) Bruk av spillvarme til 

fortørking 

Varmen fra avløpsdampen fra 

høytemperaturtørkerne brukes til fortørking av 

deler av eller alt grønnfôret. 

2.2. Vannforbruk og utslipp av spillvann 

Avsnitt 1.4 i disse BAT-konklusjonene inneholder generelle teknikker for å redusere vannforbruket og mengden 

spillvann som slippes ut. Det veiledende miljøprestasjonsnivået er angitt i tabellen nedenfor. 

Tabell 3 

Veiledende miljøprestasjonsnivå for spesifikt utslipp av spillvann 

Produkt Enhet 
Spesifikt utslipp av spillvann 

(årsgjennomsnitt) 

Våtfôr til kjæledyr m3/tonn produkter 1,3–2,4 

2.3. Utslipp til luft 

BAT 17. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere kanaliserte utslipp av støv til luft er å bruke en av teknikkene 

nedenfor.  
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Teknikk Beskrivelse Anvendelse 

a) Posefilter 

Se avsnitt 14.2. 

Kan muligens ikke anvendes for å redusere klebrig 

støv. 

b) Syklon Kan anvendes generelt. 

Tabell 4 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for kanaliserte utslipp av støv til luft 

fra maling og pelletkjøling ved framstilling av fôrblandinger 

Parameter Spesifikk prosess Enhet 

BAT-AEL 

(gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

Nye anlegg Eksisterende anlegg 

Støv 

Maling 

mg/Nm3 

< 2–5 < 2–10 

Pelletkjøling < 2–20 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 5. 

3. BAT-KONKLUSJONER FOR BRYGGING 

BAT-konklusjonene i dette avsnittet gjelder for brygging. De gjelder i tillegg til de generelle BAT-konklusjonene i 

avsnitt 1. 

3.1. Energieffektivitet 

BAT 18. Beste tilgjengelige teknikk for å øke energieffektiviteten er å bruke en egnet kombinasjon av teknikkene i 

BAT 6 og av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Anvendelse 

a) 
Innmesking ved høyere 

temperaturer 

Innmeskingen av kornet utføres ved 

temperaturer på cirka 60 °C, noe som reduserer 

bruken av kaldt vann. 

Kan muligens ikke anvendes på 

grunn av produktspesifikasjo-

nene. 
b) 

Reduksjon av 

fordampingshastigheten ved 

koking av vørter 

Fordampingshastigheten kan reduseres fra 

10 % ned til cirka 4 % per time (f.eks. ved 

tofasekokesystemer, dynamisk 

lavtrykkskoking). 

c) 
Øke andelen av nedbrygging 

(HGB) 

Produksjon av konsentrert vørter, noe som 

reduserer mengden og dermed sparer energi. 

Tabell 5 

Veiledende miljøprestasjonsnivå for spesifikt energiforbruk 

Enhet 
Spesifikt energiforbruk 

(årsgjennomsnitt) 

MWh/hl produkter 0,02–0,05 

3.2. Vannforbruk og utslipp av spillvann 

Avsnitt 1.4 i disse BAT-konklusjonene inneholder generelle teknikker for å redusere vannforbruket og mengden 

spillvann som slippes ut. Det veiledende miljøprestasjonsnivået er angitt i tabellen nedenfor.  
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Tabell 6 

Veiledende miljøprestasjonsnivå for spesifikt utslipp av spillvann 

Enhet 
Spesifikt utslipp av spillvann 

(årsgjennomsnitt) 

m3/hl produkter 0,15–0,50 

3.3. Avfall 

BAT 19. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere mengden avfall som sendes til sluttbehandling, er å bruke en av eller 

begge teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 

a) 

Gjenvinning og 

(gjen)bruk av gjær etter 

gjæring 

Etter gjæring samles gjæren opp og kan delvis gjenbrukes i gjæringsprosessen 

og/eller brukes for andre formål, f.eks. som fôr, i den farmasøytiske industrien, som 

næringsmiddelingrediens eller i et anaerobt spillvannrenseanlegg for 

biogassproduksjon. 

b) 

Gjenvinning og 

(gjen)bruk av naturlig 

filtermateriale 

Etter kjemisk behandling, enzymatisk behandling eller varmebehandling kan naturlig 

filtermateriale (f.eks. diatoméjord) delvis gjenbrukes i filtreringsprosessen. Naturlig 

filtermateriale kan også brukes, f.eks. som jordforbedringsmiddel. 

3.4. Utslipp til luft 

BAT 20. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere kanaliserte utslipp av støv til luft er å bruke et posefilter eller både en 

syklon og et posefilter. 

Beskrivelse 

Se avsnitt 14.2. 

Tabell 7 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for kanaliserte utslipp av støv til luft 

fra håndtering og bearbeiding av malt og råfrukt 

Parameter Enhet 

BAT-AEL 

(gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

Nye anlegg Eksisterende anlegg 

Støv mg/Nm3 < 2–5 < 2–10 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 5. 

4. BAT-KONKLUSJONER FOR MEIERIER 

BAT-konklusjonene i dette avsnittet gjelder for meierier. De gjelder i tillegg til de generelle BAT-konklusjonene i 

avsnitt 1. 

4.1. Energieffektivitet 

BAT 21. Beste tilgjengelige teknikk for å øke energieffektiviteten er å bruke en egnet kombinasjon av teknikkene i 

BAT 6 og av teknikkene nedenfor.  
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Teknikk Beskrivelse 

a) Delvis homogenisering av 

melk 

Fløten homogeniseres sammen med en liten del skummetmelk. Størrelsen på 

homogenisatoren kan reduseres betraktelig, noe som fører til energisparing. 

b) Energieffektiv 

homogenisator 

Homogenisatorens driftstrykk reduseres gjennom en optimalisert utforming, og 

dermed reduseres også den elektriske energien som er nødvendig for å drive 

systemet. 

c) Bruk av apparater til kon-

tinuerlig pasteurisering 

Varmevekslere med kontinuerlig gjennomstrømning brukes (f.eks. tubevarme-

vekslere eller platevarmevekslere). Pasteuriseringstiden blir mye kortere enn ved 

systemer som pasteuriserer satsvis. 

d) Regenerativ varmeveksling 

ved pasteurisering 

Den innkommende melken forvarmes av den varme melken som forlater pas-

teuriseringsdelen. 

e) UHT-behandling (behand-

ling ved ultrahøy tempera-

tur) av melk uten mellom-

pasteurisering 

UHT-melk produseres i ett trinn fra rå melk for å unngå å bruke energi til 

pasteurisering. 

f) Flertrinnstørking ved 

pulverproduksjon 

Det brukes en spraytørkingsprosess i kombinasjon med en tørker nedstrøms, f.eks. 

en virvelsjikttørker. 

g) Forkjøling av isvann Når det brukes isvann, forkjøles returisvannet (f.eks. med en platevarmeveksler) 

før endelig kjøling i en isvanntank med spiralfordamper. 

Tabell 8 

Veiledende miljøprestasjonsnivåer for spesifikt energiforbruk 

Hovedprodukt (minst 80 % av produksjonen) Enhet Spesifikt energiforbruk (årsgjennomsnitt) 

Konsummelk 

MWh/tonn råstoff 

0,1–0,6 

Ost 0,10–0,22(1) 

Pulver 0,2–0,5 

Surmelk 0,2–1,6 

(1) Nivået for spesifikt energiforbruk får muligens ikke anvendelse når andre råstoffer enn melk brukes. 

4.2. Vannforbruk og utslipp av spillvann 

Avsnitt 1.4 i disse BAT-konklusjonene inneholder generelle teknikker for å redusere vannforbruket og mengden 

spillvann som slippes ut. Veiledende miljøprestasjonsnivåer er angitt i tabellen nedenfor. 

Tabell 9 

Veiledende miljøprestasjonsnivåer for spesifikt utslipp av spillvann 

Hovedprodukt (minst 80 % av produksjonen) Enhet Spesifikt utslipp av spillvann (årsgjennomsnitt) 

Konsummelk 

m3/tonn råstoff 

0,3–3,0 

Ost 0,75–2,5 

Pulver 1,2–2,7 
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4.3. Avfall 

BAT 22. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere mengden avfall som sendes til sluttbehandling, er å bruke en av eller 

en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 

Teknikker knyttet til bruk av sentrifuger 

a) 
Optimalisert drift av 

sentrifuger 
Drift av sentrifuger i henhold til spesifikasjonene for å minimere tap av produkt. 

Teknikker knyttet til smørproduksjon 

b) 

Skylling av 

fløtevarmeren med 

skummetmelk eller 

vann 

Skylling av fløtevarmeren med skummet melk eller vann, som deretter gjenvinnes og 

gjenbrukes, før rengjøringen. 

Teknikker knyttet til iskremproduksjon 

c) 
Kontinuerlig frysing av 

iskrem 

Kontinuerlig frysing av iskrem ved bruk av optimaliserte startprosedyrer og 

kontrollsløyfer som reduserer stoppfrekvensen. 

Teknikker knyttet til osteproduksjon 

d) 

Minimering av 

dannelsen av syrnet 

myse 

Myse fra framstilling av syrnede oster (f.eks. cottage cheese, kvarg og mozzarella) 

bearbeides så raskt som mulig for å redusere dannelsen av melkesyre. 

e) 
Gjenvinning og bruk av 

myse 

Myse gjenvinnes (ved behov ved bruk av teknikker som fordamping eller 

membranfiltrering) og brukes, f.eks. til framstilling av mysepulver, demineralisert 

mysepulver, myseproteinkonsentrat eller laktose. Myse og mysekonsentrater kan også 

brukes som fôr eller som karbonkilde i et biogassanlegg. 

4.4. Utslipp til luft 

BAT 23. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere kanaliserte utslipp av støv til luft fra tørking er å bruke en av eller en 

kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Anvendelse 

a) Posefilter 

Se avsnitt 14.2. 

Kan muligens ikke anvendes for å redusere klebrig 

støv. 

b) Syklon 

Kan anvendes generelt. 

c) Våtskrubber 

Tabell 10 

Utslippsnivå forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for kanaliserte utslipp av støv til luft 

fra tørking 

Parameter Enhet 
BAT-AEL (gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden) 

Støv mg/Nm3 < 2–10(1) 

(1) Den øvre delen av intervallet er 20 mg/Nm3 for tørking av demineralisert mysepulver, kasein og laktose. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 5.  



5.1.2023 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 2/891 

 

 

5. BAT-KONKLUSJONER FOR PRODUKSJON AV ETANOL 

BAT-konklusjonen i dette avsnittet gjelder for produksjon av etanol. Den gjelder i tillegg til de generelle BAT-

konklusjonene i avsnitt 1. 

5.1. Avfall 

BAT 24. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere mengden avfall som sendes til sluttbehandling, er å gjenvinne og 

(gjen)bruke gjær etter gjæring. 

Beskrivelse 

Se BAT 19a. Det er ikke sikkert at gjæren kan gjenvinnes når bermen brukes som fôr. 

6. BAT-KONKLUSJONER FOR BEARBEIDING AV FISK OG SKALLDYR 

BAT-konklusjonene i dette avsnittet gjelder for bearbeiding av fisk og skalldyr. De gjelder i tillegg til de generelle 

BAT-konklusjonene i avsnitt 1. 

6.1. Vannforbruk og utslipp av spillvann 

BAT 25. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere vannforbruket og mengden spillvann som slippes ut, er å bruke en 

egnet kombinasjon av teknikkene i BAT 7 og av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 

a) 

Fjerning av fett og 

innvoller ved hjelp av 

vakuum 

Bruk av vakuumsug i stedet for vann for å fjerne fett og innvoller fra fisken. 

b) 

Tørrtransport av fett, 

innvoller, skinn og 

fileter 

Bruk av transportbånd i stedet for vann. 

6.2. Utslipp til luft 

BAT 26. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere kanaliserte utslipp av organiske forbindelser til luft fra røyking av 

fisk er å bruke en av eller en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 

a) Biofilter 

Avgasstrømmen passerer gjennom et sjikt av organisk materiale (f.eks. torv, lyng, 

røtter, trebark, kompost, barved og forskjellige kombinasjoner av dette) eller inert 

materiale (f.eks. leire, aktivt karbon og polyuretan), der organiske (og noen 

uorganiske) forbindelser omdannes av naturlig forekommende mikroorganismer til 

karbondioksid, vann, andre metabolitter og biomasse. 

b) Termisk oksidasjon 

Se avsnitt 14.2. 

c) 
Ikke-termisk 

plasmabehandling 

d) Våtskrubber 
Se avsnitt 14.2. 

Et elektrostatisk filter brukes vanligvis som forbehandlingstrinn. 

e) Bruk av renset røyk 
Røyk generert fra rensede primære røykkondensater brukes til røyking av produktet i 

et røykkammer. 
  



Nr. 2/892 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.1.2023 

 

 

Tabell 11 

Utslippsnivå forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for kanaliserte utslipp av TVOC til 

luft fra et røykkammer 

Parameter Enhet 
BAT-AEL (gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden) 

TVOC mg/Nm3 15–50(1) (2) 

(1) Den nedre delen av intervallet oppnås vanligvis ved bruk av termisk oksidasjon. 

(2) BAT-AEL-verdien gjelder ikke når utslippet av TVOC er under 500 g/t. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 5. 

7. BAT-KONKLUSJONER FOR FRUKT- OG GRØNNSAKSSEKTOREN 

BAT-konklusjonene i dette avsnittet gjelder for frukt- og grønnsakssektoren. De gjelder i tillegg til de generelle BAT-

konklusjonene i avsnitt 1. 

7.1. Energieffektivitet 

BAT 27. Beste tilgjengelige teknikk for å øke energieffektiviteten er å bruke en egnet kombinasjon av teknikkene i 

BAT 6 og å kjøle frukt og grønnsaker før dypfrysing. 

Beskrivelse 

Temperaturen på frukt og grønnsaker senkes til cirka 4 °C før de føres inn i frysetunnelen, ved å la dem komme i 

direkte eller indirekte kontakt med kaldt vann eller kjøleluft. Vann fra næringsmiddelet kan fjernes og deretter samles 

opp og gjenbrukes i kjøleprosessen. 

Tabell 12 

Veiledende miljøprestasjonsnivåer for spesifikt energiforbruk 

Spesifikk prosess Enhet Spesifikt energiforbruk (årsgjennomsnitt) 

Bearbeiding av poteter (unntatt 

stivelsesproduksjon) 
MWh/tonn produkter 

1,0–2,1(1) 

Bearbeiding av tomater 0,15–2,4(2) (3) 

(1) Nivået for spesifikt energiforbruk får muligens ikke anvendelse på produksjon av potetflak og -pulver. 

(2) Den nedre delen av intervallet er vanligvis forbundet med produksjon av skrelte tomater. 

(3) Den øvre delen av intervallet er vanligvis forbundet med produksjon av tomatpulver eller -konsentrat. 

7.2. Vannforbruk og utslipp av spillvann 

Avsnitt 1.4 i disse BAT-konklusjonene inneholder generelle teknikker for å redusere vannforbruket og mengden 

spillvann som slippes ut. Veiledende miljøprestasjonsnivåer er angitt i tabellen nedenfor. 

Tabell 13 

Veiledende miljøprestasjonsnivåer for spesifikt utslipp av spillvann 

Spesifikk prosess Enhet 
Spesifikt utslipp av spillvann 

(årsgjennomsnitt) 

Bearbeiding av poteter (unntatt stivel-

sesproduksjon) 

m3/tonn produkter 

4,0–6,0(1) 

Bearbeiding av tomater når resirkule-

ring av vann er mulig 

8,0–10,0(2) 

(1) Nivået for spesifikt utslipp av spillvann får muligens ikke anvendelse på produksjon av potetflak og -pulver. 

(2) Nivået for spesifikt utslipp av spillvann får muligens ikke anvendelse på produksjon av tomatpulver. 
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8. BAT-KONKLUSJONER FOR MALING AV KORN 

BAT-konklusjonene i dette avsnittet gjelder for maling av korn. De gjelder i tillegg til de generelle BAT-konklusjonene 

i avsnitt 1. 

8.1. Energieffektivitet 

Avsnitt 1.3 i disse BAT-konklusjonene inneholder generelle teknikker for å øke energieffektiviteten. Det veiledende 

miljøprestasjonsnivået er angitt i tabellen nedenfor. 

Tabell 14 

Veiledende miljøprestasjonsnivå for spesifikt energiforbruk 

Enhet Spesifikt energiforbruk (årsgjennomsnitt) 

MWh/tonn produkter 0,05–0,13 

8.2. Utslipp til luft 

BAT 28. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere kanaliserte utslipp av støv til luft er å bruke et posefilter. 

Beskrivelse 

Se avsnitt 14.2. 

Tabell 15 

Utslippsnivå forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for kanaliserte utslipp av  

støv til luft fra maling av korn 

Parameter Enhet 
BAT-AEL (gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden) 

Støv mg/Nm3 < 2–5 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 5. 

9. BAT-KONKLUSJONER FOR BEARBEIDING AV KJØTT 

BAT-konklusjonene i dette avsnittet gjelder for bearbeiding av kjøtt. De gjelder i tillegg til de generelle BAT-

konklusjonene i avsnitt 1. 

9.1. Energieffektivitet 

Avsnitt 1.3 i disse BAT-konklusjonene inneholder generelle teknikker for å øke energieffektiviteten. Det veiledende 

miljøprestasjonsnivået er angitt i tabellen nedenfor. 

Tabell 16 

Veiledende miljøprestasjonsnivå for spesifikt energiforbruk 

Enhet 
Spesifikt energiforbruk 

(årsgjennomsnitt) 

MWh/tonn råstoff 0,25–2,6(1) (2) 

(1) Nivået for spesifikt energiforbruk får ikke anvendelse på produksjon av ferdigretter og supper. 

(2) Den øvre delen av intervallet får muligens ikke anvendelse ved en høy prosentandel av kokte produkter. 

9.2. Vannforbruk og utslipp av spillvann 

Avsnitt 1.4 i disse BAT-konklusjonene inneholder generelle teknikker for å redusere vannforbruket og mengden 

spillvann som slippes ut. Det veiledende miljøprestasjonsnivået er angitt i tabellen nedenfor.  
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Tabell 17 

Veiledende miljøprestasjonsnivå for spesifikt utslipp av spillvann 

Enhet Spesifikt utslipp av spillvann (årsgjennomsnitt) 

m3/tonn råstoff 1,5–8,0(1) 

(1) Nivået for spesifikt utslipp av spillvann får ikke anvendelse på prosesser der det brukes direkte vannkjøling, og på produksjon av 

ferdigretter og supper. 

9.3. Utslipp til luft 

BAT 29. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere kanaliserte utslipp av organiske forbindelser til luft fra røyking av 

kjøtt er å bruke en av eller en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 

a) Adsorpsjon Organiske forbindelser fjernes fra en avgasstrøm ved at de binder seg til en fast over-

flate (vanligvis aktivt karbon). 

b) Termisk oksidasjon Se avsnitt 14.2. 

c) Våtskrubber Se avsnitt 14.2. 

Et elektrostatisk filter brukes vanligvis som forbehandlingstrinn. 

d) Bruk av renset røyk Røyk generert fra rensede primære røykkondensater brukes til røyking av produktet i 

et røykkammer. 

Tabell 18 

Utslippsnivå forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for kanaliserte utslipp av TVOC til 

luft fra et røykkammer 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

TVOC mg/Nm3 3–50(1) (2) 

(1) Den nedre delen av intervallet oppnås vanligvis ved bruk av adsorpsjon eller termisk oksidasjon. 

(2) BAT-AEL-verdien gjelder ikke når utslippet av TVOC er under 500 g/t. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 5. 

10. BAT-KONKLUSJONER FOR BEARBEIDING AV OLJEHOLDIGE FRØ OG RAFFINERING AV VEGETABILSK OLJE 

BAT-konklusjonene i dette avsnittet gjelder for bearbeiding av oljeholdige frø og raffinering av vegetabilsk olje. De 

gjelder i tillegg til de generelle BAT-konklusjonene i avsnitt 1. 

10.1. Energieffektivitet 

BAT 30. Beste tilgjengelige teknikk for å øke energieffektiviteten er å bruke en egnet kombinasjon av teknikkene i 

BAT 6 og å skape et ekstra vakuum. 

Beskrivelse 

Det ekstra vakuumet som brukes til tørking av olje, avgassing av olje eller minimering av oksidasjon av olje, genereres 

av pumper, dampinjektorer osv. Vakuumet reduserer mengden termisk energi som er nødvendig for disse prosess-

trinnene.  
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Tabell 19 

Veiledende miljøprestasjonsnivåer for spesifikt energiforbruk 

Spesifikk prosess Enhet 
Spesifikt energiforbruk 

(årsgjennomsnitt) 

Integrert knusing og raffinering av rapsfrø og/eller 

solsikkefrø 

MWh/tonn olje som 

produseres 

0,45–1,05 

Integrert knusing og raffinering av soyabønner 0,65–1,65 

Frittstående raffinering 0,1–0,45 

10.2. Vannforbruk og utslipp av spillvann 

Avsnitt 1.4 i disse BAT-konklusjonene inneholder generelle teknikker for å redusere vannforbruket og mengden 

spillvann som slippes ut. Veiledende miljøprestasjonsnivåer er angitt i tabellen nedenfor. 

Tabell 20 

Veiledende miljøprestasjonsnivåer for spesifikt utslipp av spillvann 

Spesifikk prosess Enhet 
Spesifikt utslipp av spillvann 

(årsgjennomsnitt) 

Integrert knusing og raffinering av rapsfrø og/eller sol-

sikkefrø 

m3/tonn olje som produseres 

0,15–0,75 

Integrert knusing og raffinering av soyabønner 0,8–1,9 

Frittstående raffinering 0,15–0,9 

10.3. Utslipp til luft 

BAT 31. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere kanaliserte utslipp av støv til luft er å bruke en av eller en 

kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Anvendelse 

a) Posefilter 

Se avsnitt 14.2. 

Kan muligens ikke anvendes for å redusere klebrig 

støv. 

b) Syklon Kan anvendes generelt. 

c) Våtskrubber 

Tabell 21 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for kanaliserte utslipp av støv til luft 

fra håndtering og bearbeiding av frø samt tørking og kjøling av mel 

Parameter Enhet 

BAT-AEL 

(gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

Nye anlegg Eksisterende anlegg 

Støv mg/Nm3 < 2–5(1) < 2–10(1) 

(1) Den øvre delen av intervallet er 20 mg/Nm3 for tørking og kjøling av mel. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 5.  
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10.4. Heksantap 

BAT 32. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere heksantap fra bearbeiding og raffinering av oljeholdige frø er å bruke 

alle teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 

a) 

Motstrøms gjennom-

strømning av mel og damp i 

et løsemiddelfjernings-

anlegg («desolventiser-

toaster») 

Heksan fjernes fra det heksanladede melet i et løsemiddelfjerningsanlegg ved 

hjelp av en motstrøms gjennomstrømning av damp og mel. 

b) 
Fordamping fra olje/heksan-

blandingen 

Heksan fjernes fra olje/heksan-blandingen ved hjelp av fordampere. Dampen fra 

løsemiddelfjerningsanlegget (damp/heksan-blandingen) brukes til å produsere den 

termiske energien i den første fasen av fordampingen. 

c) 
Kondensering i kombinasjon 

med en mineraloljeskrubber 

Heksandampene kjøles til under duggpunktet, slik at de kondenserer. Ukondensert 

heksan absorberes i en skrubber ved bruk av mineralolje som skrubbevæske med 

sikte på etterfølgende gjenvinning. 

d) 

Gravimetrisk separasjon i 

kombinasjon med 

destillasjon 

Uoppløst heksan skilles fra den vandige fasen ved hjelp av en gravimetrisk 

faseseparator. Eventuelle heksanrester destilleres bort ved oppvarming av den 

vandige fasen til cirka 80–95 °C. 

Tabell 22 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for heksantap fra bearbeiding og 

raffinering av oljeholdige frø 

Parameter 
Type frø eller bønner som 

bearbeides 
Enhet 

BAT-AEL 

(årsgjennomsnitt) 

Heksantap 

Soyabønner 
kg/tonn frø eller bønner som 

bearbeides 

0,3–0,55 

Rapsfrø og solsikkefrø 0,2–0,7 

11. BAT-KONKLUSJONER FOR LESKEDRIKKER OG NEKTAR/JUICE FRAMSTILT AV BEARBEIDEDE FRUKTER OG 

GRØNNSAKER 

BAT-konklusjonene i dette avsnittet gjelder for leskedrikker og nektar/juice framstilt av bearbeidede frukter og 

grønnsaker. De gjelder i tillegg til de generelle BAT-konklusjonene i avsnitt 1. 

11.1. Energieffektivitet 

BAT 33. Beste tilgjengelige teknikk for å øke energieffektiviteten er å bruke en egnet kombinasjon av teknikkene i 

BAT 6 og av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Anvendelse 

a) 
Ett pasteuriseringsapparat til 

produksjon av nektar/juice 

Bruk av ett pasteuriseringsapparat til både juicen 

og pulpen i stedet for to forskjellige pasteurise-

ringsapparater. 

Kan muligens ikke anven-

des på grunn av 

pulppartiklenes størrelse. 

b) 
Hydraulisk transport av 

sukker 

Sukker transporteres til produksjonsprosessen med 

vann. Ettersom en del av sukkeret allerede opplø-

ses under transporten, er det behov for mindre 

energi i sukkeroppløsingsprosessen. Kan anvendes generelt. 

c) 
Energieffektiv homogenisator 

til produksjon av nektar/juice 

Se BAT 21b. 
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Tabell 23 

Veiledende miljøprestasjonsnivå for spesifikt energiforbruk 

Enhet Spesifikt energiforbruk 

(årsgjennomsnitt) 

MWh/hl produkter 0,01–0,035 

11.2. Vannforbruk og utslipp av spillvann 

Avsnitt 1.4 i disse BAT-konklusjonene inneholder generelle teknikker for å redusere vannforbruket og mengden 

spillvann som slippes ut. Det veiledende miljøprestasjonsnivået er angitt i tabellen nedenfor. 

Tabell 24 

Veiledende miljøprestasjonsnivå for spesifikt utslipp av spillvann 

Enhet Spesifikt utslipp av spillvann (årsgjennomsnitt) 

m3/hl produkter 0,08–0,20 

12. BAT-KONKLUSJONER FOR PRODUKSJON AV STIVELSE 

BAT-konklusjonene i dette avsnittet gjelder for produksjon av stivelse. De gjelder i tillegg til de generelle BAT-

konklusjonene i avsnitt 1. 

12.1. Energieffektivitet 

Avsnitt 1.3 i disse BAT-konklusjonene inneholder generelle teknikker for å øke energieffektiviteten. Veiledende 

miljøprestasjonsnivåer er angitt i tabellen nedenfor. 

Tabell 25 

Veiledende miljøprestasjonsnivåer for spesifikt energiforbruk 

Spesifikk prosess Enhet 
Spesifikt energiforbruk 

(årsgjennomsnitt) 

Bearbeiding av poteter utelukkende til 

produksjon av naturlig stivelse 

MWh/tonn råstoff(1) 

0,08–0,14 

Bearbeiding av mais og/eller hvete til 

produksjon av naturlig stivelse i kombinasjon 

med modifisert og/eller hydrolysert stivelse 

0,65–1,25(2) 

(1) Mengden råstoff viser til bruttotonnasje. 

(2) Nivået for spesifikt energiforbruk får ikke anvendelse på produksjon av polyoler. 

12.2. Vannforbruk og utslipp av spillvann 

Avsnitt 1.4 i disse BAT-konklusjonene inneholder generelle teknikker for å redusere vannforbruket og mengden 

spillvann som slippes ut. Veiledende miljøprestasjonsnivåer er angitt i tabellen nedenfor.  
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Tabell 26 

Veiledende miljøprestasjonsnivåer for spesifikt utslipp av spillvann 

Spesifikk prosess Enhet 
Spesifikt utslipp av spillvann 

(årsgjennomsnitt) 

Bearbeiding av poteter utelukkende til produk-

sjon av naturlig stivelse 

m3/tonn råstoff(1) 

0,4–1,15 

Bearbeiding av mais og/eller hvete til produksjon 

av naturlig stivelse i kombinasjon med modifisert 

og/eller hydrolysert stivelse 

1,1–3,9(2) 

(1) Mengden råstoff viser til bruttotonnasje. 

(2) Nivået for spesifikt utslipp av spillvann får ikke anvendelse på produksjon av polyoler. 

12.3. Utslipp til luft 

BAT 34. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere kanaliserte utslipp av støv til luft fra tørking av stivelse, protein og 

fiber er å bruke en av eller en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Anvendelse 

a) Posefilter 

Se avsnitt 14.2. 

Kan muligens ikke anvendes for å 

redusere klebrig støv. 

b) Syklon Kan anvendes generelt. 

c) Våtskrubber 

Tabell 27 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for kanaliserte utslipp av støv til luft 

fra tørking av stivelse, protein og fiber 

Parameter Enhet 

BAT-AEL (gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

Nye anlegg Eksisterende anlegg 

Støv mg/Nm3 < 2–5(1) < 2–10(1) 

(1) Når et posefilter ikke kan anvendes, er den øvre delen av intervallet 20 mg/Nm3. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 5. 

13. BAT-KONKLUSJONER FOR FRAMSTILLING AV SUKKER 

BAT-konklusjonene i dette avsnittet gjelder for framstilling av sukker. De gjelder i tillegg til de generelle BAT-

konklusjonene i avsnitt 1. 

13.1. Energieffektivitet 

BAT 35. Beste tilgjengelige teknikk for å øke energieffektiviteten er å bruke en egnet kombinasjon av teknikkene i 

BAT 6 og en av eller en kombinasjon av teknikkene nedenfor.  
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Teknikk Beskrivelse Anvendelse 

a) Pressing av betepulp 

Betepulpen presses til et 

tørrstoffinnhold som vanligvis skal 

være på 25–32 vektprosent. 

Kan anvendes generelt. 

b) 
Indirekte tørking (damptørking) av 

betepulp 

Tørking av betepulp ved bruk av 

overhetet damp. 

Kan muligens ikke anvendes på 

eksisterende anlegg på grunn av 

behovet for en total ombygging av 

energianlegget. 

c) Soltørking av betepulp 
Bruk av solenergi til tørking av 

betepulp. 

Kan muligens ikke anvendes på grunn 

av lokale klimaforhold og/eller 

plassmangel. 

d) Gjenvinning av varme gasser 

Gjenvinning av varme gasser 

(f.eks. avgasser fra tørkeren, kjelen 

eller kraftvarmeverket). 

Kan anvendes generelt. 

e) 
(For)tørking av betepulp ved lav 

temperatur 

Direkte (for)tørking av betepulp 

ved bruk av tørkegass, f.eks. luft 

eller varm gass. 

Tabell 28 

Veiledende miljøprestasjonsnivå for spesifikt energiforbruk 

Spesifikk prosess Enhet Spesifikt energiforbruk (årsgjennomsnitt) 

Bearbeiding av sukkerbeter MWh/tonn beter 0,15–0,40(1) 

(1) Den øvre delen av intervallet kan omfatte kalkovnenes og tørkernes energiforbruk. 

13.2. Vannforbruk og utslipp av spillvann 

Avsnitt 1.4 i disse BAT-konklusjonene inneholder generelle teknikker for å redusere vannforbruket og mengden 

spillvann som slippes ut. Det veiledende miljøprestasjonsnivået er angitt i tabellen nedenfor. 

Tabell 29 

Veiledende miljøprestasjonsnivå for spesifikt utslipp av spillvann 

Spesifikk prosess Enhet 
Spesifikt utslipp av spillvann 

(årsgjennomsnitt) 

Bearbeiding av sukkerbeter m3/tonn beter 0,5–1,0 

13.3. Utslipp til luft 

BAT 36. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere kanaliserte utslipp av støv til luft fra tørking av 

betepulp er å bruke en av eller en kombinasjon av teknikkene nedenfor.  
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Teknikk Beskrivelse Anvendelse 

a) Bruk av gassformig brensel 

Se avsnitt 14.2. 

Kan muligens ikke anvendes på grunn av 

begrensningene forbundet med tilgangen på 

gassformig brensel. 

b) Syklon 

Kan anvendes generelt. 

c) Våtskrubber 

d) 
Indirekte tørking (damptørking) 

av betepulp 
Se BAT 35b. 

Kan muligens ikke anvendes på eksisterende 

anlegg på grunn av behovet for en total 

ombygging av energianlegget. 

e) Soltørking av betepulp Se BAT 35c. 
Kan muligens ikke anvendes på grunn av 

lokale klimaforhold og/eller plassmangel. 

f) 
(For)tørking av betepulp ved lav 

temperatur 
Se BAT 35e. Kan anvendes generelt. 

Tabell 30 

Utslippsnivå forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for kanaliserte utslipp av støv til luft 

fra tørking av betepulp ved høy temperatur (over 500 °C) 

Parameter Enhet 
BAT-AEL (gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden) 

Referanseoksygennivå 

(OR) 
Referansegasstilstand 

Støv mg/Nm3 5–100 16 volumprosent 
Ingen korrigering for 

vanninnhold 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 5. 

BAT 37. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere kanaliserte utslipp av SOX til luft fra tørking av betepulp ved høy 

temperatur (over 500 °C) er å bruke en av eller en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Anvendelse 

a) Bruk av naturgass — 

Kan muligens ikke anvendes på grunn av 

begrensningene forbundet med tilgangen på 

naturgass. 

b) Våtskrubber Se avsnitt 14.2. Kan anvendes generelt. 

c) 
Bruk av brensel med lavt 

svovelinnhold. 
— 

Får bare anvendelse når naturgass ikke er 

tilgjengelig. 

Tabell 31 

Utslippsnivå forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for kanaliserte utslipp av SOX til luft 

fra tørking av betepulp ved høy temperatur (over 500 °C) når naturgass ikke brukes 

Parameter Enhet 

BAT-AEL 

(gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden)(1) 

Referanseoksygennivå 

(OR) 
Referansegasstilstand 

SOX mg/Nm3 30–100 16 volumprosent 
Ingen korrigering for 

vanninnhold 

(1) Når det utelukkende brukes biomasse som brensel, forventes utslippsnivåene å ligge i den nedre delen av intervallet. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 5.  
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14. BESKRIVELSE AV TEKNIKKER 

14.1. Utslipp til vann 

Teknikk Beskrivelse 

Aktivslammetode 

En biologisk prosess der mikroorganismene holdes i suspensjon i spillvannet, og hele 

blandingen luftes mekanisk. Aktivslamblandingen sendes til en separasjonsinnretning, 

deretter sendes slammet til luftetanken. 

Aerob lagune 
Et grunt jordbasseng til biologisk rensing av spillvann der innholdet blandes regelmessig, 

slik at oksygen kan trenge inn i væsken gjennom atmosfærisk diffusjon. 

Anaerob kontaktprosess 
En anaerob prosess der spillvann blandes med gjenvunnet slam og deretter nedbrytes i en 

lukket reaktor. Vann/slam-blandingen separeres eksternt. 

Utfelling 

Omdanning av oppløste forurensende stoffer til uløselige forbindelser ved tilsetting av 

kjemiske fellingsmidler. Det faste bunnfallet som dannes, separeres deretter gjennom 

sedimentering, flotasjon med luft eller filtrering. Multivalente metallioner (f.eks. 

kalsium, aluminium eller jern) brukes til fosforutfelling. 

Koagulering og flokkulering 

Koagulering og flokkulering brukes for å skille ut suspenderte faste stoffer fra spillvann, 

og utføres ofte i flere etterfølgende trinn. Koagulering utføres ved å tilsette 

koaguleringsmidler med motsatt ladning av de suspenderte faste stoffenes ladning. 

Flokkulering utføres ved å tilsette polymerer, slik at kollisjoner mellom mikropartikler 

får dem til å binde seg til hverandre og danne større fnokker. 

Utjevning 
Balansering av strømmer og forurensningsbelastninger ved bruk av tanker eller andre 

håndteringsteknikker. 

Biologisk fosforfjerning 

(EBPR) 

En kombinasjon av aerob og anaerob behandling for selektivt å berike 

polyfosfatakkumulerende mikroorganismer i bakteriene i det aktiverte slammet. Disse 

mikroorganismene opptar mer fosfor enn det som er nødvendig for normal vekst. 

Filtrering 
Utskilling av faste stoffer fra spillvann ved at det føres gjennom et porøst materiale, 

f.eks. sandfiltrering, mikrofiltrering og ultrafiltrering. 

Flotasjon 

Utskilling av faste eller flytende partikler fra spillvann ved at de festes til små 

gassbobler, vanligvis luft. De flytende partiklene akkumuleres på vannoverflaten og 

samles opp med overflateskrapere. 

Membranbioreaktor 

En kombinasjon av behandling med aktivslam og membranfiltrering. Det finnes to 

varianter: a) en ekstern resirkuleringssløyfe mellom aktivslamtanken og 

membranmodulen og b) nedsenking av membranmodulen i luftetanken med aktivslam, 

der spillvannet filtreres gjennom en hulfibermembran slik at biomassen blir værende 

igjen i tanken. 

Nøytralisering 

Justering av spillvannets pH-verdi til nøytralt nivå (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) vanligvis 

brukes til å senke pH-verdien. Under nøytralisering kan det forekomme utfelling av en 

del stoffer. 

Nitrifikasjon og/eller 

denitrifikasjon 

En totrinnsprosess som vanligvis inngår i biologiske renseanlegg. Det første trinnet 

består av aerob nitrifikasjon, der mikroorganismer oksiderer ammonium (NH4
+) til 

mellomproduktet nitritt (NO2
–), som deretter oksideres videre til nitrat (NO3

–). I det 

påfølgende anoksiske denitrifikasjonstrinnet reduserer mikroorganismer nitratet til 

nitrogengass. 
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Teknikk Beskrivelse 

Delvis nitritasjon – anaerob 

ammoniumoksidasjon 

En biologisk prosess der ammonium og nitritt omdannes til nitrogengass under anaerobe 

forhold. Ved rensing av spillvann innledes anaerob ammoniumoksidasjon med en delvis 

nitrifikasjon (dvs. nitritasjon) som omdanner cirka halvparten av ammoniumet (NH4
+) til 

nitritt (NO2
-). 

Gjenvinning av fosfor som 

struvitt 
Fosfor gjenvinnes ved utfelling i form av struvitt (magnesiumammoniumfosfat). 

Sedimentering Utskilling av suspenderte partikler ved bunnfelling. 

Anaerobt slamteppe i 

oppadstrømmende 

vannmasser (UASB) 

En anaerob prosess der spillvann føres inn i bunnen av reaktoren og strømmer oppover 

gjennom et slamteppe bestående av biologisk formede granulater eller partikler. 

Spillvannfasen føres inn i et sedimenteringskammer der det faste innholdet skilles ut. 

Gassene samles opp i kupler øverst i reaktoren. 

14.2. Utslipp til luft 

Teknikk Beskrivelse 

Posefilter 

Posefiltre, ofte kalt tekstilfiltre, er framstilt av porøst vevd eller filtet tekstilmateriale 

som gassene ledes gjennom for å fjerne partikler. Bruk av et posefilter krever at det 

velges et tekstilmateriale som er egnet for avgassens egenskaper og den maksimale 

driftstemperaturen. 

Syklon 
Et system for støvkontroll basert på sentrifugalkraft som gjør at tyngre partikler skilles 

fra bæregassen. 

Ikke-termisk 

plasmabehandling 

Teknikk for å redusere utslipp som innebærer å skape plasma (dvs. en ioniserende gass 

bestående av positive ioner og frie elektroner i proporsjoner som fører til stort sett ingen 

generell elektrisk ladning) i avgassen ved bruk av et sterkt elektrisk felt. Plasmaet 

oksiderer organiske og uorganiske forbindelser. 

Termisk oksidasjon 

Oksidasjon av brennbare gasser og duftstoffer i en avgasstrøm ved å varme opp 

blandingen av forurensende stoffer med luft eller oksygen til over 

selvantenningstemperaturen i et forbrenningskammer, og deretter holde temperaturen 

oppe tilstrekkelig lenge til at forbrenningen er fullstendig og blandingen er omdannet til 

karbondioksid og vann. 

Bruk av gassformig brensel 

Overgang fra forbrenning av fast brensel (f.eks. kull) til forbrenning av gassformig 

brensel (f.eks. naturgass, biogass) som er mindre skadelig med hensyn til utslipp (f.eks. 

lavt svovelinnhold, lavt askeinnhold eller bedre askekvalitet). 

Våtskrubber 

Fjerning av gassformige eller partikkelformige forurensende stoffer fra en gasstrøm via 

masseoverføring til et flytende løsemiddel, ofte vann eller en vandig løsning. Dette kan 

innebære en kjemisk reaksjon (f.eks. i en syreskrubber eller basisk skrubber). I visse 

tilfeller kan forbindelsene gjenvinnes fra løsemiddelet. 
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KOMMISJONSAVGJERD (EU) 2020/503 

av 3. april 2020 

om endring av avgjerd 2014/312/EU for å utvide unntaket for sinkoksid slik at det vert tillate å nytte  

dette stoffet som stabilisator i konserveringsmiddel «til bruk i emballasje» og i «fargepastaer» 

[meld under nummeret C(2020) 1979](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket(1), særleg 

artikkel 8 nr. 2, 

etter samråd med Utvalet for miljømerking i Den europeiske unionen og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Forordning (EF) nr. 66/2010 fastset at EU-miljømerket kan tildelast produkt som har ein redusert miljøverknad gjennom 

heile livssyklusen sin. Det skal innførast særlege kriterium for tildeling av EU-miljømerket for kvar produktgruppe. 

2) Kommisjonsavgjerd 2014/312/EU(2) innfører desse kriteria, og tilhøyrande krav til vurdering og kontroll, for måling og 

lakk til innandørs og utandørs bruk. 

3) I nr. 1 bokstav d) i tillegget til avgjerd 2014/312/EU vart det gjeve eit unntak for sinkoksid (ZnO, CAS: 1314-13-2), 

med fareklassane H400 (akutt giftig for vassmiljøet, kategori 1) og H410 (kronisk giftig for vassmiljøet, kategori 1) for 

bruk som stabilisator i kombinasjonar av konserveringsmiddel til tørrfilm som krev sinkpyrition (ZPT) eller 1,2-

benzisotiazol-3(2H)-on (BIT) i ein konsentrasjon på opptil 0,05 %. 

4) BIT er ikkje godkjent for bruk som konserveringsmiddel til tørrfilm i samsvar med vedlegget til kommisjonsavgjerd 

2010/72/EU(3). Førnemnde nr. 1 bokstav d) må difor endrast. 

5) Ei rekkje nasjonale rette organ som tildeler EU-miljømerket, har føreslått å utvide det noverande unntaket for sinkoksid, 

slik at det vert tillate å nytte det som stabilisator for konserveringsmiddel òg «til bruk i emballasje» og i «fargepastaer».  

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 109 av 7.4.2020, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 228/2020 av  

11. desember 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) TEU L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

(2) Kommisjonsavgjerd 2014/312/EU av 28. mai 2014 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til måling og lakk til 

innandørs og utandørs bruk (TEU L 164 av 3.6.2014, s. 45). 

(3) Kommisjonsbeslutning 2010/72/EU av 8. februar 2010 om at visse stoffer ikke skal oppføres i vedlegg I, IA eller IB til europaparlaments- 

og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter (TEU L 36 av 9.2.2010, s. 36). 

2023/EØS/2/73 
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6) I tråd med konklusjonane frå dugleikskontrollen av EU-miljømerket (REFIT) av 30. juni 2017 har kontora til 

Kommisjonen saman med Utvalet for miljømerking vurdert relevansen av denne endringa for å garantere ein omfattande 

bruk av ordninga for denne produktgruppa. Offentlege aktørar har òg vortne rådspurde. 

7) På grunnlag av opplysningar frå leverandørar og målingsprodusentar vert ZnO nytta til stabiliseringsføremål i måling og 

lakk saman med dei to konserveringsmidla ZPT og BIT, som vert nytta til å hindre uønskt mikrobiell vekst i måling. 

8) ZnO har ein stabiliserande funksjon i måling der ZPT og BIT vert nytta som konserveringsmiddel. ZnO hindrar den 

tendensen som ZPT har til å danne kelat med andre metallion, vanlegvis jarn og kalsium, og til å danne farga kompleks 

som gjev ei uønskt fargeendring i målinga. I kombinasjonar med BIT hindrar ZnO det i å gå over frå vassfasen til den 

organiske fasen i målinga (t.d. bindemiddelet), slik at det vert meir tilgjengeleg i vassfasen, der risikoen for mikrobiell 

vekst er høgare. Utan ZnO ville levetida til målinga vore redusert til nokre få veker, noko som òg ville redusert 

lagringstida. 

9) Avgjerd 2014/312/EU tillèt allereie at ZPT vert nytta til tre funksjonar: som konserveringsmiddel til bruk i emballasje, 

som konserveringsmiddel i fargebrekkingsmaskiner og som konserveringsmiddel til tørrfilm, i ein konsentrasjon på 

opptil 0,05 %, og at BIT vert nytta i ein konsentrasjon på opptil 0,05 % i det ferdige, bruksklare produktet. Det synest 

difor føremålstenleg å tillate at stabilisatoren ZnO vert nytta til dei same funksjonane. 

10) Når ZnO vert nytta til å stabilisere kombinasjonar av konserveringsmiddel til bruk «i emballasje» eller i «fargepasta», er 

miljøverknadene venta å vere lågare enn når det vert nytta i kombinasjonar av konserveringsmiddel til tørrfilm (som det 

allereie er gjeve unntak for innanfor dei noverande kriteria), ettersom ein vanleg dose av ZPT som vert nytta til 

konservering av tørrfilm i utandørsmåling, vil vere om lag ti gonger større enn den som er naudsynt for å konservere 

innandørsmåling i emballasjen. 

11) I alternativ som er i bruk hos produsentane, i form av andre kombinasjonar av konserveringsmiddel som ikkje treng 

ZnO til stabilisering, vert det hovudsakleg nytta MIT (2-metyl-2H-isotiazol-3-on). I medhald av artikkel 3 tredje leddet i 

kommisjonsforordning (EU) 2018/1480(4) vil MIT frå og med 1. mai 2020 likevel verte klassifisert mellom anna som 

hudsensibiliserande i kategori 1A med faresetninga H317 (kan utløyse ein allergisk hudreaksjon). Dette vil utløyse 

klassifiseringa hudsensibiliserande i kategori 1A med faresetning H317 òg for ferdige målingsprodukt med ein MIT-

konsentrasjon på 15 ppm eller høgare. Noverande vitskapleg forsking syner at MIT ikkje er effektivt som 

konserveringsmiddel i konsentrasjonar på under 15 ppm. 

12) ZPT, BIT eller kombinasjonar av desse vert rekna som dei einaste andre brukbare alternativa til MIT, men dei vil krevje 

ZnO til alle dei moglege bruksområda sine. 

13) Difor let det seg teknisk ikkje gjere å erstatte ZnO. 

14) Data frå aktørane viser at det trengst opptil 0,030 % ZnO for å oppnå tilstrekkeleg stabilisering i konserveringsmid-

delkombinasjonar som inneheld ZPT og som vert nytta i emballasje og i fargepasta, medan det trengst 0,010–0,040 % 

ZnO i kombinasjonar med BIT. 

15) Avgjerd 2014/312/EU bør difor endrast. 

16) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald av 

artikkel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010. 

  

(4) Kommisjonsforordning (EU) 2018/1480 av 4. oktober 2018 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om 

klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling, og om 

retting av kommisjonsforordning (EU) 2017/776 (TEU L 251 av 5.10.2018, s. 1). 
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TEKE DENNE AVGJERDA: 

Einaste artikkelen 

I tillegget til avgjerd 2014/312/EU, i avsnittet med overskrifta «1. Konserveringsmiddel som er tilsette i fargestoff, bindemiddel 

og sluttproduktet», skal bokstav d) (Stabilisatorar for konserveringsmiddel) lyde: 

Stoffgruppe Omfanget av avgrensinga og/eller unntaket 

Konsentrasjons-

grenser 

(eventuelt) 

Vurdering og kontroll 

«d) Stabilisatorar for 

konserveringsmiddel 

Det vert gjeve unntak for bruk av sinkoksid 

som stabilisator for: 

 Kontroll: Fråsegn frå søkjaren 

og råstoffleverandørane til 

søkjaren.» 
Kombinasjonar av konserveringsmiddel til 

bruk i emballasje og kombinasjonar av 

konserveringsmiddel til fargepasta som 

krev sinkpyrition, med eller utan 1,2-

benzisotiazol-3(2H)-on (BIT). 

0,030 % 

Kombinasjonar av konserveringsmiddel til 

bruk i emballasje og kombinasjonar av 

konserveringsmiddel til fargepasta som 

krev 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT). 

0,040 % 

Kombinasjonar av konserveringsmiddel til 

tørrfilm som krev sinkpyrition. 

0,050 % 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 3. april 2020. 

 For Kommisjonen 

Virginijus SINKEVIČIUS 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  



Nr. 2/906 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.1.2023 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/1861 

av 31. oktober 2019 

om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/587 for å klargjøre om dens virkeområde omfatter 

utvendige LED-lys montert på visse hybridelektriske M1-kjøretøyer uten ekstern lading (NOVC-HEV)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av 

utslippsstandarder for nye personbiler som del av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette 

kjøretøyer(1), særlig artikkel 12 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonen godkjente 14. april 2016 en prøvingsmetode for å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med 

utvendige LED-lys montert på M1-kjøretøyer, ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/587(2). 

2) Produsentene Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG, Ford-Werke GmbH, Hyundai Motor Europe Technical Center 

GmbH, Jaguar Land Rover LTD, Volkswagen AG, FCA Italy S.p.A., Automobiles Citroën Automobiles Peugeot PSA 

Automobiles SA, Opel Automobile GmbH – PSA og Renault SA («anmoderne») leverte 17. desember 2018 en 

anmodning om å få klargjort om virkeområdet for nevnte gjennomføringsbeslutning omfatter utvendige LED-lys 

montert på 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 (UN/ECE)(3) 

(UN/ECE-reglement 101). 

3) Kommisjonen vurderte anmodningen i samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009, Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011(4) og de tekniske retningslinjene for utarbeiding av søknader om 

godkjenning av innovative teknologier i henhold til forordning (EF) nr. 443/2009. Basert på måledataene fra anmoderne 

fant den at prøvingsmetoden i gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/587 bør anses egnet til å bestemme  

CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med LED-lys montert på kjøretøyer som tilhører denne bestemte gruppen av 

NOVC-HEV. 

4) Det bør derfor klargjøres at ved nye søknader om sertifisering av CO2-utslippsreduksjoner som inngis etter 

ikrafttredelsen av denne beslutningen, omfatter virkeområdet for gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/587 kjøretøyer 

med forbrenningsmotor i gruppe M1 og NOVC-HEV i gruppe M1 som er i samsvar med punkt 3 i avsnitt 5.3.2 i 

vedlegg 8 til UN/ECE-reglement nr. 101. 

5) Gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/587 bør derfor endres. 

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 286 av 7.11.2019, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 229/2020 av  

11. desember 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1. 

(2) 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). 

(3) 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). 

(4) 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). 
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TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Endring 

Den innledende teksten i artikkel 2 nr. 1 første ledd i gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/587 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 kjøretøyer i gruppe M1 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, forutsatt at kjøretøyene er utstyrt med én eller en kombinasjon av følgende typer  

LED-lys:». 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

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

Artikkel 1 får anvendelse på søknader om sertifisering inngitt i samsvar med artikkel 11 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 725/2011 etter ikrafttredelsen av denne beslutningen. 

Utferdiget i Brussel 31. oktober 2019. 

 For Kommisjonen 

Miguel ARIAS CAÑETE 

Medlem av Kommisjonen 
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DELEGERT KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2019/708 

av 15. februar 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF med hensyn til fastsettelse av sektorer og 

delsektorer som anses for å være utsatt for risiko for karbonlekkasje, for perioden 2021–2030(*) 

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 10b nr. 5, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til direktiv 2003/87/EF er auksjonering av utslippskvoter for klimagasser grunnprinsippet i Unionens system 

for handel med utslippskvoter for klimagasser (EU-ETS). 

2) Det europeiske råd av oktober 2014 fant at vederlagsfri tildeling av kvoter ikke bør opphøre, og at eksisterende tiltak bør 

fortsette etter 2020 for å forebygge risikoen for karbonlekkasje som følge av klimapolitikken, så lenge det ikke gjøres en 

tilsvarende innsats i andre store økonomier. For å bevare miljøfordelene av utslippsreduksjonene i Unionen selv om 

tiltak i tredjeland ikke gir industrien tilsvarende insentiver til å redusere utslipp, bør det i en overgangsperiode fortsatt 

være vederlagsfri tildeling av kvoter til anlegg i sektorer og delsektorer med risiko for karbonlekkasje. 

3) Erfaringene fra driften av EU-ETS har bekreftet at sektorer og delsektorer er utsatt for risiko for karbonlekkasje i 

varierende grad, og at vederlagsfri tildeling av kvoter har hindret karbonlekkasje. Enkelte sektorer og delsektorer kan 

anses å ha høy risiko for karbonlekkasje, mens andre kan legge en betydelig del av kostnadene de har til utslippskvoter, 

inn i produktprisene uten å tape markedsandeler, og dekke bare den resterende delen av kostnadene, slik at de har lav 

risiko for karbonlekkasje. For å motvirke risikoen for karbonlekkasje er det fastsatt i artikkel 10b nr. 5 i direktiv 

2003/87/EF at Kommisjonen skal opprette en liste over sektorer og delsektorer som anses for å være utsatt for risiko for 

karbonlekkasje. Disse sektorene og delsektorene skal vederlagsfritt motta kvoter tilsvarende 100 % av det antallet som 

er fastsatt i samsvar med artikkel 10a i direktiv 2003/87/EF. 

4) Ved sin beslutning 2014/746/EU(2) opprettet Kommisjonen en karbonlekkasjeliste for perioden 2015 til 2019. Ved 

europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/410(3) ble karbonlekkasjelistens gyldighet forlenget til 31. desember 2020. 

5) I artikkel 10b i direktiv 2003/87/EF fastsettes vurderingskriteriene på grunnlag av data fra de tre siste kalenderårene som 

det finnes data for. I den forbindelse brukte Kommisjonen data fra årene 2013, 2014 og 2015, ettersom det på 

vurderingstidspunktet bare fantes data for noen av parametrene fra 2016.  

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 120 av 8.5.2019, s. 20, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 231/2020 av  

11. desember 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. 

(2) Kommisjonsbeslutning 2014/746/EU av 27. oktober 2014 om opprettelse, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF, av 

en liste over sektorer og delsektorer som anses for å være eksponert for en betydelig risiko for karbonlekkasje, i perioden 2015–2019  

(EUT L 308 av 29.10.2014, s. 114). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/410 av 14. mars 2018 om endring av direktiv 2003/87/EF for å fremme kostnadseffektive 

utslippsreduksjoner og lavutslippsinvesteringer, og beslutning (EU) 2015/1814 (EUT L 76 av 19.3.2018, s. 3). 
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6) For å opprette karbonlekkasjelisten for 2021–2030 vurderte Kommisjonen risikoen for karbonlekkasje i sektorer og 

delsektorer på NACE-4-nivå i den statistiske nomenklaturen over økonomisk virksomhet i Unionen i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006(4). NACE-4 er nivået med flest tilgjengelige data som 

definerer sektorer nøyaktig. En sektor betegnes på firesifret nivå i NACE-klassifiseringen, og en delsektor betegnes på 

seks- eller åttesifret Prodcom-nivå, dvs. den klassifiseringen av varer som brukes i statistikk over industriproduksjon i 

Unionen, og som følger direkte av NACE-klassifiseringen. 

7) Karbonlekkasjevurderingen ble utført i to trinn. I den kvantitative førstenivåvurderingen på NACE-4-nivå anses en 

sektor for å være utsatt for risiko for karbonlekkasje dersom «karbonlekkasjeindikatoren» overstiger terskelverdien på 

0,2 fastsatt i artikkel 10b nr. 1 i direktiv 2003/87/EF. For et begrenset antall tilfeller som oppfylte klart definerte 

berettigelseskriterier fastsatt i artikkel 10b nr. 2 og 3 i direktiv 2003/87/EF, ble det utført en «andrenivåvurdering», 

enten som en kvalitativ vurdering med spesifiserte kriterier eller som en kvantitativ vurdering på disaggregert nivå. 

8) I samsvar med artikkel 10b i direktiv 2003/87/EF ble karbonlekkasjeindikatoren beregnet ved å multiplisere sektorens 

handelsintensitet med tredjeland, med sektorens utslippsintensitet. 

9) I samsvar med artikkel 10b i direktiv 2003/87/EF ble handelsintensiteten med tredjeland beregnet som forholdet mellom 

den samlede verdien av eksport til tredjeland pluss verdien av import fra tredjeland, og den samlede markedsstørrelsen 

for Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (årlig omsetning pluss samlet import fra tredjeland). Kommisjonen 

har vurdert handelsintensiteten for hver sektor og delsektor på grunnlag av data rapportert av Eurostat i Comext-

databasen. Kommisjonen anser dette for å være de mest fullstendige og pålitelige dataene om den samlede verdien av 

eksport til og import fra tredjeland og om den samlede årlige omsetningen i Unionen. 

10) Utslippsintensitet ble beregnet som summen av direkte og indirekte utslipp for den aktuelle sektoren dividert med 

bruttoproduktet, målt i kg CO2 dividert med euro. Kommisjonen anser Den europeiske unions transaksjonslogg for å 

være den mest nøyaktige og gjennomsiktige kilden til CO2-utslippsdata på anleggsnivå, og disse dataene er derfor brukt 

til å beregne de direkte utslippene for sektorer. Anlegg er henført til sektorer på NACE-4-nivå basert på informasjon på 

anleggsnivå som medlemsstatene har gitt i de nasjonale gjennomføringstiltakene som er oversendt i samsvar med 

artikkel 11 i direktiv 2003/87/EF og kommisjonsbeslutning 2011/278/EU(5). Til estimeringen av bruttoprodukt på 

sektornivå er det brukt data fra Eurostats statistikk over foretaksstrukturer, ettersom den anses for å være den mest 

nøyaktige kilden. 

11) Til å bestemme indirekte utslipp anses data om elektrisitetsforbruk innhentet direkte fra medlemsstatene som den mest 

pålitelige kilden, ettersom det ikke finnes data på EU-28-nivå. Utslippsfaktoren for elektrisitet brukes til å omregne 

elektrisitetsforbruket til indirekte utslipp. Kommisjonen brukte den gjennomsnittlige elproduksjonsmiksen i EU som 

referanseverdi. Den er basert på Unionens samlede årlige utslipp fra kraftsektoren, som omfatter alle kilder til 

produksjon av elektrisk kraft i Europa, dividert med den tilsvarende mengden produsert elektrisk kraft. Utslippsfaktoren 

for elektrisitet er oppdatert for å ta hensyn til avkarboniseringen av elektrisitetssystemet og den økende andelen av 

fornybare energikilder. Den nye verdien bør vise til 2015, som er i samsvar med dataene for de tre siste kalenderårene 

som det finnes data for (2013–2015). Den oppdaterte verdien er 376 gram karbondioksid per kWh. 

12) I artikkel 10b nr. 2 og 3 i direktiv 2003/87/EF er det fastsatt nærmere regler om når spesifikke sektorer og delsektorer er 

berettiget til en andre vurdering dersom de ikke oppfyller hovedkriteriet for å bli oppført på karbonlekkasjelisten.  

I tilfeller der karbonlekkasjeindikatoren var mellom 0,15 og 0,2, kan en sektor ha anmodet om at det skulle foretas en 

kvalitativ vurdering i samsvar med kriteriene fastsatt i artikkel 10b nr. 2 i direktivet. I samsvar med artikkel 10b nr. 3 

var sektorer og delsektorer med en utslippsintensitet på over 1,5 berettiget til å søke om enten en kvalitativ vurdering 

eller en kvantitativ vurdering på disaggregert nivå (seks- eller åttesifret Prodcom-nivå). Sektorer og delsektorer der 

vederlagsfri tildeling beregnes på grunnlag av utslippsstandarder for raffinerier, var også berettiget til å søke om begge 

typer vurdering. De sektorene og delsektorene som er oppført i punkt 1.2 i vedlegget til beslutning 2014/746/EU, var 

berettiget til å søke om en kvantitativ vurdering på disaggregert nivå.  

  

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006 av 20. desember 2006 om innføring av en standard for næringsgruppering NACE 

Revisjon 2, og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger innenfor særlige statistikkområder (EUT L 393 

av 30.12.2006, s. 1). 

(5) Kommisjonsbeslutning 2011/278/EU av 27. april 2011 om fastsettelse av overgangsregler i Unionen med hensyn til harmonisert 

vederlagsfri tildeling av utslippskvoter i samsvar med artikkel 10a i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (EUT L 130 av 

17.5.2011, s. 1). 
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13) Det ble holdt en nettbasert høring fra november 2017 til februar 2018 der berørte parter ble oppfordret til å framlegge 

sine synspunkter på valget av metode for fastsettelse av karbonlekkasjelisten. Respondentene var generelt positive til 

andrenivåvurderinger som skulle være like robuste, rettferdige og gjennomsiktige som de kvantitative vurderingene på 

første nivå, og uttrykte støtte til en enhetlig vurderingsramme der berørte parter er involvert. Det ble holdt fire møter for 

å utarbeide karbonlekkasjelisten og gjøre ytterligere arbeid med vurderingene som skulle gjennomføres sammen med 

medlemsstatene og berørte parter mellom februar og mai 2018. 

14) Det ble gjennomført en konsekvensanalyse(6) for å sikre at første- og andrenivåvurderingene i forbindelse med 

karbonlekkasjelisten for 2021–2030 blir gjennomført på en sammenlignbar måte, dvs. at begge vurderingene sikrer at 

bare sektorer med risiko for karbonlekkasje blir identifisert. Konsekvensanalysen var innrettet mot de operasjonelle 

valgene knyttet til rammen for andrenivåvurderingen. 

15) En foreløpig karbonlekkasjeliste for 2021–2030(7) ble offentliggjort 8. mai 2018, sammen med Kommisjonens 

veiledende rammedokumenter for kvalitative og disaggregerte kvantitative vurderinger(8). 

16) Det er foretatt vurderinger på grunnlag av kriteriene i artikkel 10b nr. 2 og 3 i direktiv 2003/87/EF av en rekke sektorer 

som ikke ble ansett for å være utsatt for risiko for karbonlekkasje på grunnlag av de kvantitative kriteriene i artikkel 10b 

nr. 1. 

17) Kommisjonen har vurdert til sammen 245 industrisektorer klassifisert under næringene «Bryting og utvinning» og 

«Produksjon» i NACE-nomenklaturen. Sektorene og delsektorene oppført i punkt 1 i vedlegget til denne beslutningen 

oppfyller kriteriene fastsatt i artikkel 10b nr. 1 i direktiv 2003/87/EF og bør anses for å være utsatt for risiko for 

karbonlekkasje. 

18) Det er foretatt kvalitative vurderinger på grunnlag av kriteriene i artikkel 10b nr. 2 og 3 i direktiv 2003/87/EF av en 

rekke sektorer. Det ble funnet berettiget å tilføye sektorene «Utvinning av salt» (NACE-kode 0893), «Etterbehandling 

av tekstiler» (NACE-kode 1330), «Produksjon av farmasøytiske råvarer» (NACE-kode 2110), «Produksjon av 

keramiske husholdningsartikler og dekorasjonsgjenstander» (NACE-kode 2341), «Produksjon av sanitærutstyr av 

keramisk materiale» (NACE-kode 2342) og «Produksjon av murstein, teglstein og andre byggevarer av brent leire» 

(NACE-kode 2332) til karbonlekkasjelisten. Disse sektorene og delsektorene bør derfor anses for å være utsatt for risiko 

for karbonlekkasje i perioden 2021–2030. 

19) For sektoren «Bryting av brunkull» (NACE-kode 0520) ble det ved den kvalitative vurderingen som ble foretatt, påvist 

en rekke mangler, bl.a. at sektoren ikke kan anses å være påvirket av direkte utslippskostnader, og tvil om den koblingen 

som gjøres mellom konkurranse fra andre brenselkilder innad i Unionen og karbonlekkasje. Det ble påvist en viss 

regional konkurranse fra kullkraftverk utenfor Unionen, men den samlede vurderingen for Unionen bekrefter at 

eksponeringen for ekstern konkurranse er svært begrenset. Det ble derfor konkludert med at det ikke er berettiget å føre 

opp denne sektoren på listen over sektorer og delsektorer som anses for å være utsatt for risiko for karbonlekkasje. 

20) Det ble mottatt søknader fra tre sektorer som ikke var oppført på den foreløpige karbonlekkasjelisten: «Utvinning av 

naturgass» (NACE-kode 0620), «Produksjon av gipsprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet» (NACE-kode 2362) 

og «Støping av lettmetaller» (NACE-kode 2453). Ved vurderingen av disse søknadene ble det fokusert på om sektorene 

var berettiget til å stå på karbonlekkasjelisten på grunnlag av en kvantitativ førstenivåvurdering på NACE-4-nivå. De 

offisielle dataene som ble brukt ved førstenivåvurderingene, ble meddelt berørte parter og ansett tilstrekkelig robuste til 

å kunne offentliggjøre den foreløpige karbonlekkasjelisten. Kommisjonen har undersøkt tilleggsopplysningene i 

søknadene fra de tre sektorene og anser ikke at de berettiger en endring av det opprinnelige standpunktet. Disse 

sektorene blir fortsatt ikke ansett for å være utsatt for risiko for karbonlekkasje, ettersom de relevante karbonlekkasje-

indikatorene ikke overstiger terskelverdien på 0,2 fastsatt i artikkel 10b nr. 1 i direktiv 2003/87/EF. Dessuten oppfyller 

disse sektorene fortsatt ikke kriteriene for å være berettiget til ytterligere vurdering som fastsatt i artikkel 10b nr. 2 og 3 i 

direktiv 2003/87/EF. 

21) Det er foretatt kvantitative disaggregerte vurderinger på grunnlag av kriteriene i artikkel 10b nr. 1 og 3 i direktiv 

2003/87/EF av en rekke delsektorer. Det ble funnet berettiget å tilføye delsektorene «Kaolin og annen kaolinholdig 

leire» (Prodcom-kode 08.12.21), «Poteter, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller eddiksyre, 

fryste» (Prodcom-kode 10.31.11.30), «Mel, flak, granuler og pelleter av poteter» (Prodcom-kode 10.31.13.00), 

«Tomatpuré og tomatpasta, konsentrert» (Prodcom-kode 10.39.17.25), «Skummetmelkpulver» (Prodcom-kode 

10.51.21), «Helmelkpulver» (Prodcom-kode 10.51.22), «Kasein» (Prodcom-kode 10.51.53), «Laktose og laktosesirup» 

(Prodcom-kode 10.51.54), «Myse, også modifisert, som pulver, granulat eller i annen fast form» (Prodcom-kode 

10.51.55.30), «Gjær til baking» (Prodcom-kode 10.89.13.34), «Smeltbare emaljer og glasurer, engober og lignende 

  

(6) Kommisjonens arbeidsdokument SWD (2019) 22. 

(7) Kommisjonskunngjøring om den foreløpige karbonlekkasjelisten for 2021–2030 (EUT C 162 av 8.5.2018, s. 1). 

(8) https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/leakage/docs/framework_for_qualitative_assessments.pdf 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/leakage/docs/framework_for_disaggregated_assessments.pdf 
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preparater til keramikk, emalje eller glass» (Prodcom-kode 20.30.21.50), «Flytende lusterfarger og lignende preparater, 

fritte og annet glass i form av pulver, granulater eller flak» (Prodcom-kode 20.30.21.70) og «Drivaksler, herunder 

kamaksler og veivaksler, og veiver av pressmidd stål» (Prodcom-kode 25.50.11.34) på karbonlekkasjelisten. Disse 

delsektorene bør derfor anses for å være utsatt for risiko for karbonlekkasje i perioden 2021–2030. 

22) For delsektorene «Kakaomasse, også avfettet» (Prodcom-kode 10.82.11), «Kakaosmør, -fett og -olje» (Prodcom-kode 

10.82.12) og «Kakaopulver, uten tilsetning av sukker eller annet søtningsstoff» (Prodcom-kode 10.82.13) ble det ved de 

kvantitative disaggregerte vurderingene påvist en rekke avvik fra den harmoniserte metoden som medfører risiko for en 

betydelig overvurdering av karbonlekkasjeindikatoren. Det ble derfor konkludert med at det ikke er berettiget å tilføye 

disse delsektorene på karbonlekkasjelisten. 

23) Ettersom karbonlekkasjelisten skal gjelde for perioden 2021–2030, bør denne beslutningen få anvendelse fra  

1. januar 2021. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Sektorene og delsektorene oppført i vedlegget skal anses for å være utsatt for risiko for karbonlekkasje i perioden 2021 til 2030. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2021. 

Utferdiget i Brussel 15. februar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Sektorer og delsektorer som i samsvar med artikkel 10b i direktiv 2003/87/EF anses for å være utsatt for 

risiko for karbonlekkasje 

1. På grunnlag av kriteriene i artikkel 10b nr. 1 i direktiv 2003/87/EF 

NACE-kode Beskrivelse 

0510 Bryting av steinkull 

0610 Utvinning av råolje 

0710 Bryting av jernmalm 

0729 Bryting av ikke-jernholdig malm ellers 

0891 Bryting og utvinning av kjemiske mineraler og gjødselsmineraler 

0899 Annen bryting og utvinning ikke nevnt annet sted 

1041 Produksjon av oljer og fettstoffer 

1062 Produksjon av stivelse og stivelsesprodukter 

1081 Produksjon av sukker 

1106 Produksjon av malt 

1310 Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer 

1395 Produksjon av ikke-vevde tekstiler og tekstilvarer, unntatt klær 

1411 Produksjon av klær av lær 

1621 Produksjon av finerplater og andre bygnings- og møbelplater av tre 

1711 Produksjon av papirmasse 

1712 Produksjon av papir og papp 

1910 Produksjon av kullprodukter 

1920 Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter 

2011 Produksjon av industrigasser 

2012 Produksjon av fargestoffer og pigmenter 

2013 Produksjon av andre uorganiske kjemikalier 

2014 Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer 

2015 Produksjon av gjødsel, nitrogenforbindelser og vekstjord 

2016 Produksjon av basisplast 

2017 Produksjon av syntetisk gummi 

2060 Produksjon av kunstfibrer 

2311 Produksjon av planglass 

2313 Produksjon av emballasje og husholdningsartikler av glass og krystall 
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NACE-kode Beskrivelse 

2314 Produksjon av glassfibrer 

2319 Produksjon av teknisk glass og andre glassvarer 

2320 Produksjon av ildfaste produkter 

2331 Produksjon av keramiske vegg- og gulvfliser 

2351 Produksjon av sement 

2352 Produksjon av kalk og gips 

2399 Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt annet sted 

2410 Produksjon av jern og stål, samt ferrolegeringer 

2420 Produksjon av andre rør og rørdeler av stål 

2431 Kaldtrekking av stenger og profiler 

2442 Produksjon av aluminium 

2443 Produksjon av bly, sink og tinn 

2444 Produksjon av kobber 

2445 Produksjon av ikke-jernholdige metaller ellers 

2446 Produksjon av kjernebrensel 

2451 Støping av jern 

2. På grunnlag av kriteriene i artikkel 10b nr. 2 i direktiv 2003/87/EF 

NACE-kode Beskrivelse 

0893 Utvinning av salt 

1330 Etterbehandling av tekstiler 

2110 Produksjon av farmasøytiske råvarer 

2341 Produksjon av keramiske husholdningsartikler og dekorasjonsgjenstander 

2342 Produksjon av sanitærutstyr av keramisk materiale 

3. På grunnlag av kriteriene i artikkel 10b nr. 3 første ledd i direktiv 2003/87/EF 

NACE-kode Beskrivelse 

2332 Produksjon av murstein, teglstein og andre byggevarer av brent leire 

4. På grunnlag av kriteriene i artikkel 10b nr. 3 femte ledd i direktiv 2003/87/EF 

Prodcom-kode Beskrivelse 

081221 Kaolin og annen kaolinholdig leire 

10311130 Poteter, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller eddiksyre, fryste 
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Prodcom-kode Beskrivelse 

10311300 Mel, flak, granuler og pelleter av poteter 

10391725 Tomatpuré og tomatpasta, konsentrert 

105121 Skummetmelkpulver 

105122 Helmelkpulver 

105153 Kasein 

105154 Laktose og laktosesirup 

10515530 Myse, også modifisert, som pulver, granulat eller i annen fast form 

10891334 Gjær til baking 

20302150 Smeltbare emaljer og glasurer, engober og lignende preparater til keramikk, emalje eller glass 

20302170 Flytende lusterfarger og lignende preparater, fritte og annet glass i form av pulver, granulater eller flak 

25501134 Drivaksler, herunder kamaksler og veivaksler, og veiver av pressmidd stål 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/22 

av 31. oktober 2019 

om endring av vedlegg I og III til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/631 med hensyn  

til overvåking av CO2-utslipp fra nye lette nyttekjøretøyer som typegodkjennes etappevis(*) 

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 7 nr. 8 og 15 nr. 8, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Siden 1. september 2019 er alle lette nyttekjøretøyer omfattet av en ny påbudt prøvingsprosedyre for måling av  

CO2-utslipp og drivstofforbruk kalt World Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP), som er fastsatt i 

kommisjonsforordning (EU) 2017/1151(2) og erstatter New European Driving Cycle (NEDC) fastsatt i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008(3). Det er derfor fastsatt en ny metode for å bestemme CO2-utslipp og 

drivstofforbruk hos N1-kjøretøyer som er typegodkjent etappevis, i vedlegg I og II til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 510/2011(4). 

2) Ettersom forordning (EU) 510/2011 oppheves med virkning fra 1. januar 2020, må det sikres at samme metode 

fastsettes i forordning (EU) 2019/631. 

3) I henhold til del B nr. 2 i vedlegg II til forordning (EU) 2019/631 skal det spesifikke CO2-utslippet til et etappevis 

ferdigoppbygd kjøretøy tildeles produsenten av basiskjøretøyet. For at basiskjøretøyprodusenten skal kunne planlegge 

oppfyllelsen av sine mål for spesifikke utslipp effektivt og med tilstrekkelig sikkerhet, bør det fastsettes en metode som 

sikrer at etappevis ferdigoppbygde kjøretøyers CO2-utslipp og masse som vil bli tildelt denne produsenten, er kjent på 

tidspunktet for produksjon og salg av basiskjøretøyet, enten det er ferdigoppbygd eller delvis oppbygd, og ikke bare på 

det tidspunktet produsenten av den siste etappen bringer det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet i omsetning. 

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 8 av 14.1.2020, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 232/2020 av  

11. desember 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 111 av 25.4.2019, s. 13. 

(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 (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 av 11. mai 2011 om fastsettelse av utslippsstandarder for nye lette nyttekjøretøyer 

som del av Unionens integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer (EUT L 145 av 31.5.2011, s. 1). 

2023/EØS/2/76 
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4) Det fastsettes derfor en spesifikk metode for å bestemme CO2-utslippet til et delvis oppbygd basiskjøretøy, og ifølge den 

bør interpolasjonsmetoden fastsatt i forordning (EU) 2017/1151 brukes. CO2-utslippet og masseverdiene som 

bestemmes på denne måten, bør være så representative som mulig for det spesifikke CO2-utslippet og den spesifikke 

massen i driftsferdig stand som vil bli bestemt for det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet. For å sikre konsekvens bør 

det derfor ved beregningen av basiskjøretøyprodusentens mål for spesifikke utslipp tas hensyn til de masseverdiene som 

bestemmes med denne metoden. 

5) Basiskjøretøyprodusenten bør rapportere inngangsverdiene som er brukt i interpolasjonsmetoden, og de CO2-utslippene 

og masseverdiene for delvis oppbygde basiskjøretøyer som følger av dem, til Kommisjonen. Samtidig bør 

medlemsstatene fortsatt rapportere de etappevis ferdigoppbygde kjøretøyenes spesifikke CO2-utslipp og masse i 

driftsferdig stand til Kommisjonen. 

6) På grunnlag av de rapporterte dataene bør Kommisjonen løpende vurdere hvor representative overvåkingsverdiene for 

basiskjøretøyets CO2-utslipp er, og underrette produsentene om eventuelle avvik som blir funnet. Ved et betydelig og 

varig avvik mellom gjennomsnittet av overvåkingsverdiene for CO2-utslipp hos basiskjøretøyene og gjennomsnittet av 

verdiene for spesifikt CO2-utslipp hos de etappevis ferdigoppbygde kjøretøyene, bør verdiene for de etappevis 

ferdigoppbygde kjøretøyene brukes til å fastslå om produsentene overholder sine mål for spesifikke utslipp. 

7) For å ta hensyn til at forordning (EU) nr. 510/2011 oppheves med virkning fra 1. januar 2020, bør det sikres at denne 

forordningen trer i kraft så nær den datoen som mulig. 

8) Vedlegg I og III til forordning (EU) 2019/631 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og III til forordning (EU) 2019/631 endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den sjuende 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 vedlegg I og III til forordning (EU) 2019/631 gjøres følgende endringer: 

1) I del B nr. 4 i vedlegg I skal definisjonen av «Mø» lyde: 

«Mø er den gjennomsnittlige massen (M) av produsentens nye lette nyttekjøretøyer som er registrert i det relevante 

målåret, i kilogram (kg), 

der 

— M for et etappevis ferdigoppbygd kjøretøy er kjøretøyets masse i driftsferdig stand 

— M for et ferdigoppbygd basiskjøretøy som er knyttet til et etappevis ferdigoppbygd kjøretøy, er basiskjøretøyets masse 

i driftsferdig stand 

— M for et delvis oppbygd basiskjøretøy som er knyttet til et etappevis ferdigoppbygd kjøretøy, er basiskjøretøyets 

overvåkingsmasse (Mmon), bestemt i samsvar med følgende formel: 

Mmon = MRObase x B0 

der 

MRObase er det aktuelle basiskjøretøyets masse i driftsferdig stand 

B0 er som definert i vedlegg III del A nr. 1.2.4 bokstav a)». 

2) I vedlegg III del A gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1.2 skal lyde: 

«1.2. Etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer registrert som N1-kjøretøyer 

1.2.1. Rapporter fra medlemsstatene 

Formatet i del C avsnitt 2 skal brukes til rapportering av data om etappevis ferdigoppbygde N1-kjøretøyer. 

Understellsnummeret nevnt i nr. 1.1 bokstav o) skal ikke offentliggjøres. 

1.2.1.1. Etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer som er typegodkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 692/2008 

Medlemsstatene skal for kalenderåret 2020 registrere følgende detaljerte data om 

a) det delvis oppbygde basiskjøretøyet: dataene angitt i nr. 1.1 bokstav a), b), c), d), e), g), h), i), n) og o), 

eller, i stedet for dataene angitt i bokstav h) og i), standard tilleggsmasse oppgitt som en del av 

typegodkjenningsopplysningene angitt i nr. 2.17.2 i vedlegg I til direktiv 2007/46/EF, 

b) det ferdigoppbygde basiskjøretøyet: dataene angitt i nr. 1.1 bokstav a), b), c), d), e), g), h), i), n) og o), 

c) det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet: dataene angitt nr. 1.1 bokstav a), f), g), h), j), k), l), m) og o). 

Dersom noen av dataene nevnt i første ledd bokstav a) og b) ikke kan oppgis om basiskjøretøyet, skal 

medlemsstaten i stedet oppgi data om det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet. 

1.2.1.2. Etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer i gruppe N1 som er typegodkjent i samsvar med vedlegg XXI til 

forordning (EU) 2017/1151 

For hvert nytt etappevis ferdigoppbygd kjøretøy som registreres i 2020 og påfølgende kalenderår, skal 

medlemsstatene minst rapportere de detaljerte dataene angitt i nr. 1.1 bokstav a), f), g), h), o), p) og r). 

1.2.2. Rapporter fra produsentene 

For hvert nytt etappevis ferdigoppbygd kjøretøy i gruppe N1 som er typegodkjent i samsvar med vedlegg 

XXI til forordning (EU) 2017/1151, og som registreres i 2020 og påfølgende kalenderår, skal produsenten av 

det tilknyttede basiskjøretøyet rapportere følgende data om basiskjøretøyet til Kommisjonen 28. februar hvert 

år fra og med 2021: 

a) Dersom det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet er basert på et delvis oppbygd basiskjøretøy: 

i) Kjøretøyets understellsnummer. 

ii) Kjøretøygruppens understellsnummer som nevnt i nr. 5.0 i vedlegg XXI til forordning (EU) 

2017/1151.  
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iii) Overvåkingsverdier for CO2-utslipp bestemt i samsvar med nr. 1.2.4. 

iv) Frontareal angitt som det relevante alternativet nevnt i nr. 1.2.4 bokstav c). 

v) Rullemotstand som nevnt i nr. 1.2.4 bokstav b). 

vi) Overvåkingsmasse bestemt i samsvar med vedlegg I del B nr. 4.1. 

vii) Masse i driftsferdig stand. 

viii) Representativ masse for kjøretøyets belastning som definert i nr. 1.2.4 bokstav a). 

b) Dersom det etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet er basert på et ferdigoppbygd basiskjøretøy: 

i) Kjøretøyets understellsnummer. 

ii) Kjøretøygruppens understellsnummer som nevnt i bokstav a) punkt ii) i dette nummeret. 

iii) Basiskjøretøyets spesifikke CO2-utslipp. 

iv) Masse i driftsferdig stand. 

1.2.3. Beregning av de gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslippene og målet for spesifikke utslipp 

Kommisjonen skal bruke de verdiene som en basiskjøretøyprodusent har rapportert i samsvar med nr. 1.2.2, 

til å beregne produsentens gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp og mål for spesifikke utslipp i det året 

som det tilknyttede etappevis ferdigoppbygde kjøretøyet registreres, unntatt dersom vilkårene nevnt i nr. 1.2.5 

er oppfylt, og i så fall skal dataene for de etappevis ferdigoppbygde kjøretøyene brukes. 

Dersom dataene nevnt i nr. 1.2.2 ikke rapporteres av produsenten av basiskjøretøyet, skal det spesifikke CO2-

utslippet som rapporteres av medlemsstatene i samsvar med nr. 1.2.1 med hensyn til det tilknyttede etappevis 

ferdigoppbygde kjøretøyet, brukes til beregning av den aktuelle produsentens gjennomsnittlige spesifikke 

CO₂ -utslipp og mål for spesifikke utslipp. 

1.2.4. Beregning av overvåkingsverdier for CO2-utslipp for delvis oppbygde basiskjøretøyer 

En produsent skal fra og med kalenderåret 2020 beregne overvåkingsverdiene for CO2-utslipp for hvert av 

sine delvis oppbygde basiskjøretøyer i samsvar med interpolasjonsmetoden nevnt i nr. 3.2.3.2 eller 3.2.4 i 

delvedlegg 7 til vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151, ved hjelp av samme metode som den som 

brukes ved EF-typegodkjenning av basiskjøretøyet med hensyn til dets utslipp, og benevnelsene skal være 

som definert i nevnte numre, med følgende unntak: 

a) Enkeltkjøretøyets masse 

Benevnelsen «TMind» nevnt i nr. 3.2.3.2.2.1 eller 3.2.4.1.1.1 i delvedlegg 7 til vedlegg XXI til forordning 

(EU) 2017/1151 erstattes med basiskjøretøyets standardmasse, DMbase. Dersom DMbase er lavere enn 

prøvingsmassen til kjøretøyet med lav verdi i interpolasjonsfamilien, TML, skal TMind erstattes med TML. 

Dersom DMbase er høyere enn prøvingsmassen til kjøretøyet med høy verdi i interpolasjonsfamilien, 

TMH, skal TMind erstattes med TMH. 

DMbase bestemmes etter følgende formel: 

DMbase = MRObase × B0 + 25 kg + MVL 

der 

MRObase er basiskjøretøyets masse i driftsferdig stand som definert i nr. 3.2.5 i 

vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151, 

B0 er karosseriets masseverdi på 1,375, 

MVL er en representativ masse for kjøretøyets belastning, det vil si  

28 prosent av kjøretøyets største belastning, dersom kjøretøyets største 

belastning er definert som den største teknisk tillatte totalmassen 

minus basiskjøretøyets masse i driftsferdig stand multiplisert med B0, 

minus 25 kg. 

Verdien av B0 skal justeres innen 31. oktober 2021 på grunnlag av massen i driftsferdig stand av alle 

etappevis oppbygde kjøretøyer som er registrert i kalenderårene 2018, 2019 og 2020, beregnet etter 

formlene nedenfor. Den nye B0-verdien skal gjelde fra 1. januar 2022 til 31. desember 2024.  
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Formel 1: 

 

der 

Ai er verdien Ay som beregnet med formel 2 for det relevante 

kalenderåret, 

ni er antallet delvis oppbygde basiskjøretøyer som er knyttet til 

etappevis ferdigoppbygde kjøretøyer som er registrert i kalenderåret. 

Formel 2: 

 

der 

Ay er gjennomsnittet av forholdet mellom Mfi og Mbi for hvert av kalenderårene fra 2018 til 

2020, 

Mfi er det delvis oppbygde basiskjøretøyets masse i driftsferdig stand pluss standard 

tilleggsmasse som definert i avsnitt 5 i vedlegg XII til forordning (EF) nr. 692/2008, 

Mbi er det delvis oppbygde basiskjøretøyets masse i driftsferdig stand, 

n er antallet delvis oppbygde basiskjøretøyer som er knyttet til etappevis ferdigoppbygde 

kjøretøyer som er registrert i kalenderåret. 

b) Enkeltkjøretøyets rullemotstand 

Basiskjøretøyets rullemotstand skal brukes for formålene i nr. 3.2.3.2.2.2 eller 3.2.4.1.1.2 i delvedlegg 7 

til vedlegg XXI til forordning (EU) 2017/1151. 

c) Frontareal 

For et delvis oppbygd basiskjøretøy som tilhører en matrisefamilie for kjøremotstand, skal produsenten 

bestemme benevnelsen «Af» nevnt i nr. 3.2.3.2.2.3 i delvedlegg 7 til vedlegg XXI til forordning (EU) 

2017/1151 i samsvar med ett av følgende alternativer: 

i) Frontarealet til det representative kjøretøyet i matrisefamilien for kjøremotstand, i m2. 

ii) Gjennomsnittsverdien av frontarealet til kjøretøyet med høy verdi og kjøretøyet med lav verdi i 

interpolasjonsfamilien, i m2. 

iii) Frontarealet til kjøretøyet med høy verdi i interpolasjonsfamilien dersom interpolasjonsmetoden ikke 

brukes, i m2. 

For et delvis oppbygd basiskjøretøy som ikke tilhører en matrisefamilie for kjøremotstand, brukes 

frontarealverdien for kjøretøyet med høy verdi i interpolasjonsfamilien. 

1.2.5. CO2-overvåkingsverdiens representativitet 

Kommisjonen skal hvert år vurdere representativiteten av de gjennomsnittlige overvåkingsverdiene for  

CO2-utslipp som basiskjøretøyprodusenten rapporterer, sammenlignet med gjennomsnittet av de spesifikke 

CO2-utslippene for de etappevis ferdigoppbygde kjøretøyene som er registrert i det aktuelle kalenderåret. 

Kommisjonen skal underrette produsenten av basiskjøretøyet om avvik som blir funnet mellom disse 

verdiene. 

Dersom det blir funnet et avvik på 4 % eller mer i to sammenhengende kalenderår, skal Kommisjonen bruke 

gjennomsnittet av de etappevis ferdigoppbygde kjøretøyenes spesifikke CO2-utslipp i det påfølgende 

kalenderåret til å beregne det gjennomsnittlige spesifikke CO₂ -utslippet for basiskjøretøyprodusenten eller 

sammenslutningen i det året.» 
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b) Nr. 2 skal lyde: 

«2. Opplysningene nevnt i nr. 1 skal hentes fra samsvarssertifikatet som er utstedt av produsenten av det aktuelle lette 

nyttekjøretøyet, eller skal være i samsvar med det. Opplysninger som ikke finnes i samsvarssertifikatet, skal hentes 

fra typegodkjenningsdokumentasjonen eller fra den informasjonen som basiskjøretøyprodusenten har rapportert i 

samsvar med nr. 1.2.3. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltakene for å sikre at overvåkingsprosedyren er 

tilstrekkelig nøyaktig. Dersom samsvarssertifikatet angir både en minimums- og en maksimumsmasse for et lett 

nyttekjøretøy, skal medlemsstatene bare bruke maksimumsverdien ved anvendelsen av denne forordningen. For 

kjøretøyer som bruker to typer drivstoff (bensin/gass), og der samsvarssertifikatet inneholder verdier for spesifikke 

CO2-utslipp for begge drivstofftyper, skal medlemsstatene bare bruke verdien som måles for gass.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2020/174 

av 6. februar 2020 

om godkjenning av teknologien som benyttes i 12-volts effektive vekselstrømsgeneratorer til bruk i visse 

personbiler og lette nyttekjøretøyer, som innovativ teknologi i samsvar med 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 12. april 2019 innga produsentene Toyota Motor Europe NV/SA, Opel Automobile GmbH – PSA, FCA Italy 

S.p.A., Automobile Citroën, Automobile Peugeot, PSA Automobiles SA, Mitsubishi Electric Corporation, Audi AG, 

Ford Werke GmbH, Jaguar Land Rover Ltd, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Bayerische Motoren 

Werke AG, Renault SA, Honda Motor Europe Ltd, Volkswagen AG, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Daimler AG, Denso 

Corporation og SEG Automotive Germany GmbH en felles søknad («søknaden») om godkjenning av teknologien som 

benyttes i 12-volts effektive vekselstrømsgeneratorer til bruk i personbiler og lette nyttekjøretøyer som drives av 

forbrenningsmotor, som innovativ teknologi. 

2) Søknaden er blitt vurdert i samsvar med artikkel 11 i forordning (EU) 2019/631, Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 725/2011(2) og (EU) 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) (versjo-

nen fra juli 2018). I samsvar med artikkel 11 nr. 3 i forordning (EU) 2019/631 inneholdt søknaden en verifikasjons-

rapport fra et uavhengig, godkjent organ. 

3) Teknologien som benyttes i 12-volts effektive vekselstrømsgeneratorer som omdanner mekanisk energi til elektrisk 

energi med en viss omdanningsvirkningsgrad, er allerede godkjent for bruk i personbiler ved Kommisjonens 

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 35 av 7.2.2020, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 233/2020 av  

11. desember 2020 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). https://circabc.europa.eu/ 

w/browse/f3927eae-29f8-4950-b3b3-d2e700598b52 

2023/EØS/2/77 
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gjennomføringsbeslutning 2013/341/EU(5), 2014/465/EU(6), (EU) 2015/158(7), (EU) 2015/295(8), (EU) 2015/2280(9) 

og (EU) 2016/588(10) og for bruk i lette nyttekjøretøyer ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2018/1876(11) (sammen omtalt som «tidligere godkjenningsbeslutninger») som en nyskapende teknologi som kan 

redusere CO2-utslipp på en måte som ikke omfattes av de målingene som foretas som en del av utslippsprøvingen i 

henhold til New European Driving Cycle (NEDC), som er fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008(12). 

4) I søknaden vises det imidlertid til den nye standardprøvingsmetoden Worldwide Harmonised Light Vehicle Test 

Procedure (WLTP) fastsatt i forordning (EU) 2017/1151(13), og det påvises at heller ikke målingene som foretas som en 

del av utslippsprøvingen i henhold til WLTP, dekker den CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med teknologien brukt i 

12-volts effektive vekselstrømsgeneratorer. 

5) På grunnlag av erfaringene fra vurdering av søknader om teknologi for forbedring av virkningsgraden til vekselstrøms-

generatorer innenfor rammen av de tidligere godkjenningsbeslutningene, og rapportene og øvrig informasjon som fulgte 

med denne søknaden, er det på tilfredsstillende og overbevisende måte påvist at teknologien som benyttes i 12-volts 

effektive vekselstrømsgeneratorer, oppfyller kriteriene angitt i artikkel 11 nr. 2 i forordning (EU) 2019/631 og kriteriene 

for å komme i betraktning angitt i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 og (EU) 

nr. 427/2014. 

6) I søknaden er det angitt en metode for å prøve CO2-utslippsreduksjonen ved bruk av teknologien i 12-volts veksel-

strømsgeneratorer i personbiler og lette nyttekjøretøyer. I tillegg til at den viser til WLTP, skiller denne metoden seg fra 

prøvingsmetoden som er fastsatt i de tidligere godkjenningsbeslutningene, i hovedsak med hensyn til definisjonen av 

effektforbruk, definisjonen av gjennomsnittshastighet og bruken av en innkjøringsprosedyre. 

7) Definisjonene av effektforbruk og gjennomsnittshastighet bør tilpasses for å ta hensyn til WLTP. Når det gjelder 

tilføyingen av en innkjøringsprosedyre for vekselstrømsgeneratoren til prøvingsmetoden, angis det imidlertid ikke 

tilstrekkelig nøyaktig i søknaden hvordan slike innkjøringer skal foretas, eller hvordan det skal tas hensyn til 

virkningene av innkjøringene. Dessuten inngår det allerede i den eksisterende prøvingsmetoden som er angitt i de 

tidligere godkjenningsbeslutningene, at det om nødvendig kan tas høyde for slike virkninger, ettersom det er et krav at 

  

(5) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/341/EU av 27. juni 2013 om godkjenning av vekselstrømsgeneratoren Valeo Efficient 

Generation Alternator som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 179 av 29.6.2013, s. 98). 

(6) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/465/EU av 16. juli 2014 om godkjenning av DENSOs effektive vekselstrømsgenerator 

som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/341/EU (EUT L 210 av 17.7.2014, s. 17). 

(7) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/158 av 30. januar 2015 om godkjenning av to høyeffektive vekselstrømsgeneratorer 

fra Robert Bosch GmbH som innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 26 av 31.1.2015, s. 31). 

(8) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/295 av 24. februar 2015 om godkjenning av den effektive vekselstrømsgeneratoren 

MELCO GXi som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 443/2009 (EUT L 53 av 25.2.2015, s. 11). 

(9) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2280 av 7. desember 2015 om godkjenning av DENSOs effektive vekselstrøms-

generator som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009 (EUT L 322 av 8.12.2015, s. 64). 

(10) 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). 

(11) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1876 av 29. november 2018 om godkjenning av teknologien i 12 volts effektive 

vekselstrømsgeneratorer til bruk i lette nyttekjøretøyer med konvensjonell forbrenningsmotor som innovativ teknologi for å redusere CO2-

utslipp fra lette nyttekjøretøyer i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 306 av 30.11.2018, s. 53). 

(12) 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). 

(13) 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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vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad skal måles minst fem ganger. Ettersom vekselstrømsgeneratorers virkningsgrad 

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 ytterligere 

spesifikk innkjøringsprosedyre som foreslås i søknaden. 

8) Det er også hensiktsmessig å opprettholde omdanningsvirkningsgradene på de nivåene som allerede er godkjent ved de 

tidligere godkjenningsbeslutningene, tatt i betraktning at det ikke er framlagt bevis til støtte for at vekselstrøms-

generatorer med lavere omdanningsvirkningsgrad oppfyller kravet om markedsdekning fastsatt i artikkel 2 nr. 2 bokstav 

a) i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 og (EU) nr. 427/2014. 

9) På bakgrunn av betraktningene ovenfor bør den tilpassede prøvingsmetoden anses som egnet til bestemmelse av CO2-

utslippsreduksjonen som oppnås med den aktuelle innovative teknologien. 

10) Produsentene bør ha mulighet til å søke en typegodkjenningsmyndighet om å få sertifisert CO2-utslippsreduksjonen som 

oppnås ved bruk av teknologien i 12-volts effektive vekselstrømsgeneratorer som oppfyller vilkårene fastsatt i denne 

beslutningen. For det formålet bør produsentene sikre at søknaden om sertifisering følges av en verifiseringsrapport fra 

et uavhengig, godkjent organ der det bekreftes at teknologien som benyttes i den 12-volts effektive vekselstrøms-

generatoren, oppfyller vilkårene fastsatt i denne beslutningen, og at utslippsreduksjonen er bestemt i samsvar med 

prøvingsmetoden angitt i denne beslutningen. 

11) For å fremme en større utbredelse av 12-volts effektive vekselstrømsgeneratorer i nye kjøretøyer bør produsentene også 

ha mulighet til å inngi én søknad om sertifisering av CO2-utslippsreduksjonen for flere 12-volts effektive 

vekselstrømsgeneratorer. Dersom denne muligheten benyttes, bør det imidlertid sikres at det anvendes en ordning som 

oppmuntrer til at bare de vekselstrømsgeneratorene som har den høyeste virkningsgraden, blir tatt i bruk. 

12) 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 

innvilges, bør 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. 

13) 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(14), må 

den innovative teknologien tildeles en individuell kode. 

14) 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 tekno-

logien 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 12-volts effektive vekselstrømsgeneratorer beregnet på å omdanne mekanisk energi til elektrisk 

energi, godkjennes som innovativ teknologi som definert i artikkel 11 i forordning (EU) 2019/631, samtidig som det tas hensyn 

til at den ikke omfattes av standardprøvingsmetoden angitt i forordning (EU) 2017/1151, og forutsatt at den innovative 

teknologien oppfyller følgende vilkår: 

a) Den er montert i personbiler drevet av forbrenningsmotor (M1) og i lette nyttekjøretøyer (N1).  

  

(14) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og 

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (rammedirektiv) (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 
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b) Den brukes utelukkende til å lade kjøretøyets batteri og levere strøm til kjøretøyets elektriske system når forbrennings-

motoren er i gang. 

c) Den har en virkningsgrad, dvs. en omdanningsrate fra mekanisk til elektrisk energi, på 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 den teknologien som er godkjent i samsvar med artikkel 1 («teknologien»), i en 

eller flere 12-volts effektive vekselstrømsgeneratorer. 

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 

kjøretøyene. 

Artikkel 3 

Sertifisering av CO2-utslippsreduksjon 

1. Typegodkjenningsmyndigheten skal sikre at CO2-utslippsreduksjonen som oppnås ved å bruke den innovative tekno-

logien, er bestemt ved hjelp av metoden angitt i vedlegget. 

2. Dersom en produsent søker om å få sertifisert CO2-utslippsreduksjonen ved bruk av teknologien i flere 12-volts effektive 

vekselstrømsgeneratorer for én kjøretøyversjon, skal typegodkjenningsmyndigheten fastslå hvilken av de generatorene som er 

prøvd, som gir den laveste CO2-utslippsreduksjonen. Denne verdien skal brukes ved anvendelsen av nr. 3. 

3. Typegodkjenningsmyndigheten skal registrere den sertifiserte CO2-utslippsreduksjonen som er bestemt i samsvar med 

nr. 1 eller 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 

prøvingsrapport 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 dersom den finner at teknologien som 

benyttes i en eller flere 12-volts effektive vekselstrømsgeneratorer, oppfyller vilkårene fastsatt i 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 gjennomførings-

forordning (EU) nr. 725/2011 for personbiler, og i gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014 for lette nyttekjøretøyer. 

Artikkel 4 

Miljøinnovasjonskode 

1. Den innovative teknologien som godkjennes ved denne beslutningen, tildeles miljøinnovasjonskode nr. 29. 

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. 
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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. februar 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Metode for å bestemme CO2-utslippsreduksjonen ved bruk av en 12-volts effektiv vekselstrømsgenerator i personbiler 

og lette nyttekjøretøyer som drives av forbrenningsmotor (som oppfyller vilkårene i artikkel 1 med henvisning til 

«Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure», WLTP) 

1. INNLEDNING 

For å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som kan tilskrives bruken av en 12-volts effektiv vekselstrømsgenerator i en 

personbil og et lett nyttekjøretøy som drives av forbrenningsmotor, er det nødvendig å fastsette følgende: 

1) Prøvingsforhold. 

2) Prøvingsutstyr. 

3) Prosedyre for å bestemme den totale virkningsgraden. 

4) Prosedyre for å bestemme CO2-utslippsreduksjonen. 

5) Prosedyre for å bestemme usikkerheten ved CO2-utslippsreduksjonen. 

2. SYMBOLER, PARAMETRER OG ENHETER 

Latinske symboler 

 - CO2-utslippsreduksjon [g CO2/km] 

CO2 - Karbondioksid 

CF - Omregningsfaktor (l/100 km) – (g CO2/km) [g CO2/l], som definert i tabell 3 

h - Frekvens, som definert i tabell 1 

I - Strømstyrke som målingen skal utføres ved [A] 

m - Antall målinger av prøven 

M - Dreiemoment [Nm] 

n - Omdreiningshastighet [min– 1], som definert i tabell 1 

P - Effekt (W) 

sηEI - Standardavvik for den miljøinnovative vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad [%] 

 - Standardavvik for den miljøinnovative vekselstrømsgeneratorens gjennomsnittlige virknings-

grad [%] 

 - Standardavvik for den samlede CO2-utslippsreduksjonen [g CO2/km] 

U - Prøvespenning som målingen skal utføres ved [V] 

v - Gjennomsnittlig kjørehastighet i den globalt harmoniserte prøvingssyklusen for lette kjøretøyer 

(WLTC) [km/t] 

VPe - Faktisk effektforbruk [l/kWh], som definert i tabell 2 

 

- Følsomheten ved den beregnede CO2-utslippsreduksjonen i forhold til den miljøinnovative 

vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad 

Greske symboler 

Δ - Differanse 

η - Referansegeneratorens virkningsgrad [%] 

ηEI - Den effektive vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad [%] 

 - Den miljøinnovative vekselstrømsgeneratorens gjennomsnittlige virkningsgrad ved driftspunkt i 

[%] 
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Indeksbetegnelser 

Indeks i viser til driftspunkt. 

Indeks j viser til måling av prøven. 

EI - Miljøinnovativ 

m - Mekanisk 

RW - Reelle forhold 

TA - Typegodkjenningsforhold 

B - Referanseverdi 

3. PRØVINGSFORHOLD 

Prøvingsforholdene skal oppfylle kravene angitt i ISO 8854:2012(1). 

4. PRØVINGSUTSTYR 

Prøvingsutstyret skal være i samsvar med spesifikasjonene fastsatt i ISO 8854:2012. 

5. MÅLINGER OG BESTEMMELSE AV VIRKNINGSGRAD 

Virkningsgraden til den effektive 12-volts vekselstrømsgeneratoren skal bestemmes i samsvar med ISO 8854:2012, med 

unntak av elementene angitt i dette nummeret. 

Målingene skal utføres ved forskjellige driftspunkter i, som definert i tabell 1. Vekselstrømsgeneratorens strømstyrke 

defineres som halvparten av merkestrømmen for alle driftspunkter. For hver hastighet skal vekselstrømsgeneratorens 

spenning og utgangsstrøm holdes konstant. Spenningen skal holdes på 14,3 V. 

Tabell 1 

Driftspunkt 

i 

Holdetid 

[s] 

Omdreiningshastighet 

ni [min-1] 

Frekvens 

hi 

1 1 200 1 800 0,25 

2 1 200 3 000 0,40 

3 600 6 000 0,25 

4 300 10 000 0,10 

Virkningsgraden skal beregnes i samsvar med formel 1. 

Formel 1 

 

Alle målinger av virkningsgrad skal utføres minst fem (5) ganger etter hverandre. Gjennomsnittet av målingene ved hvert 

driftspunkt ( ) skal beregnes. 

Virkningsgraden for den miljøinnovative vekselstrømsgeneratoren (ηEI) skal beregnes i samsvar med formel 2. 

  

(1) ISO 8854:2012, «Road vehicles – Alternators with regulators – Test methods and general requirements». Referansenummer ISO 

8854:2012, publisert 1. juni 2012. 
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Formel 2 

 

Den effektive vekselstrømsgeneratoren gir redusert mekanisk effekt under virkelige forhold (ΔPmRW) og typegodkjennings-

forhold (ΔPmTA), som definert i formel 3. 

Formel 3 

ΔPm = ΔPmRW - ΔPmTA 

der den reduserte mekaniske effekten under virkelige forhold (ΔPmRW) beregnes i samsvar med formel 4, og den reduserte 

mekaniske effekten under typegodkjenningsforhold (ΔPmTA) beregnes i samsvar med formel 5. 

Formel 4 

 

Formel 5 

 

der 

PRW: effektbehovet under virkelige forhold [W], som er 750 W 

PTA: effektbehovet under typegodkjenningsforhold [W], som er 350 W 

ηB: referansegeneratorens virkningsgrad [%], som er 67 % 

6. BEREGNING AV CO2-UTSLIPPSREDUKSJON 

CO2-utslippsreduksjonen ved bruk av den effektive vekselstrømsgeneratoren skal beregnes med formel 6. 

Formel 6 

 

der 

v: gjennomsnittlig kjørehastighet for WLTC [km/t], som er 46,60 km/t 

VPe: faktisk effektforbruk som fastsatt i tabell 2 nedenfor 

Tabell 2 

Faktisk effektforbruk 

Type motor 
Faktisk effektforbruk (VPe) 

[l/kWh] 

Bensin 0,264 

Bensin med turbolader 0,280 

Diesel 0,220 
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CF: faktoren angitt i tabell 3 nedenfor 

Tabell 3 

Drivstoffomregningsfaktor 

Drivstofftype 
Omregningsfaktor (l/100 km) – (g CO2/km) (CF) 

[g CO2/l] 

Bensin 2 330 

Diesel 2 640 

7. BEREGNING AV STATISTISK FEIL 

Statistiske feil i resultatene av prøvingsmetoden som følge av målingene skal kvantifiseres. For hvert driftspunkt skal 

standardavviket beregnes i samsvar med formel 7. 

Formel 7 

 

Standardavviket for den effektive vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad (sηEI) skal beregnes i samsvar med formel 8. 

Formel 8 

 

Standardavviket for vekselstrømsgeneratorens virkningsgrad (sηEI) medfører en feil i CO2-utslippsreduksjonen ( ). 

Denne feilen skal beregnes i samsvar med formel 9. 

Formel 9 

 

8. STATISTISK SIGNIFIKANS 

For hver type, variant og versjon av et kjøretøy utstyrt med en effektiv vekselstrømsgenerator må det dokumenteres at 

feilen i CO2-utslippsreduksjonen beregnet ved hjelp av formel 9 ikke er større enn differansen mellom den samlede CO2-

utslippsreduksjonen og minsteterskelen for utslippsreduksjon angitt i artikkel 9 nr. 1 i forordning (EU) nr. 725/2011 (se 

formel 10). 

Formel 10 
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der 

MT: minsteterskel [g CO2/km] 

 samlet CO2-utslippsreduksjon [g CO2/km] 

 standardavvik for den samlede CO2-utslippsreduksjonen [g CO2/km] 

 korreksjonskoeffisienten for CO2 på grunn av den positive differansen mellom den effektive veksel-

strømsgeneratorens og referansegeneratorens masse.  skal beregnes i samsvar med tabell 4. 

Tabell 4 

Korreksjonskoeffisient for CO2 på grunn av den ekstra massen 

Bensin ( ) [g CO2/km kg] 0,0277•Δm 

Diesel ( ) [g CO2/km kg] 0,0383•Δm 

I tabell 4 er Δm den ekstra massen som følge av monteringen av den effektive vekselstrømsgeneratoren. Det er den 

positive differansen mellom den effektive vekselstrømsgeneratorens masse og referansegeneratorens masse. Referans-

egeneratorens masse er 7 kg. Produsenten skal overlevere verifisert dokumentasjon om vurderingen av ekstramassen til 

typegodkjenningsmyndigheten. 

9. PRØVINGS- OG EVALUERINGSRAPPORT 

Rapporten skal inneholde følgende: 

— Vekselstrømsgeneratorens modell og masse. 

— Beskrivelse av prøvingsbenken. 

— Prøvingsresultatene (målte verdier). 

— Beregnede verdier og tilhørende formler. 

10. EFFEKTIV VEKSELSTRØMSGENERATOR SOM SKAL MONTERES I KJØRETØYER 

Typegodkjenningsmyndigheten skal sertifisere CO2-utslippsreduksjonen på bakgrunn av målinger av den effektive 

vekselstrømsgeneratoren og referansegeneratoren som er foretatt ved hjelp av prøvingsmetoden angitt i dette vedlegget. 

Dersom CO2-utslippsreduksjonen ligger under terskelverdien angitt i artikkel 9 nr. 1, får artikkel 11 nr. 2 annet ledd i 

forordning (EU) nr. 725/2011 anvendelse. 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2019/516 

av 19. mars 2019 

om harmonisering av bruttonasjonalinntekt etter markedspriser og om oppheving av rådsdirektiv 

89/130/EØF, Euratom og rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 (BNI-forordninga)(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 338 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(1) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Bruttonasjonalinntekt etter markedspriser (BNI) danner grunnlaget for beregningen av den største delen av egne midler i 

Unionens alminnelige budsjett. Det er derfor nødvendig å ytterligere forbedre dette aggregatets sammenlignbarhet, 

pålitelighet og fullstendighet. 

2) Statistisk integritet gjennom overholdelse av prinsippene i reglene for god praksis innenfor europeisk statistikk, som 

gjennomgått og oppdatert av Komiteen for det europeiske statistikksystem (ESS-komiteen) 16. november 2017, og i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009(2) er særlig viktig når statistikker brukes direkte til 

administrative formål og i politikkutformingen på unionsplan og nasjonalt plan. 

3) Disse statistiske opplysningene er også et viktig analytisk redskap for samordningen av nasjonale økonomiske politikker 

og ulike politikker i Unionen samt for forskningsvirksomhet. 

4) I samsvar med artikkel 2 nr. 7 i rådsbeslutning 2014/335/EU, Euratom(3) skal BNI i forbindelse med beregning av egne 

midler forstås som en årlig BNI etter markedspriser i henhold til metoden fastsatt i vedlegg A til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 549/2013(4), som opprettet det reviderte europeiske nasjonalregnskapssystem (ENS 2010). I 

samsvar med artikkel 10 nr. 1 i beslutning 2014/335/EU, Euratom og med forbehold for artikkel 10 nr. 2 i nevnte 

beslutning ble rådsbeslutning 2007/436/EF, Euratom(5) opphevet. 

5) Det er viktig at BNI-data kan sammenlignes på tvers av medlemsstatene, og at de relevante definisjonene og 

regnskapsreglene i ENS 2010 overholdes. Derfor bør vurderingsmetodene og basisdataene som faktisk brukes, 

muliggjøre en korrekt anvendelse av definisjonene og regnskapsreglene i ENS 2010. 

6) Det er viktig at kildene og metodene som brukes til å utarbeide BNI-data, er pålitelige. Dette innebærer at det i størst 

mulig grad bør anvendes forsvarlige metoder på robust, hensiktsmessig og oppdatert basisstatistikk.  

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 91 av 29.3.2019, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 234/2020 av  

11. desember 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), ennå ikke kunngjort. 

(1) Europaparlamentets holdning av 31. januar 2019 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 18. februar 2019. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009 av 11. mars 2009 om europeisk statistikk og om oppheving av europaparlaments- 

og rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om oversending av fortrolige statistiske opplysninger til De europeiske fellesskaps 

statistikkontor, rådsforordning (EF) nr. 322/97 om fellesskapsstatistikker og rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom om nedsettelse av en 

komité for De europeiske fellesskaps statistiske program (EUT L 87 av 31.3.2009, s. 164). 

(3) Rådsbeslutning 2014/335/EU, Euratom av 26. mai 2014 om systemet for Den europeiske unions egne midler (EUT L 168 av 7.6.2014,  

s. 105). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 549/2013 av 21. mai 2013 om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i Den 

europeiske union (EUT L 174 av 26.6.2013, s. 1). 

(5) Rådsbeslutning 2007/436/EF, Euratom av 7. juni 2007 om systemet for De europeiske fellesskaps egne midler (EUT L 163 av 23.6.2007, 

s. 17). 

2023/EØS/2/78 
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7) Det er viktig at BNI-dataene er fullstendige. Derfor bør disse dataene også ta hensyn til uformelle, uregistrerte og andre 

aktiviteter og transaksjoner som ikke blir rapportert i statistiske undersøkelser eller innberettet til skattemyndighetene, 

trygdemyndighetene og andre forvaltningsmyndigheter. En forbedret BNI-dekning forutsetter utvikling av egnede 

statistiske grunnlag og vurderingsmetoder for å utarbeide pålitelig statistikk og, dersom det er relevant, foreta 

nødvendige tilpasninger for å unngå hull og dobbelttelling. 

8) Rådsforordning (EU, Euratom) nr. 608/2014(6) inneholder bestemmelser om inspeksjoner i medlemsstatene for å 

kontrollere egne midler. For BNI-kontrollformål bør Kommisjonen (Eurostat) ha rett til å foreta BNI-informasjonsbesøk 

for å kontrollere kvaliteten på BNI-aggregater og deres komponenter, kontrollere overholdelsen av ENS 2010 og sikre at 

BNI-data er sammenlignbare, pålitelige og fullstendige. Kommisjonen (Eurostat) bør overholde reglene om fortrolig 

behandling av statistiske opplysninger. Deltakelse fra representanter for nasjonale statistikkmyndigheter under BNI-

informasjonsbesøk i andre medlemsstater er avgjørende for å øke gjennomsiktigheten til og kvaliteten på prosessen med 

BNI-kontroll. 

9) For å sikre at BNI-dataene er pålitelige, fullstendige og i størst mulig grad sammenlignbare i samsvar med ENS 2010, 

bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte 

delegeres til Kommisjonen med hensyn til listen over forhold som skal behandles i hver kontrollsyklus. 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(7). 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 utarbeidingen av delegerte rettsakter. 

10) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av denne forordningen ved å levere BNI-aggregater for beregning av 

egne midler bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet til å fastsette strukturen på og de detaljerte ordningene for 

fortegnelsen over kildene og metodene som brukes til å utarbeide BNI-data og deres komponenter i samsvar med 

vedlegg A til forordning (EU) nr. 549/2013, samt angi en tidsplan for oppdatering og oversending av denne, og fastsette 

de særlige tiltakene som har som mål å forbedre sammenlignbarheten, påliteligheten og fullstendigheten til 

medlemsstatenes BNI-data på grunnlag av listen over forhold som Kommisjonen har definert. Denne myndigheten bør 

utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(8). 

11) ESS-komiteen, som ble opprettet ved forordning (EF) nr. 223/2009, har i samsvar med artikkel 7 i nevnte forordning 

blitt bedt om å gi faglig veiledning. 

12) BNI-utvalget nevnt i artikkel 4 i rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003(9) har gitt uttalelser, råd og bistand til 

Kommisjonen når denne har utøvd sin gjennomføringsmyndighet. I henhold til strategien for en ny struktur for det 

europeiske statistikksystem for å forbedre samordningen og partnerskapet i en klar pyramidestruktur innenfor systemet, 

bør ESS-komiteen ha en rådgivende rolle og bistå Kommisjonen når denne utøver sin gjennomføringsmyndighet. For 

dette formål bør BNI-utvalget erstattes av ESS-komiteen når det gjelder å bistå Kommisjonen når denne utøver sin 

gjennomføringsmyndighet i henhold til denne forordningen. Når det gjelder andre funksjoner som BNI-utvalget tidligere 

har utført i henhold til forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003, og som ikke gjelder bistand ved Kommisjonens 

utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet, bør Kommisjonen likevel opprette en formell ekspertgruppe for å bistå den i 

forbindelse med slike funksjoner. 

13) Rådsdirektiv 89/130/EØF, Euratom(10) og forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 fastsatte en framgangsmåte for å 

kontrollere og vurdere sammenlignbarheten, påliteligheten og fullstendigheten til BNI-data i BNI-utvalgene, der 

medlemsstatene og Kommisjonen samarbeider nært. Denne framgangsmåten bør tilpasses for å ta hensyn til bruken av 

BNI-data i henhold til ENS 2010 ved beregningen av egne midler, den reviderte tidsplanen for å gjøre egne midler 

  

(6) Rådsforordning (EU, Euratom) nr. 608/2014 av 26. mai 2014 om fastsettelse av gjennomføringstiltak for systemet for Den europeiske 

unions egne midler (EUT L 168 av 7.6.2014, s. 29). 

(7) EUT L 123 av 12.5.2016, s. 1. 

(8) 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). 

(9) Rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 av 15. Juli 2003 om harmonisering av bruttonasjonalinntekta etter marknadsprisar (BNI-

forordninga) (EUT L 181 av 19.7.2003, s. 1). 

(10) Rådsdirektiv 89/130/EØF, Euratom av 13. februar 1989 om harmonisering av bruttonasjonalinntekt etter markedspriser (EUT L 49 av 

21.2.1989, s. 26). 
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tilgjengelige og den seneste utviklingen innenfor det europeiske statistikksystem. Direktiv 89/130/EØF, Euratom og 

forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 bør derfor oppheves. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

KAPITTEL I 

DEFINISJON OG BEREGNING AV BRUTTONASJONALINNTEKT ETTER MARKEDSPRISER 

Artikkel 1 

1. Bruttonasjonalinntekt etter markedspriser (BNI) og bruttonasjonalprodukt etter markedspriser (BNP) skal defineres i 

samsvar med det europeiske nasjonalregnskapssystem 2010 (ENS 2010), som ble opprettet ved forordning (EU) nr. 549/2013. 

2. I samsvar med nr. 8.89 i vedlegg A til forordning (EU) nr. 549/2013 betyr BNP det endelige resultatet av 

produksjonsvirksomheten i innenlandske produksjonsenheter. Det kan defineres på tre måter: 

a) Ved bruk av produksjonsmetoden: BNP er summen av de forskjellige institusjonelle sektorenes eller de forskjellige 

næringenes bruttoprodukt pluss produktskatter og minus produktsubsidier (som ikke er delt inn i sektorer og næringer). Det 

er også saldoposten på produksjonskontoen for totaløkonomien. 

b) Ved bruk av utgiftsmetoden: BNP er summen av innenlandske institusjonelle enheters sluttanvendelse av varer og tjenester 

(konsum og bruttoinvestering) pluss eksport og minus import av varer og tjenester. 

c) Ved bruk av inntektsmetoden: BNP er summen av anvendelsene på totaløkonomiens konto for inntektsopptjening 

(lønnskostnader, skatter på produksjon og import minus subsidier, brutto driftsresultat og blandet inntekt for 

totaløkonomien). 

3. I samsvar med nr. 8.94 i vedlegg A til forordning (EU) nr. 549/2013 betyr BNI den totale primære inntekten som mottas 

av innenlandske institusjonelle enheter: lønnskostnader, skatter på produksjon og import minus subsidier, formuesinntekt 

(mottatt minus betalt), brutto driftsresultat og brutto blandet inntekt. BNI er lik BNP minus primære inntekter som skal betales 

av innenlandske institusjonelle enheter til utenlandske institusjonelle enheter, pluss primære inntekter som mottas av 

innenlandske institusjonelle enheter fra utlandet. 

KAPITTEL II 

OVERSENDING AV BNI-DATA OG TILLEGGSOPPLYSNINGER 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal beregne BNI som definert i artikkel 1 i forbindelse med utarbeidingen av nasjonalregnskaper. 

2. Før 1. oktober hvert år skal medlemsstatene i forbindelse med føring av nasjonalregnskap framlegge for Kommisjonen 

(Eurostat) tall for BNI-aggregater og deres komponenter i samsvar med definisjonene nevnt i artikkel 1. Totaler for BNP og 

dets komponenter skal legges fram i samsvar med de tre metodene som er nevnt i artikkel 1 nr. 2. Opplysningene skal 

oversendes for foregående år, og eventuelle endringer av dataene for tidligere år skal meddeles samtidig. 

3. Oversendingen av dataene nevnt i nr. 2 skal ledsages av en rapport om BNI-dataenes kvalitet. Den rapporten skal 

inneholde en detaljert beskrivelse av metoden som er brukt til å utarbeide dataene, og særlig beskrive eventuelle vesentlige 

endringer i kildene og metodene som er brukt, og forklare revisjoner av BNI-aggregater og deres komponenter sammenlignet 

med tidligere perioder. 

Artikkel 3 

1. Medlemsstatene skal framlegge for Kommisjonen (Eurostat) en fortegnelse over kildene og metodene som er brukt til å 

utarbeide BNI-aggregater og deres komponenter i samsvar med ENS 2010. 

2. Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette strukturen på og de detaljerte ordningene for 

fortegnelsen nevnt i nr. 1 i denne artikkelen i samsvar med vedlegg A til forordning (EU) nr. 549/2013 og angi en tidsplan for 

oppdatering og oversending av denne. Når Kommisjonen utøver sin myndighet, skal den sikre at slike gjennomføringsrettsakter 

ikke innebærer betydelige tilleggskostnader som påfører medlemsstatene en uforholdsmessig og uberettiget byrde. Disse 

gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i denne 

forordningen. Fortegnelsen skal være i samsvar med ENS 2010, og dobbeltarbeid og overbelastning skal unngås.  
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3. For å gjøre det lettere å lage sammenlignbare analyser av overholdelsen skal Kommisjonen utarbeide en veileder for 

fortegnelsen i nært samarbeid med ekspertgruppen nevnt i artikkel 4. 

KAPITTEL III 

FRAMGANGSMÅTER FOR OG KONTROLL AV BEREGNINGEN AV BNI 

Artikkel 4 

Kommisjonen skal opprette en formell ekspertgruppe som består av representanter for alle medlemsstatene og ledes av en 

representant for Kommisjonen, for å rådgi Kommisjonen og uttrykke sine synspunkter om sammenlignbarheten, påliteligheten 

og fullstendigheten til BNI-beregningene, undersøke forhold som gjelder gjennomføringen av denne forordningen, og avgi 

årlige uttalelser om egnetheten til BNI-dataene som medlemsstatene har framlagt for beregning av egne midler. 

Artikkel 5 

1. Kommisjonen skal kontrollere kildene, bruken av dem og metodene i fortegnelsen nevnt i artikkel 3 nr. 1. En 

kontrollmodell som er utarbeidet av Kommisjonen i nært samarbeid med ekspertgruppen nevnt i artikkel 4, skal anvendes til 

dette formål. Modellen skal bygge på prinsippene om fagfellevurdering og kostnadseffektivitet og ta hensyn til de delegerte 

rettsaktene nevnt i nr. 2 annet ledd i denne artikkelen. 

2. BNI-data skal være pålitelige, fullstendige og sammenlignbare. 

Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 7 for å utfylle bestemmelsen fastsatt i første ledd i dette 

nummeret ved å definere listen over forhold som skal behandles i hver kontrollsyklus for å sikre at BNI-dataene er pålitelige, 

fullstendige og i størst mulig grad sammenlignbare i samsvar med ENS 2010. 

3. Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette særlige tiltak for å gjøre BNI-dataene mer 

sammenlignbare, pålitelige og fullstendige på grunnlag av listen over forhold definert av Kommisjonen i de delegerte 

rettsaktene nevnt i nr. 2 annet ledd i denne artikkelen. Slike gjennomføringsrettsakter skal være behørig begrunnede og i 

samsvar med ENS 2010. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren omhandlet i 

artikkel 8 nr. 2. 

Artikkel 6 

1. Uten at det berører kontrollene fastsatt i artikkel 2 i forordning (EU, Euratom) nr. 608/2014, kan Kommisjonen (Eurostat) 

foreta BNI-informasjonsbesøk i medlemsstatene når det anses som hensiktsmessig. 

2. Formålet med informasjonsbesøkene nevnt i nr. 1 i denne artikkelen skal være å kontrollere kvaliteten på  

BNI-aggregatene og deres komponenter og å kontrollere overholdelsen av ENS 2010. Når Kommisjonen (Eurostat) utøver sin 

rett til å foreta slike informasjonsbesøk, skal den overholde reglene om fortrolig behandling av statistiske opplysninger fastsatt i 

kapittel V i forordning (EF) nr. 223/2009. 

3. Når Kommisjonen (Eurostat) foretar informasjonsbesøk i medlemsstatene, kan den be om bistand fra nasjonale 

regnskapseksperter som representerer nasjonale statistikkmyndigheter i andre medlemsstater, og den oppfordres til å be om slik 

bistand. 

De nasjonale regnskapsekspertene skal registreres på en liste som er utarbeidet på grunnlag av frivillige forslag som er sendt til 

Kommisjonen (Eurostat) av de nasjonale myndighetene som har ansvar for innberetningen av nasjonalregnskap. Deltakelse fra 

nasjonale regnskapseksperter fra andre medlemsstater er frivillig under disse informasjonsbesøkene. 

Artikkel 7 

1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkelen. 

2. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter nevnt i artikkel 5 nr. 2 annet ledd skal gis Kommisjonen for en periode på fem 

år fra 18. april 2019. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest ni måneder før utgangen av 

femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal stilltiende forlenges med perioder av samme varighet, med mindre 

Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg en slik forlengelse senest tre måneder før utløpet av hver periode. 
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3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 5 nr. 2 annet ledd kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller 

Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. 

Den får virkning dagen etter at den er offentliggjort i Den europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt angitt i 

beslutningen. 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. 

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 5 nr. 2 annet ledd 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 Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne fristen begge har underrettet Kommisjonen om at de ikke kommer 

til å gjøre innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne fristen med to måneder. 

Artikkel 8 

1. Kommisjonen skal bistås av Komiteen for det europeiske statistikksystem nedsatt ved forordning (EF) nr. 223/2009. 

Nevnte komité skal være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2. Når det vises til dette nummeret, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

KAPITTEL IV 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 9 

Før 1. januar 2023 skal Kommisjonen framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen av denne 

forordningen. 

Artikkel 10 

Direktiv 89/130/EØF, Euratom og forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 oppheves. 

Henvisninger til de opphevede rettsaktene skal forstås som henvisninger til denne forordningen og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegget. 

Artikkel 11 

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. mars 2019. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

G. CIAMBA 

Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

Sammenligningstabeller 

Direktiv 89/130/EØF, Euratom Denne forordningen 

Artikkel 1 Artikkel 1 nr. 1 og 3 

Artikkel 2 Artikkel 1 nr. 2 

Artikkel 3 Artikkel 2 nr. 1 og 2 

— Artikkel 4 

Artikkel 4 Artikkel 3 

Artikkel 5 Artikkel 2 nr. 3 

— Artikkel 5 

— Artikkel 6 

— Artikkel 7 

Artikkel 6 Artikkel 8 

Artikkel 7 — 

Artikkel 8 — 

Artikkel 9 — 

Artikkel 10 Artikkel 9 

— Artikkel 10 

Artikkel 11 — 

— Artikkel 11 
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Artikkel 1 Artikkel 1 
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Artikkel 3 Artikkel 3 

— Artikkel 4 

Artikkel 4 Artikkel 8 

Artikkel 5 nr. 1 Artikkel 5 

Artikkel 5 nr. 2 — 

Artikkel 5 nr. 3 — 

Artikkel 6 Artikkel 6 

— Artikkel 7 

Artikkel 7 Artikkel 9 

— Artikkel 10 

Artikkel 8 Artikkel 11 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV (EU) 2017/828 

av 17. mai 2017 

om endring av direktiv 2007/36/EF med hensyn til å fremme langsiktig aksjeeierengasjement(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 50 og 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) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/36/EF(3) fastsetter krav i forbindelse med utøvelsen av visse aksjeeierrettig-

heter knyttet til aksjer med stemmerett i forbindelse med generalforsamlinger i selskaper som har sitt forretningskontor i 

en medlemsstat, og hvis aksjer er opptatt til handel på et regulert marked som ligger i eller driver virksomhet i en 

medlemsstat. 

2) Finanskrisen har avdekket at aksjeeiere i mange tilfeller har støttet forvalternes overdrevne kortsiktige risikotaking. Det 

foreligger dessuten klare bevis på at det nåværende nivået på «overvåking» av investeringsobjekter og institusjonelle 

investorers og kapitalforvalteres engasjement ofte er utilstrekkelig og fokuserer for mye på kortsiktig avkastning, noe 

som kan føre til mangelfull foretaksstyring og resultater som ikke er optimale. 

3) I kommisjonsmelding av 12. desember 2012 med tittelen «Action Plan: European company law and corporate 

governance — a modern legal framework for more engaged shareholders and sustainable companies» varslet 

Kommisjonen en rekke tiltak på området foretaksstyring, særlig for å fremme langsiktig aksjeeierengasjement og øke 

nivået for gjennomsiktighet mellom selskaper og investorer. 

4) Aksjer i børsnoterte selskaper innehas ofte gjennom komplekse kjeder av formidlere som gjør utøvelsen av aksjeei-

errettigheter vanskeligere og kan utgjøre et hinder for aksjeeierengasjement. Selskapene er ofte ikke i stand til å 

identifisere sine aksjeeiere. Identifiseringen av aksjeeiere er en forutsetning for direkte kommunikasjon mellom 

aksjeeierne og selskapet og er derfor avgjørende for å tilrettelegge for utøvelsen av aksjeeierrettigheter og -engasjement. 

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 132 av 20.5.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 235/2020 av  

11. desember 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 451 av 16.12.2014, s. 87. 

(2) Europaparlamentets holdning av 14. mars 2017 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 3. april 2017. 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/36/EF av 11. juli 2007 om utøvelsen av visse rettigheter for aksjeeiere i børsnoterte selskaper 

(EUT L 184 av 14.7.2007, s. 17). 

2023/EØS/2/79 
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Dette er særlig relevant i grensekryssende situasjoner og ved bruk av elektroniske midler. Børsnoterte selskaper bør 

derfor ha rett til å identifisere sine aksjeeiere for å kunne kommunisere direkte med dem. Formidlere bør, på anmodning 

fra selskapet, være pålagt å overføre opplysningene om aksjeeiernes identitet til selskapet. Medlemsstatene bør 

imidlertid kunne unnta aksjeeiere som bare innehar et lite antall aksjer, fra kravet om identifisering. 

5) For å nå dette målet må visse opplysninger om aksjeeiernes identitet overføres til selskapet. Disse opplysningene bør 

minst omfatte aksjeeierens navn og kontaktopplysninger og, dersom aksjeeieren er en juridisk person, registrerings-

nummer eller, i mangel av registreringsnummer, en entydig identifikasjon, for eksempel identifikatoren for juridisk 

person (LEI-kode), samt antall aksjer som aksjeeieren innehar, og, dersom selskapet anmoder om det, hvilke kategorier 

eller klasser aksjene tilhører og datoen da aksjene ble ervervet. Dersom det overføres færre opplysninger, vil ikke 

selskapet kunne identifisere sine aksjeeiere og kommunisere med dem. 

6) I henhold til dette direktiv bør personopplysninger om aksjeeiere behandles på en slik måte at selskapet blir i stand til å 

identifisere sine eksisterende aksjeeiere for å kunne kommunisere direkte med dem, og dermed tilrettelegge for 

utøvelsen av aksjeeierrettigheter og -engasjement i selskapet. Dette berører ikke medlemsstatenes lovgivning om 

behandling av personopplysninger om aksjeeiere for andre formål, for eksempel for å gjøre det mulig for aksjeeierne å 

samarbeide med hverandre. 

7) For å gjøre det mulig for selskapet å kommunisere direkte med sine eksisterende aksjeeiere og dermed tilrettelegge for 

utøvelsen av aksjeeierrettigheter og -engasjement i selskapet, bør selskapet og formidlerne ha anledning til å lagre 

personopplysninger knyttet til aksjeeierne så lenge de er aksjeeiere. Selskaper og formidlere er imidlertid ofte ikke klar 

over at en person ikke lenger er aksjeeier, med mindre de har blitt informert om dette av vedkommende selv eller har 

fått denne opplysningen i forbindelse med identifiseringen av nye aksjeeiere, noe som ofte bare skjer én gang i året i 

forbindelse med ordinær generalforsamling eller andre viktige hendelser, som overtakelsestilbud eller fusjoner. 

Selskaper og formidlere bør derfor kunne lagre personopplysninger fram til det tidspunktet de blir kjent med at en 

person ikke lenger er aksjeeier, og i inntil tolv måneder etter å ha fått kjennskap til dette. Dette berører ikke det faktum 

at selskapet eller formidleren kan ha behov for å lagre personopplysninger om personer som ikke lenger er aksjeeiere for 

andre formål, for eksempel for å sikre tilstrekkelig dokumentasjon til å holde rede på endringene i eierskap til aksjene i 

et selskap, for å føre nødvendige registre i forbindelse med generalforsamlinger, herunder i tilknytning til gyldigheten av 

beslutninger den treffer, samt for å oppfylle selskapets forpliktelser med hensyn til utbetaling av utbytte eller 

renteinntekter knyttet til aksjer eller andre beløp som skal utbetales til tidligere aksjeeiere. 

8) Effektiv utøvelse av aksjeeierrettigheter avhenger i stor grad av effektiviteten i kjeden av formidlere som forvalter 

verdipapirkontoer på vegne av aksjeeiere eller andre personer, særlig over landegrensene. I kjeden av formidlere, særlig 

når kjeden består av mange formidlere, går ikke opplysningene alltid videre fra selskapet til dets aksjeeiere, og 

aksjeeiernes stemmer blir ikke alltid korrekt overført til selskapet. Dette direktiv har som mål å forbedre overføringen av 

opplysninger gjennom kjeden av formidlere for å tilrettelegge for utøvelsen av aksjeeierrettigheter. 

9) Gitt formidlernes viktige rolle bør de være forpliktet til å tilrettelegge for utøvelsen av aksjeeiernes rettigheter, enten 

aksjeeierne selv utøver disse rettighetene eller utpeker en tredjepart til å gjøre dette. Når aksjeeierne ikke ønsker å utøve 

disse rettighetene selv og har utpekt en formidler til å gjøre dette, bør sistnevnte utøve disse rettighetene etter uttrykkelig 

fullmakt og instruks fra aksjeeierne og i deres interesse. 

10) Det er viktig å sikre at aksjeeiere som engasjerer seg i et investeringsobjekt ved å stemme, kan forvisse seg om at deres 

stemmer har blitt tatt behørig hensyn til. Ved elektronisk stemmegivning bør det framlegges bekreftelse på mottak av 

stemmer. I tillegg bør hver aksjeeier som har avgitt stemme på en generalforsamling, i det minste ha mulighet til å 

kontrollere i etterkant av generalforsamlingen om hans eller hennes stemme har blitt gyldig registrert og talt opp av 

selskapet.  
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11) For å fremme egenkapitalinvesteringer i hele Unionen og tilrettelegge for utøvelse av rettigheter knyttet til aksjer, bør 

dette direktiv fastsette en høy grad av gjennomsiktighet med hensyn til gebyrer, herunder priser og avgifter, for de 

tjenestene som ytes av formidlere. Forskjellsbehandling med hensyn til gebyrene som kreves for utøvelse av 

aksjeeierrettigheter innenlands eller over landegrensene, virker avskrekkende på investeringer og hindrer det indre 

marked i å fungere tilfredsstillende, og bør forbys. Eventuelle forskjeller mellom de gebyrene som kreves for utøvelse 

av aksjeeierrettigheter innenlands og over landegrensene, bør tillates bare i behørig begrunnede tilfeller og dersom de 

gjenspeiler forskjellene mellom formidlernes faktiske påløpte kostnader i forbindelse med tjenesteytingen. 

12) Kjeden av formidlere kan omfatte formidlere som verken har sitt forretningskontor eller sitt hovedkontor i Unionen. 

Likevel kan virksomhet som utøves av tredjestatsformidlere, ha innvirkning på den langsiktige bærekraften for selskaper 

som er hjemmehørende i Unionen, og på foretaksstyring i Unionen. For å nå målene for dette direktiv er det dessuten 

nødvendig å sikre at opplysningene overføres gjennom hele kjeden av formidlere. Dersom tredjestatsformidlere ikke 

skulle omfattes av dette direktiv og ikke ha samme forpliktelser til å overføre opplysninger som formidlere i Unionen, 

risikerer informasjonsstrømmen å bli brutt. Tredjestatsformidlere som yter tjenester i forbindelse med aksjer i selskaper 

som har sitt forretningskontor i Unionen, og hvis aksjer er opptatt til handel på et regulert marked som ligger i eller 

driver virksomhet i Unionen, bør derfor omfattes av reglene for identifisering av aksjeeiere, overføring av opplysninger, 

tilrettelegging for utøvelse av aksjeeierrettigheter og gjennomsiktighet samt likebehandling med hensyn til kostnader for 

å sikre effektiv anvendelse av bestemmelsene om aksjer som innehas via slike formidlere. 

13) Dette direktiv berører ikke nasjonal rett som regulerer innehav av og eiendomsrett til verdipapirer og ordninger for å 

opprettholde verdipapirenes integritet, og det berører ikke de reelle eierne eller andre personer som ikke er aksjeeiere i 

henhold til gjeldende nasjonal rett. 

14) Et effektivt og bærekraftig aksjeeierengasjement er en av hjørnesteinene i foretaksstyringsmodellen i børsnoterte 

selskaper, som er avhengig av god maktfordeling mellom ulike organer og interessenter. Et økt engasjement fra 

aksjeeiernes side i foretaksstyringen er et av virkemidlene som kan bidra til å forbedre selskapenes finansielle og ikke-

finansielle resultater, herunder med hensyn til miljøfaktorer, sosiale faktorer og faktorer knyttet til foretaksstyring, 

særlig i henhold til prinsippene for ansvarlige investeringer som støttes av De forente nasjoner. Økt engasjement fra alle 

berørte parter, særlig arbeidstakere, i foretaksstyringen er en viktig faktor for å sikre en mer langsiktig strategi i 

børsnoterte selskaper som må fremmes og tas hensyn til. 

15) Institusjonelle investorer og kapitalforvaltere er ofte viktige aksjeeiere i børsnoterte selskaper i Unionen og kan derfor 

spille en viktig rolle i foretaksstyringen i disse selskapene, men også mer generelt med hensyn til strategi og resultater 

på lang sikt. Erfaringene de senere årene har vist at institusjonelle investorer og kapitalforvaltere ofte ikke engasjerer 

seg i selskapene de har aksjer i, og det har vist seg at kapitalmarkedene ofte øver press på selskapene for at de skal skape 

resultater på kort sikt, noe som kan gå ut over selskapenes langsiktige finansielle og ikke-finansielle resultater og få 

flere negative konsekvenser, blant annet et ikke optimalt investeringsnivå, for eksempel innen forskning og utvikling, 

noe som er til skade for både selskapenes og investorenes resultater på lang sikt. 

16) Institusjonelle investorer og kapitalforvaltere er ofte ikke åpne om sine investeringsstrategier eller sine retningslinjer for 

aksjeeierengasjement og om hvordan de gjennomføres. Offentliggjøring av slike opplysninger kan bevisstgjøre 

investorene og sette de endelig begunstigede, for eksempel framtidige pensjonsmottakere, i stand til å treffe mer 

optimale investeringsbeslutninger, lette dialogen mellom selskapene og deres aksjeeiere, fremme aksjeeierengasjement 

og styrke aksjeeieres ansvarlighet overfor interessenter og sivilsamfunnet. 

17) Institusjonelle investorer og kapitalforvaltere bør derfor bli mer åpne om sin tilnærming til aksjeeierengasjement. De bør 

enten utarbeide og offentliggjøre retningslinjer for aksjeeierengasjement eller redegjøre for hvorfor de har valgt ikke å 

gjøre det. Retningslinjene for aksjeeierengasjement bør beskrive hvordan institusjonelle investorer og kapitalforvaltere 

integrerer aksjeeierengasjement i sin investeringsstrategi, hvilke måter de har valgt å engasjere seg på, samt hvordan de 
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gjør dette. Retningslinjene for aksjeeierengasjement bør også omfatte retningslinjer for å håndtere faktiske eller mulige 

interessekonflikter, særlig situasjoner der institusjonelle investorer eller kapitalforvaltere eller deres tilknyttede foretak 

har viktige forretningsforbindelser med investeringsobjektet. Retningslinjene for aksjeeierengasjement eller redegjørel-

sen bør være offentlig tilgjengelig på internett. 

18) Institusjonelle investorer og kapitalforvaltere bør offentliggjøre opplysninger om gjennomføringen av sine retningslinjer 

for aksjeeierengasjement og særlig om hvordan de har utøvd sine stemmeretter. For å redusere eventuelle administrative 

byrder bør investorene imidlertid kunne beslutte ikke å offentliggjøre alle avgitte stemmer dersom avstemningen anses 

som ubetydelig på grunn av saken avstemningen gjelder, eller størrelsen på eierandelen i selskapet. Slike ubetydelige 

stemmer kan omfatte stemmer som er avgitt om rent prosedyremessige spørsmål, eller stemmer som er avgitt i selskaper 

der investoren har en svært liten eierandel sammenlignet med investorens eierandeler i andre investeringsobjekter. 

Investorene bør fastsette sine egne kriterier for hvilke avstemninger som er ubetydelige på grunn av saken avstemningen 

gjelder, eller størrelsen på eierandelen i selskapet, og anvende dem konsekvent. 

19) En strategi på mellomlang til lang sikt er en vesentlig forutsetning for at eiendeler skal kunne forvaltes på en ansvarlig 

måte. Institusjonelle investorer bør derfor årlig offentliggjøre opplysninger om hvordan de sentrale elementene i deres 

strategi for egenkapitalinvesteringer samsvarer med profilen og varigheten av deres forpliktelser, og om hvordan disse 

elementene bidrar til resultatet for deres eiendeler på mellomlang til lang sikt. Institusjonelle investorer som benytter seg 

av en kapitalforvalter, som enten har fullmakt til å forvalte kapitalen skjønnsmessig på individuelt grunnlag eller 

gjennom kollektiv forvaltning, bør offentliggjøre visse sentrale deler av avtalen med kapitalforvalteren, særlig hvordan 

den stimulerer kapitalforvalteren til å tilpasse sin investeringsstrategi og sine investeringsbeslutninger til profilen og 

varigheten av den institusjonelle investorens forpliktelser, særlig langsiktige forpliktelser, hvordan den vurderer 

kapitalforvalterens resultater, herunder dennes godtgjøring, hvordan den overvåker kapitalforvalterens kostnader i 

forbindelse med porteføljeomsetningen, og hvordan den oppmuntrer kapitalforvalteren til å engasjere seg på den måten 

som best gagner den institusjonelle investorens interesser på mellomlang til lang sikt. Dette vil bidra til et virkelig 

interessefellesskap mellom de institusjonelle investorenes endelig begunstigede, kapitalforvalterne og investerings-

objektene og skape muligheter for å kunne utarbeide mer langsiktige investeringsstrategier og forbindelser med 

investeringsobjektene, hvilket også innebærer aksjeeierengasjement. 

20) Kapitalforvaltere bør gi den institusjonelle investoren tilstrekkelige opplysninger til at sistnevnte kan bedømme om og 

hvordan forvalteren opptrer i investorens beste interesse på lang sikt, og om kapitalforvalteren følger en strategi som 

sikrer effektivt aksjeeierengasjement. Forholdet mellom kapitalforvalteren og den institusjonelle investoren er i 

prinsippet en sak som må reguleres i en bilateral avtale. Selv om store institusjonelle investorer har anledning til å be 

kapitalforvalteren om detaljert rapportering, særlig dersom eiendelene forvaltes på grunnlag av en skjønnsmessig 

fullmakt, er det viktig for små og mindre avanserte institusjonelle investorer at det fastsettes et minstesett av lovfestede 

krav, slik at de kan foreta en korrekt vurdering av kapitalforvalteren og trekke denne til ansvar. Derfor bør 

kapitalforvalterne pålegges å opplyse institusjonelle investorer om hvordan deres investeringsstrategi og gjennom-

føringen av den bidrar til utviklingen av resultatene for den institusjonelle investorens eller fondets eiendeler på 

mellomlang til lang sikt. Disse opplysningene bør omfatte rapportering om de viktigste risikoene på mellomlang til lang 

sikt som er knyttet til porteføljeinvesteringene, herunder spørsmål knyttet til foretaksstyring og andre risikoer på 

mellomlang til lang sikt. Disse opplysningene er avgjørende for at den institusjonelle investoren skal kunne vurdere om 

kapitalforvalteren foretar en analyse på mellomlang til lang sikt av egenkapitalen og porteføljen, som er en vesentlig 

forutsetning for effektivt aksjeeierengasjement. Ettersom disse risikoene på mellomlang til lang sikt vil påvirke 

investorenes avkastning, kan en mer effektiv integrering av disse spørsmålene i investeringsprosesser være avgjørende 

for de institusjonelle investorene. 

21) Kapitalforvalterne bør dessuten opplyse institusjonelle investorer om porteføljens sammensetning, omsetning og 

omsetningskostnader samt om sine retningslinjer for utlån av verdipapirer. Porteføljens omsetningsnivå er en viktig 

indikator for om kapitalforvalterens prosesser er helt i samsvar med den institusjonelle investorens fastlagte strategi og 

interesser, og angir hvorvidt kapitalforvalteren innehar aksjene tilstrekkelig lenge til å kunne engasjere seg i selskapet på 

en effektiv måte. Høy porteføljeomsetning kan være en indikator på manglende tillit til investeringsbeslutningene og på 
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flokkatferd, og trolig er ikke noe av dette i den institusjonelle investorens interesse på lang sikt, særlig ettersom økt 

omsetning øker investorens kostnader og kan påvirke systemrisikoen. På den annen side kan uventet lav omsetning være 

et signal på manglende fokus på risikostyring eller en gradvis overgang til en mer passiv investeringsstrategi. Ved utlån 

av verdipapirer der investorenes aksjer faktisk blir solgt med tilbakekjøpsrett, kan det oppstå kontroverser når det 

gjelder aksjeeierengasjement. Solgte aksjer må tilbakekalles for at engasjementet skal kunne utøves, herunder for 

avstemninger på generalforsamlingen. Det er derfor viktig at kapitalforvalteren rapporterer om sine retningslinjer for 

utlån av verdipapirer og om hvordan disse anvendes for å utøve aksjeeierengasjementet, særlig når det avholdes 

generalforsamling i investeringsobjektet. 

22) Kapitalforvalteren bør også opplyse den institusjonelle investoren om hvorvidt og eventuelt hvordan kapitalforvalteren 

treffer investeringsbeslutninger på grunnlag av en vurdering av investeringsobjektets resultater på mellomlang til lang 

sikt, herunder av dets ikke-finansielle resultater. Slike opplysninger er særlig nyttige for å angi hvorvidt kapi-

talforvalteren har innført en langsiktig og aktiv kapitalforvaltningsstrategi og tar hensyn til sosiale faktorer, miljø-

faktorer og faktorer knyttet til foretaksstyring. 

23) Kapitalforvalteren bør gi den institusjonelle investoren korrekte opplysninger om eventuelle interessekonflikter som har 

oppstått i forbindelse med aksjeeierengasjementet, og om hvordan kapitalforvalteren har håndtert dem. Interessekon-

flikter kan for eksempel medføre at kapitalforvalteren ikke kan stemme eller engasjere seg i det hele tatt. Den 

institusjonelle investoren bør informeres om alle slike situasjoner. 

24) Medlemsstatene bør kunne fastsette at dersom eiendelene til en institusjonell investor ikke forvaltes på individuelt 

grunnlag, men kollektivt sammen med eiendeler som tilhører andre investorer og forvaltes via et fond, bør det gis 

opplysninger også til andre investorer, i det minste på anmodning, slik at alle de andre investorene i samme fond kan 

motta disse opplysningene om de ønsker det. 

25) Mange institusjonelle investorer og kapitalforvaltere benytter tjenestene til voteringsrådgivere som kan foreta under-

søkelser og gi dem råd og anbefalinger om hvordan de skal stemme på generalforsamlingen i børsnoterte selskaper. Selv 

om voteringsrådgivere spiller en viktig rolle når det gjelder foretaksstyring ved å bidra til å redusere kostnadene til 

analyse av selskapsopplysninger, kan de også ha stor innvirkning på investorers stemmeatferd. Særlig er investorer med 

svært diversifiserte porteføljer og mange utenlandske eierinteresser avhengige av anbefalingene fra voteringsrådgivere. 

26) Gitt voteringsrådgivernes betydning bør de omfattes av gjennomsiktighetskrav. Medlemsstatene bør sikre at voterings-

rådgivere som er underlagt en atferdsnorm, faktisk redegjør for hvordan denne normen anvendes. De bør også legge 

fram visse viktige opplysninger om hvordan de utarbeider sine undersøkelser, råd og voteringsanbefalinger, samt om 

faktiske eller mulige interessekonflikter eller forretningsforbindelser som kan påvirke utarbeidingen av undersøkelsene, 

rådene og voteringsanbefalingene. Disse opplysningene bør være offentlig tilgjengelige i en periode på minst tre år slik 

at de institusjonelle investorene har anledning til å velge tjenester fra voteringsrådgivere på grunnlag av de resultatene 

de tidligere har oppnådd. 

27) Voteringsrådgivere som er hjemmehørende i tredjestater, og som verken har sitt forretningskontor eller sitt hovedkontor 

i Unionen, kan levere analyser som gjelder selskaper hjemmehørende i Unionen. For å sikre like konkurransevilkår for 

voteringsrådgivere som er hjemmehørende i Unionen og voteringsrådgivere som er hjemmehørende i tredjestater, bør 

dette direktiv også få anvendelse på voteringsrådgivere som er hjemmehørende i tredjestater, når de utøver sin 

virksomhet via et forretningssted etablert i Unionen, uten hensyn til hvilken form dette forretningsstedet har. 

28) Medlemmene av ledelsen bidrar til at selskapet skal lykkes på lang sikt. Formen og strukturen på godtgjøringen til 

medlemmene av ledelsen avgjøres hovedsakelig av selskapet, dets relevante utvalg, aksjeeiere og eventuelt 

arbeidstakerrepresentanter. Derfor er det viktig å respektere mangfoldet av foretaksstyringssystemer i Unionen, ettersom 

dette gjenspeiler ulike medlemsstaters syn på rollen til selskapene og de organene som har ansvar for å fastsette 

godtgjøringspolitikken og godtgjøringen til de enkelte medlemmene av ledelsen. Ettersom godtgjøringen er et av de 

viktigste virkemidlene selskapene har for å tilpasse sine interesser til interessene til medlemmene av ledelsen, og på 

bakgrunn av den viktige rollen medlemmene av ledelsen spiller i selskapene, er det viktig at selskapenes godtgjørings-

politikk blir hensiktsmessig fastsatt av vedkommende organer i selskapet, og at aksjeeierne har mulighet til å uttale seg 

om selskapets godtgjøringspolitikk. 

29) For å sikre at aksjeeierne faktisk kan påvirke godtgjøringspolitikken, bør de ha rett til å holde en bindende eller 

rådgivende avstemning om godtgjøringspolitikken på grunnlag av en klar, forståelig og fullstendig oversikt over 

selskapets godtgjøringspolitikk. Godtgjøringspolitikken bør bidra til selskapets forretningsstrategi, interesser og bære-

kraft på lang sikt, og den bør ikke knyttes utelukkende eller hovedsakelig til kortsiktige mål. Medlemmene av 
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ledelsen bør vurderes på grunnlag av både finansielle og ikke-finansielle resultatkriterier, herunder, dersom det er 

relevant, miljøfaktorer, sosiale faktorer og faktorer knyttet til foretaksstyring. Godtgjøringspolitikken bør beskrive de 

ulike bestanddelene som godtgjøringen til medlemmene av ledelsen består av, og spennet i deres forholdsmessige 

andeler. Den kan være utformet som en ramme som godtgjøringen til medlemmene av ledelsen skal holdes innenfor. 

Godtgjøringspolitikken bør offentliggjøres omgående etter avstemningen blant aksjeeierne på generalforsamlingen. 

30) Under ekstraordinære omstendigheter kan selskapene ha behov for å gjøre unntak fra visse bestemmelser i godtgjørings-

politikken, for eksempel kriteriene for fast eller variabel godtgjøring. Medlemsstatene bør derfor kunne la selskapene 

anvende slike midlertidige unntak fra den gjeldende godtgjøringspolitikken dersom de i sin godtgjøringspolitikk angir 

hvordan den skal anvendes under visse ekstraordinære omstendigheter. Ekstraordinære omstendigheter bør bare omfatte 

situasjoner der det er nødvendig å gjøre unntak fra godtgjøringspolitikken av hensyn til interessene og bærekraften på 

lang sikt for selskapet som helhet, eller for å sikre dets levedyktighet. Godtgjøringsrapporten bør inneholde 

opplysninger om hvilken godtgjøring som er tildelt under slike ekstraordinære omstendigheter. 

31) For å sikre at godtgjøringspolitikken gjennomføres i tråd med denne politikken, bør aksjeeierne ha rett til å stemme over 

selskapets godtgjøringsrapport. For å sikre gjennomsiktighet i selskapet og ansvarlighet blant medlemmene av ledelsen 

bør godtgjøringsrapporten være klar og forståelig og inneholde en fullstendig oversikt over godtgjøringen til de enkelte 

medlemmene av ledelsen i løpet av siste regnskapsår. Dersom aksjeeierne stemmer mot godtgjøringsrapporten, bør 

selskapet i den påfølgende godtgjøringsrapporten redegjøre for hvordan det har tatt hensyn til resultatet av avstemningen 

blant aksjeeierne. Medlemsstatene bør imidlertid kunne fastsette at små og mellomstore selskaper, som et alternativ til 

avstemningen over godtgjøringsrapporten, bare framlegger godtgjøringsrapporten for aksjeeierne for drøfting på ordinær 

generalforsamling som et eget punkt på dagsordenen. Dersom en medlemsstat benytter denne muligheten, bør selskapet 

i den påfølgende godtgjøringsrapporten redegjøre for hvordan det er tatt hensyn til drøftingen på generalforsamlingen. 

32) For å gi aksjeeierne lett tilgang til godtgjøringsrapporten og gjøre det mulig for mulige investorer og interessenter å få 

informasjon om godtgjøringen til medlemmene av ledelsen bør godtgjøringsrapporten offentliggjøres på selskapets 

nettsted. Dette bør ikke berøre medlemsstatenes mulighet til også å kreve offentliggjøring av rapporten på andre måter, 

for eksempel som en del av erklæringen om foretaksstyringen eller av årsberetningen. 

33) Opplysningene om godtgjøringen til de enkelte medlemmene av ledelsen og offentliggjøringen av godtgjøringsrapporten 

skal øke gjennomsiktigheten i selskapet og ansvarligheten blant medlemmene av ledelsen i tillegg til å bedre aksjeeier-

nes tilsyn med godtgjøringen til medlemmene av ledelsen. Dette skaper de nødvendige forutsetningene for utøvelsen av 

aksjeeierrettigheter og aksjeeierengasjement når det gjelder godtgjøring. Særlig er offentliggjøringen av slike opplys-

ninger til aksjeeierne nødvendig for at de skal kunne vurdere godtgjøringen til medlemmene av ledelsen og uttale seg 

om reglene for og nivået på godtgjøringen til medlemmene av ledelsen og sammenhengen mellom lønn og resultater for 

hvert enkelt medlem av ledelsen, for å bøte på mulige situasjoner der størrelsen på godtgjøringen til et medlem av 

ledelsen ikke er berettiget på bakgrunn av hans eller hennes individuelle resultater og selskapets resultater. 

Offentliggjøring av godtgjøringsrapporten er nødvendig for at ikke bare aksjeeierne, men også mulige investorer og 

interessenter skal være i stand til å vurdere godtgjøringen til medlemmene av ledelsen, i hvilken utstrekning 

godtgjøringen er knyttet til selskapets resultater, og hvordan selskapet gjennomfører sin godtgjøringspolitikk i praksis. 

Det ville ikke ha vært mulig å nå disse målene ved offentliggjøring av anonymiserte godtgjøringsrapporter. 

34) For å øke gjennomsiktigheten i selskapet og ansvarligheten blant medlemmene av ledelsen samt sette aksjeeierne, 

mulige investorer og interessenter i stand til å skaffe seg et fullstendig og pålitelig bilde av godtgjøringen til hvert 

medlem av ledelsen, er det særlig viktig at alle bestanddeler av godtgjøringen og det samlede godtgjøringsbeløpet 

offentliggjøres.  



5.1.2023 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 2/943 

 

 

35) For å hindre at selskapet omgår kravene fastsatt i dette direktiv, for å unngå interessekonflikter og for å sikre at alle 

medlemmene av ledelsen er lojale overfor selskapet, er det særlig nødvendig å sørge for åpenhet omkring og 

offentliggjøring av godtgjøringen som er tildelt eller skal utbetales til de enkelte medlemmene av ledelsen, ikke bare fra 

selskapet selv, men også fra andre foretak som tilhører samme konsern. Dersom godtgjøringsrapporten ikke omfatter 

opplysninger om godtgjøring som er tildelt eller skal utbetales til enkeltmedlemmer av ledelsen fra foretak som tilhører 

samme konsern som selskapet, vil det være en risiko for at selskapene kan prøve å omgå kravene fastsatt i dette direktiv 

ved å gi medlemmer av ledelsen skjult godtgjøring via et kontrollert foretak. I så tilfelle ville aksjeeierne ikke ha et 

fullstendig og pålitelig bilde av godtgjøringen som selskapet gir medlemmene av ledelsen, og målene for dette direktiv 

ville ikke kunne nås. 

36) For å gi en fullstendig oversikt over godtgjøringen til medlemmene av ledelsen bør godtgjøringsrapporten, dersom det er 

relevant, også inneholde opplysninger om størrelsen på godtgjøringen som gis på grunnlag av familiesituasjonen til de 

enkelte medlemmene av ledelsen. Godtgjøringsrapporten bør derfor også i relevante tilfeller omhandle godtgjørings-

bestanddeler som for eksempel familie- eller barnetillegg. Ettersom personopplysninger som gjelder familiesituasjonen 

til de enkelte medlemmene av ledelsen, eller særlige kategorier av personopplysninger i henhold til europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2016/679(1) er spesielt sensitive og krever særlig vern, skal rapporten imidlertid bare 

offentliggjøre størrelsen på godtgjøringen og ikke årsaken til at den ble gitt. 

37) I henhold til dette direktiv bør personopplysningene i godtgjøringsrapporten behandles på en måte som sikrer økt 

gjennomsiktighet i selskapet om godtgjøringen til medlemmene av ledelsen, slik at det blir lettere å stille medlemmene 

av ledelsen til ansvar og styrke aksjeeiernes tilsyn med deres godtgjøring. Dette berører ikke medlemsstatenes nasjonale 

rett om behandling av personopplysninger om medlemmer av ledelsen for andre formål. 

38) Det er viktig å vurdere godtgjøringen til medlemmene av ledelsen og deres resultater ikke bare én gang i året, men også 

i en egnet periode slik at aksjeeiere, mulige investorer og interessenter kan foreta en forsvarlig vurdering av om 

godtgjøringen belønner langsiktige resultater, og for å måle hvordan resultatene og godtgjøringen for medlemmene av 

ledelsen utvikles på mellomlang til lang sikt, særlig sett i forhold til selskapets resultater. I mange tilfeller må det gå 

flere år før det er mulig å vurdere om godtgjøringen som ble gitt, var i tråd med selskapets interesser på lang sikt. Særlig 

kan tildeling av langsiktige stimuleringstiltak omfatte perioder på inntil sju til ti år og kombineres med utsettel-

sesperioder på flere år. 

39) Det er også viktig å kunne vurdere godtgjøringen til et medlem av ledelsen i hele den perioden vedkommende sitter i et 

bestemt selskaps styre. I Unionen sitter styremedlemmer gjennomsnittlig seks år i styret, men i noen medlemsstater er 

denne perioden på over åtte år. 

40) For å begrense inngrepet i retten til privatliv og vern av personopplysninger for medlemmene av ledelsen bør selskapers 

offentliggjøring i godtgjøringsrapporten av personopplysninger for medlemmer av ledelsen være begrenset til ti år. 

Denne perioden er i samsvar med andre frister som er fastsatt i unionsretten i forbindelse med offentliggjøring av 

dokumenter som gjelder foretaksstyring. I henhold til artikkel 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF(2) skal 

årsberetningen og erklæringene om foretaksstyringen være offentlig tilgjengelige som en del av årsrapporten i minst ti 

år. Det er en klar fordel å ha ulike typer rapporter om foretaksstyringen, herunder godtgjøringsrapporten, tilgjengelig i ti 

år, slik at aksjeeiere og interessenter kan få en samlet oversikt over selskapets stilling. 

41) Ved utløpet av tiårsperioden bør selskapet fjerne alle personopplysninger fra godtgjøringsrapporten eller ikke lenger la 

godtgjøringsrapporten være offentlig tilgjengelig i sin helhet. Etter denne perioden kan innsyn i disse person-

opplysningene være nødvendig for andre formål, for eksempel for å kunne iverksette rettslige skritt. Bestemmelsene om 

godtgjøring bør ikke berøre den fulle utøvelsen av grunnleggende rettigheter som er sikret i henhold til traktatene, særlig 

  

(1) 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). 

(2) 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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artikkel 153 nr. 5 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte, allmenne prinsipper i nasjonal avtale- og arbeidsrett, 

unionsretten og nasjonal rett om deltakelse og det generelle ansvaret til det berørte selskapets administrasjons-, ledelses- 

og kontrollorganer og heller ikke, dersom det er relevant, de rettighetene partene i arbeidslivet har til å inngå og anvende 

tariffavtaler i samsvar med nasjonal rett og praksis. Bestemmelsene om godtgjøring bør heller ikke, dersom det er 

relevant, berøre nasjonal rett om arbeidstakerrepresentasjon i administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganet. 

42) Transaksjoner med nærstående parter kan være til skade for selskaper og deres aksjeeiere ettersom de kan gi den 

nærstående parten anledning til å tilegne seg verdier som tilhører selskapet. Derfor er det viktig å treffe tilstrekkelige 

sikkerhetstiltak for å verne selskapers og aksjeeieres interesser. Av denne grunn bør medlemsstatene sikre at vesentlige 

transaksjoner mellom nærstående parter framlegges for godkjenning av aksjeeierne eller administrasjons- eller 

kontrollorganet i henhold til prosedyrer som hindrer den nærstående parten i å utnytte sin stilling, og gir tilstrekkelig 

vern av interessene til selskapet og aksjeeiere som ikke er nærstående parter, herunder mindretallsaksjeeiere. 

43) Dersom transaksjonen med en nærstående part omfatter et medlem av ledelsen eller en aksjeeier, bør vedkommende 

medlem av ledelsen eller vedkommende aksjeeier ikke delta i godkjenningen eller avstemningen. Medlemsstatene bør 

imidlertid ha mulighet til å tillate at aksjeeiere som er nærstående parter, deltar i avstemningen, forutsatt at nasjonal rett 

fastsetter egnede sikkerhetstiltak i forbindelse med avstemningen for å ivareta interessene til selskaper og aksjeeiere 

som ikke er nærstående parter, herunder mindretallsaksjeeiere, for eksempel krav om et større flertall for godkjenning av 

transaksjoner. 

44) Selskaper bør offentliggjøre vesentlige transaksjoner senest på det tidspunktet transaksjonen gjennomføres, med 

opplysninger om navnet på den nærstående parten, transaksjonsdatoen og verdien av transaksjonen, samt eventuelle 

andre opplysninger som er nødvendige for å kunne vurdere transaksjonens rimelighet. Offentliggjøring av slike trans-

aksjoner, for eksempel på et selskaps nettsted eller på en annen lett tilgjengelig måte, er nødvendig for å informere 

aksjeeiere, kreditorer, ansatte og andre interessenter om mulige virkninger som slike transaksjoner kan få på verdien av 

selskapet. Nøyaktig identifisering av den nærstående parten er nødvendig for bedre å kunne vurdere risikoene ved 

transaksjonen og for å gjøre det mulig å bestride denne transaksjonen, herunder ved å iverksette rettslige skritt. 

45) Dette direktiv fastsetter gjennomsiktighetskrav for selskaper, institusjonelle investorer, kapitalforvaltere og voterings-

rådgivere. Hensikten med gjennomsiktighetskravene er ikke å pålegge selskaper, institusjonelle investorer, kapi-

talforvaltere eller voteringsrådgivere å offentliggjøre visse opplysninger som ved å offentliggjøres ville være til alvorlig 

skade for deres stilling i markedet, eller, dersom de ikke har et kommersielt formål, for deres medlemmers eller 

begunstigedes interesser. Slik manglende offentliggjøring bør ikke undergrave målene med kravene til framleggelse av 

opplysninger fastsatt i dette direktiv. 

46) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføring av bestemmelsene om identifisering av aksjeeiere, om overføring av 

opplysninger og om tilrettelegging for utøvelse av aksjeeierrettigheter bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet. 

Denne myndigheten bør utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(1). 

47) Særlig bør Kommisjonens gjennomføringsrettsakter angi minstekravene til standardisering når det gjelder formater som 

skal brukes, og frister som skal overholdes. Ved å gi Kommisjonen myndighet til å vedta gjennomføringsrettsakter er 

det mulig å sikre at disse kravene oppdateres i tråd med utviklingen på markedet og på tilsynsområdet, og forhindre 

  

(1) 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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uensartet gjennomføring av bestemmelsene i medlemsstatene. Slik uensartet gjennomføring kan føre til at det vedtas 

nasjonale standarder som ikke er forenlige, og øke risikoene og kostnadene ved transaksjoner over landegrensene og 

dermed gjøre dem mindre formålstjenlige og effektive og medføre ytterligere byrder for formidlere. 

48) Når Kommisjonen utøver sin gjennomføringsmyndighet i henhold til dette direktiv, bør den ta hensyn til relevant 

markedsutvikling og særlig til eksisterende initiativer til egne regler, som for eksempel markedsstandarder for 

behandling av selskapshendelser og markedsstandarder for generalforsamlinger, og bør fremme bruk av moderne tekno-

logi i kommunikasjonen mellom selskapene og deres aksjeeiere, herunder gjennom formidlere og eventuelt andre 

markedsdeltakere. 

49) For å sikre en mer sammenlignbar og ensartet utforming av godtgjøringsrapporten bør Kommisjonen vedta retnings-

linjer for å spesifisere den standardiserte utformingen. Gjeldende praksis i medlemsstatene med hensyn til framleggelse 

av opplysningene i godtgjøringsrapporten er svært varierende, og derfor varierer også graden av gjennomsiktighet og 

vern for aksjeeiere og investorer. Resultatet av den varierende praksisen er at aksjeeiere og investorer, særlig når det 

gjelder investeringer over landegrensene, støter på vanskeligheter og påføres kostnader når de ønsker å forstå og 

overvåke gjennomføringen av godtgjøringspolitikken og engasjere seg i selskapet på dette spesifikke området. 

Kommisjonen bør rådføre seg med medlemsstatene, alt etter hva som relevant, før den vedtar sine retningslinjer. 

50) For å sikre at kravene fastsatt i dette direktiv eller tiltakene som treffes for å gjennomføre dette direktiv, overholdes i 

praksis, bør enhver overtredelse av disse kravene medføre sanksjoner. For dette formål bør sanksjonene være 

tilstrekkelig avskrekkende og stå i forhold til overtredelsen. 

51) Ettersom målene for dette direktiv ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene som følge av at 

egenkapitalmarkedet i Unionen er av en internasjonal karakter, og at tiltak som treffes av medlemsstatene alene vil 

kunne føre til ulike regelverk, som kan undergrave eller skape nye hindringer for det indre markeds virkemåte, og derfor 

på grunn av deres 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 forholdsmes-

sighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene. 

52) Dette direktiv bør anvendes i samsvar med Unionens regelverk for datasikring og personvern slik det er nedfelt i Den 

europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter. All behandling av personopplysninger om fysiske personer i 

henhold til dette direktiv bør skje i samsvar med forordning (EU) 2016/679. Særlig bør opplysningene til enhver tid 

være korrekte og oppdaterte, og den registrerte bør være behørig underrettet om behandlingen av personopplysninger i 

henhold til dette direktiv og bør ha rett til å få rettet ufullstendige eller ukorrekte opplysninger samt rett til å få slettet 

personopplysninger. Videre bør enhver overføring av opplysninger om aksjeeieres identitet til tredjestatsformidlere være 

i samsvar med kravene fastsatt i forordning (EU) 2016/679. 

53) Personopplysninger i henhold til dette direktiv bør behandles for de særskilte formålene fastsatt i dette direktiv. 

Behandling av disse personopplysningene for andre formål enn de formålene de opprinnelig ble innsamlet for, bør 

utføres i samsvar med forordning (EU) 2016/679. 

54) Dette direktiv berører ikke bestemmelsene fastsatt i sektorspesifikke unionsregelverksakter som regulerer bestemte typer 

selskaper eller bestemte typer enheter, for eksempel kredittinstitusjoner, verdipapirforetak, kapitalforvaltere, forsikrings-

selskaper og pensjonsfond. Bestemmelser i sektorspesifikke unionsregelverksakter bør anses som lex specialis i forhold 

til dette direktiv og ha forrang for dette direktiv i den utstrekning kravene fastsatt i dette direktiv er i 
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strid med kravene fastsatt i en sektorspesifikk unionsregelverksakt. De spesifikke bestemmelsene i en sektorspesifikk 

unionsregelverksakt bør imidlertid ikke tolkes på en måte som undergraver en effektiv anvendelse av dette direktiv eller 

oppnåelsen av dets overordnede mål. Det faktum alene at det finnes særlige unionsregler for en bestemt sektor, bør ikke 

utelukke anvendelsen av dette direktiv. I den utstrekning dette direktiv fastsetter mer spesifikke bestemmelser eller 

tilføyer krav til bestemmelsene fastsatt i en sektorspesifikk unionsregelverksakt, bør bestemmelsene fastsatt i en 

sektorspesifikk unionsregelverksakt anvendes sammen med bestemmelsene i dette direktiv. 

55) Dette direktiv er ikke til hinder for at medlemsstatene kan vedta eller opprettholde strengere bestemmelser på det 

området dette direktiv gjelder, for å tilrettelegge ytterligere for utøvelsen av aksjeeierrettigheter, for å fremme 

aksjeeierengasjement og for å ivareta mindretallsaksjeeiernes interesser, samt for å oppfylle andre formål, for eksempel 

kreditt- og finansinstitusjonenes sikkerhet og soliditet. Slike bestemmelser bør imidlertid ikke hindre en effektiv 

anvendelse av dette direktiv eller oppnåelsen av dets mål og bør under alle omstendigheter være i samsvar med reglene 

fastsatt i traktatene. 

56) I samsvar med den felles politiske erklæringen fra medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 2011 om 

forklarende dokumenter(1) har medlemsstatene forpliktet seg til at underretningen om innarbeidingstiltakene i beret-

tigede 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 direktiv anser regelgiveren at 

oversendingen av slike dokumenter er berettiget. 

57) EUs datatilsyn har blitt rådspurt i samsvar med artikkel 28 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 45/2001(2) og har avgitt uttalelse 28. oktober 2014(3). 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endringer av direktiv 2007/36/EF 

I direktiv 2007/36/EF gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 1 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 og 2 skal lyde: 

«1. I dette direktiv fastsettes krav i forbindelse med utøvelsen av visse aksjeeierrettigheter knyttet til aksjer med 

stemmerett i forbindelse med generalforsamlinger i selskaper som har sitt forretningskontor i en medlemsstat, og hvis 

aksjer er opptatt til handel på et regulert marked som ligger i eller driver virksomhet i en medlemsstat. Det fastsettes 

også særlige krav for å fremme aksjeeierengasjement, særlig på lang sikt. De særlige kravene får anvendelse i 

forbindelse med identifisering av aksjeeiere, overføring av opplysninger, tilrettelegging for utøvelse av aksjeeierret-

tigheter, gjennomsiktighet med hensyn til institusjonelle investorer, kapitalforvaltere og voteringsrådgivere, godtgjøring 

til medlemmer av ledelsen og transaksjoner mellom nærstående parter. 

2. Den medlemsstaten som har ansvar for å regulere forhold som omfattes av dette direktiv, skal være den 

medlemsstaten der selskapet har sitt forretningskontor, og henvisninger til «gjeldende lovgivning» er henvisninger til 

denne medlemsstatens lovgivning. 

Ved anvendelsen av kapittel Ib skal «vedkommende medlemsstat» defineres som følger: 

a) For institusjonelle investorer og kapitalforvaltere, den hjemstaten som er definert i enhver relevant sektorspesifikk 

unionsregelverksakt. 

b) For voteringsrådgivere, den medlemsstaten der voteringsrådgiveren har sitt forretningskontor, eller, dersom 

voteringsrådgiveren ikke har sitt forretningskontor i en medlemsstat, den medlemsstaten der voteringsrådgiveren 

har sitt hovedkontor, eller, dersom voteringsrådgiveren verken har sitt forretningskontor eller hovedkontor i en 

medlemsstat, den medlemsstaten der voteringsrådgiveren har et forretningssted.»  

  

(1) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av person-

opplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 8.12.2001, s. 1). 

(3) EUT C 417 av 21.11.2014, s. 8. 
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b) I nr. 3 skal bokstav a) og b) lyde: 

«a) innretninger for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) i henhold til artikkel 1 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF(*), 

b) innretninger for kollektiv investering i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2011/61/EU(**), 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og forskrifter om foretak 

for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32). 

(**) Europaparlaments- og rådsdirektiv 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). 

c) Nytt nummer skal lyde: 

«3a. Selskapene nevnt i nr. 3 skal ikke unntas fra bestemmelsene fastsatt i kapittel Ib.» 

d) Nye numre skal lyde: 

«5. Kapittel Ia får anvendelse på formidlere i den utstrekning de yter tjenester til aksjeeiere eller andre formidlere når 

det gjelder aksjer i selskaper som har sitt forretningskontor i en medlemsstat, og hvis aksjer er opptatt til handel på et 

regulert marked som ligger i eller driver virksomhet i en medlemsstat. 

6. Kapittel Ib får anvendelse på 

a) institusjonelle investorer, i den utstrekning de direkte eller gjennom en kapitalforvalter investerer i aksjer som 

handles på et regulert marked, 

b) kapitalforvaltere, i den utstrekning de investerer i slike aksjer på vegne av investorer, og 

c) voteringsrådgivere, i den utstrekning de yter tjenester til aksjeeiere når det gjelder aksjer i selskaper som har sitt 

forretningskontor i en medlemsstat, og hvis aksjer er opptatt til handel på et regulert marked som ligger i eller 

driver virksomhet i en medlemsstat. 

7. Bestemmelsene i dette direktiv berører ikke bestemmelsene fastsatt i sektorspesifikke unionsregelverksakter som 

regulerer bestemte typer selskaper eller bestemte typer enheter. I den utstrekning dette direktiv fastsetter mer spesifikke 

regler eller legger til krav i forhold til bestemmelsene fastsatt i en sektorspesifikk unionsregelverksakt, skal disse 

bestemmelsene anvendes sammen med bestemmelsene i dette direktiv.» 

2) I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a) Bokstav a) skal lyde: 

«a) «regulert marked» et regulert marked som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 21 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2014/65/EU(*), 

  

(*) 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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b) Nye bokstaver skal lyde: 

«d) «formidler» en person, for eksempel et verdipapirforetak som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 1 i direktiv 

2014/65/EU, en kredittinstitusjon som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 1 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 575/2013(*) eller en verdipapirsentral som definert i artikkel 2 nr. 1 punkt 1 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 909/2014(**), som yter tjenester i form av oppbevaring av aksjer, forvaltning av aksjer 

eller føring av verdipapirkontoer på vegne av aksjeeiere eller andre personer, 

e) «institusjonell investor» 

 i) et foretak som driver livsforsikringsvirksomhet i henhold til artikkel 2 nr. 3 bokstav a), b) og c) i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(***) eller gjenforsikringsvirksomhet i henhold til artikkel 13 

nr. 7 i samme direktiv, forutsatt at denne virksomheten omfatter livsforsikringsforpliktelser, og som ikke er 

utelukket i henhold til nevnte direktiv, 

ii) et tjenestepensjonsforetak som omfattes av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2341(****) i 

samsvar med artikkel 2 i nevnte direktiv, med mindre en medlemsstat har valgt å unnta dette foretaket helt 

eller delvis fra anvendelsen av nevnte direktiv i samsvar med artikkel 5 i nevnte direktiv, 

f) «kapitalforvalter» et verdipapirforetak som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 1 i direktiv 2014/65/EU, som yter 

porteføljeforvaltningstjenester til investorer, en AIF-forvalter (forvalter av et alternativt investeringsfond) som 

definert i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2011/61/EU som ikke oppfyller vilkårene for unntak i samsvar med 

artikkel 3 i nevnte direktiv, eller et forvaltningsselskap som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i direktiv 

2009/65/EF, eller et investeringsselskap som er godkjent i samsvar med direktiv 2009/65/EF, forutsatt at det ikke 

har utpekt et forvaltningsselskap med tillatelse i henhold til nevnte direktiv som ansvarlig for forvaltningen, 

g) «voteringsrådgiver» en juridisk person som på profesjonelt og kommersielt grunnlag analyserer opplysningene 

selskapene offentliggjør, og, dersom det er relevant, andre opplysninger om børsnoterte selskaper med sikte på å 

gi investorer et beslutningsgrunnlag i forbindelse med stemmegivning ved å tilby undersøkelser, rådgivning eller 

anbefalinger knyttet til utøvelsen av stemmeretter, 

h) «nærstående part» det samme som i de internasjonale regnskapsstandardene vedtatt i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002(*****), 

i) «medlem av ledelsen»: 

 i) ethvert medlem av et selskaps administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan, 

 ii) dersom de ikke er medlemmer av selskapets administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan: administrerende 

direktør samt viseadministrerende direktør, dersom denne funksjonen finnes i selskapet, 

iii) dersom en medlemsstat har fastsatt det: andre personer som ivaretar funksjoner tilsvarende dem som ivaretas 

i henhold til punkt i) eller ii), 

j) «opplysninger om aksjeeiers identitet» opplysninger som gjør det mulig å fastslå identiteten til en aksjeeier, 

herunder minst følgende opplysninger: 

 i) aksjeeierens navn og kontaktopplysninger (herunder fullstendig adresse og eventuelt e-postadresse), og, 

dersom denne er en juridisk person, registreringsnummer, eller, i mangel av registreringsnummer, en entydig 

identifikasjon, for eksempel identifikator for juridisk person, 

 ii) antall aksjer som innehas, og  



5.1.2023 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 2/949 

 

 

iii) i den utstrekning selskapet anmoder om det, en eller flere av følgende opplysninger: kategorier eller klasser 

av aksjer som innehas, eller datoen som aksjene innehas fra.  

  

(*) 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). 

(**) 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). 

(***) 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 (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 

regnskapsstandarder (EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1).» 

3) Nye kapitler skal lyde: 

«KAPITTEL IA 

IDENTIFISERING AV AKSJEEIERE, OVERFØRING AV OPPLYSNINGER OG TILRETTELEGGING FOR UTØVELSE AV 

AKSJEEIERRETTIGHETER 

Artikkel 3a 

Identifisering av aksjeeiere 

1. Medlemsstatene skal sikre at selskaper har rett til å identifisere sine aksjeeiere. Medlemsstatene kan fastsette at 

selskaper med forretningskontor på deres territorium bare skal kunne anmode om opplysninger om identiteten til aksjeeiere 

som innehar mer enn en viss prosentandel av aksjene eller stemmerettene. Denne andelen skal ikke overstige 0,5 %. 

2. Medlemsstatene skal sikre at formidlere, på anmodning fra selskapet eller en tredjepart utpekt av selskapet, omgående 

overfører opplysningene om aksjeeieres identitet til selskapet. 

3. Dersom det finnes flere enn én formidler i en kjede av formidlere, skal medlemsstatene sikre at anmodningen fra 

selskapet eller en tredjepart utpekt av selskapet, omgående videresendes mellom formidlerne, og at opplysningene om 

aksjeeiernes identitet omgående overføres direkte til selskapet eller til en tredjepart utpekt av selskapet, av den formidleren 

som innehar opplysningene anmodningen gjelder. Medlemsstatene skal sikre at selskapet har mulighet til å innhente 

opplysninger om aksjeeieres identitet fra enhver formidler i kjeden som innehar opplysningene. 

Medlemsstatene kan fastsette at selskapet skal kunne anmode verdipapirsentralen eller en annen formidler eller tjenesteyter 

om å innhente opplysninger om en aksjeeiers identitet, herunder fra formidlere i kjeden av formidlere, og overføre 

opplysningene til selskapet. 

Medlemsstatene kan dessuten fastsette at formidleren, på anmodning fra selskapet eller en tredjepart utpekt av selskapet, 

omgående skal meddele selskapet kontaktopplysningene til den neste formidleren i kjeden av formidlere. 

4. Personopplysninger om aksjeeiere skal behandles i henhold til denne artikkel slik at selskapet skal kunne identifisere 

sine eksisterende aksjeeiere for å kunne kommunisere direkte med dem og dermed tilrettelegge for utøvelsen av 

aksjeeierrettigheter og -engasjement i selskapet. 

Uten at det berører en eventuelt lengre lagringsperiode fastsatt i en sektorspesifikk unionsregelverksakt, skal medlems-

statene sikre at selskaper og formidlere ikke lagrer personopplysninger om aksjeeiere som er overført til dem i samsvar med 

denne artikkel for formålet angitt i denne artikkel, i mer enn tolv måneder etter at de har blitt kjent med at vedkommende 

person ikke lenger er aksjeeier.  
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Medlemsstatene kan ved lov fastsette regler for behandling av personopplysninger om aksjeeiere for andre formål.  

5. Medlemsstatene skal sikre at juridiske personer har rett til å få rettet ufullstendige eller ukorrekte opplysninger om sin 

identitet som aksjeeiere. 

6. Medlemsstatene skal sikre at en formidler som legger fram opplysninger om aksjeeieres identitet i samsvar med 

reglene fastsatt i denne artikkel, ikke skal anses å ha brutt eventuelle bestemmelser om taushetsplikt i henhold til avtale 

eller lover eller forskrifter. 

7. Innen 10. juni 2019 skal medlemsstatene informere Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet) (ESMA), opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(*), om hvor-

vidt de har begrenset identifiseringen av aksjeeiere til aksjeeiere som innehar mer enn en viss prosentandel av aksjene eller 

stemmerettene i samsvar med nr. 1, og eventuelt hvilken prosentandel som gjelder. ESMA skal offentliggjøre disse 

opplysningene på sitt nettsted. 

8. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta gjennomføringsrettsakter for å fastsette minstekravene til overføring av 

opplysningene fastsatt i nr. 2 når det gjelder formatet på opplysningene som skal formidles, formatet på anmodningen, 

herunder med hensyn til deres sikkerhet og samvirkingsevne, og fristene som skal overholdes. Gjennomføringsrettsaktene 

skal vedtas innen 10. september 2018 i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 14a nr. 2. 

Artikkel 3b 

Overføring av opplysninger 

1. Medlemsstatene skal sikre at formidlere pålegges omgående å overføre følgende opplysninger fra selskapet til 

aksjeeieren eller en tredjepart utpekt av aksjeeieren: 

a) Opplysninger som selskapet er forpliktet til å framlegge for aksjeeieren for at aksjeeieren skal kunne utøve rettighetene 

som følger av aksjene, og som er rettet til alle eiere av aksjer i den respektive aksjeklassen, eller 

b) dersom opplysningene nevnt i bokstav a) er tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets nettsted, en melding om hvor på 

nettstedet opplysningene kan finnes. 

2. Medlemsstatene skal pålegge selskapene å gi formidlerne opplysningene nevnt i nr. 1 bokstav a) eller meldingen 

nevnt i samme nummer bokstav b) på en standardisert måte og i god tid. 

3. Medlemsstatene skal imidlertid ikke kreve at opplysningene nevnt i nr. 1 bokstav a) eller meldingen nevnt i nr. 1 

bokstav b), overføres eller framlegges i samsvar med nr. 1 og 2 dersom selskapene sender opplysningene eller meldingen 

direkte til alle sine aksjeeiere eller en tredjepart utpekt av aksjeeieren. 

4. Medlemsstatene skal pålegge formidlere omgående å overføre til selskapet opplysninger mottatt fra aksjeeierne om 

utøvelse av rettigheter som følger av deres aksjer, i samsvar med instruksene gitt av aksjeeierne. 

5. Dersom det finnes flere enn én formidler i en kjede av formidlere, skal opplysningene nevnt i nr. 1 og 4 omgående 

overføres mellom formidlerne, med mindre formidleren kan overføre opplysningene direkte til selskapet eller til aksjeeieren 

eller til en tredjepart utpekt av aksjeeieren. 

6. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta gjennomføringsrettsakter for å fastsette minstekravene med hensyn til 

overføring av opplysningene fastsatt i nr. 1–5 i denne artikkel når det gjelder type opplysninger og formatet på 

opplysningene som skal overføres, herunder med hensyn til deres sikkerhet og samvirkingsevne, og fristene som skal 

overholdes. Gjennomføringsrettsaktene skal vedtas innen 10. september 2018 i samsvar med undersøkelsesprosedyren 

nevnt i artikkel 14a nr. 2.  
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Artikkel 3c 

Tilrettelegging for utøvelsen av aksjeeierrettigheter 

1. Medlemsstatene skal sikre at formidlerne tilrettelegger for at aksjeeierne kan utøve sine rettigheter, herunder retten til 

å delta og stemme på generalforsamlinger, ved å treffe minst ett av følgende tiltak: 

a) Formidleren treffer de tiltakene som er nødvendige for at aksjeeieren eller en tredjepart utpekt av aksjeeieren selv skal 

kunne utøve rettighetene. 

b) Formidleren utøver rettighetene som følger av aksjene etter uttrykkelig fullmakt og instruks fra aksjeeieren og i 

aksjeeierens interesse. 

2. Medlemsstatene skal sikre at det ved elektronisk stemmegivning sendes en elektronisk bekreftelse på mottak av 

stemmene til den personen som har avgitt stemme. 

Medlemsstatene skal sikre at aksjeeieren eller en tredjepart utpekt av aksjeeieren i etterkant av generalforsamlingen, i det 

minste på anmodning, kan få en bekreftelse på at deres stemmer er gyldig registrert og talt opp av selskapet, med mindre 

disse opplysningene allerede er tilgjengelige for dem. Medlemsstatene kan fastsette en frist for å anmode om en slik 

bekreftelse. En slik frist skal ikke være lengre enn tre måneder fra avstemningsdatoen. 

Dersom formidleren mottar bekreftelsen nevnt i første eller annet ledd, skal vedkommende omgående videresende den til 

aksjeeieren eller en tredjepart utpekt av aksjeeieren. Dersom det finnes flere enn én formidler i kjeden av formidlere, skal 

bekreftelsen omgående overføres mellom formidlerne, med mindre bekreftelsen kan sendes direkte til aksjeeieren eller til 

en tredjepart utpekt av aksjeeieren. 

3. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta gjennomføringsrettsakter for å fastsette minstekravene til tilrettelegging 

for utøvelsen av aksjeeierrettigheter i henhold til nr. 1 og 2 i denne artikkel med hensyn til type tilretteleggingstiltak, 

formatet på den elektroniske bekreftelsen på mottak av stemmer, formatet for overføring gjennom kjeden av formidlere av 

bekreftelsen på at stemmene er gyldig registrert og talt opp, herunder med hensyn til deres sikkerhet og samvirkingsevne, 

og fristene som skal overholdes. Gjennomføringsrettsaktene skal vedtas innen 10. september 2018 i samsvar med 

undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 14a nr. 2. 

Artikkel 3d 

Likebehandling, forholdsmessighet og gjennomsiktighet med hensyn til kostnader 

1. Medlemsstatene skal pålegge formidlere å offentliggjøre alle relevante gebyrer for tjenester som ytes i henhold til 

dette kapittel, separat for hver tjeneste. 

2. Medlemsstatene skal sikre at alle gebyrer som formidlere krever av aksjeeiere, selskaper og andre formidlere, ikke 

innebærer forskjellsbehandling og står i forhold til de faktiske kostnadene som påløper for yting av tjenestene. Eventuelle 

forskjeller mellom gebyrene som kreves for utøvelse av rettigheter innenlands og over landegrensene, skal tillates bare i 

behørig begrunnede tilfeller og dersom de gjenspeiler forskjeller i faktiske påløpte kostnader for yting av tjenestene. 

3. Medlemsstatene kan forby formidlere å ta gebyr for tjenester som ytes i henhold til dette kapittel. 

Artikkel 3e 

Tredjestatsformidlere 

Dette kapittel får også anvendelse på formidlere som verken har sitt forretningskontor eller sitt hovedkontor i Unionen, når 

de yter tjenester som nevnt i artikkel 1 nr. 5. 

Artikkel 3f 

Opplysninger om gjennomføring 

1. Vedkommende myndigheter skal underrette Kommisjonen om vesentlige praktiske problemer med håndhevingen av 

bestemmelsene i dette kapittel og om manglende overholdelse av bestemmelsene i dette kapittel fra Unionens eller 

tredjestaters formidlere.  
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2. Kommisjonen skal, i nært samarbeid med ESMA og Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske 

banktilsynsmyndighet), opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(**), framlegge en rapport 

for Europaparlamentet og Rådet om gjennomføringen av dette kapittel, herunder dets virkning, vanskeligheter med den 

praktiske anvendelsen og håndhevingen, samtidig som det tas hensyn til den relevante markedsutviklingen på unionsplan 

og internasjonalt plan. Rapporten skal også drøfte i hvilken grad virkeområdet for dette kapittel er hensiktsmessig med 

hensyn til tredjestatsformidlere. Kommisjonen skal offentliggjøre rapporten innen 10. juni 2023. 

KAPITTEL IB 

GJENNOMSIKTIGHET MED HENSYN TIL INSTITUSJONELLE INVESTORER, KAPITALFORVALTERE OG 

VOTERINGSRÅDGIVERE 

Artikkel 3g 

Retningslinjer for aksjeeierengasjement 

1. Medlemsstatene skal sikre at institusjonelle investorer og kapitalforvaltere enten oppfyller kravene fastsatt i bokstav 

a) og b) eller offentliggjør en klar og begrunnet redegjørelse for hvorfor de har valgt ikke å oppfylle et eller flere av disse 

kravene. 

a) Institusjonelle investorer og kapitalforvaltere skal utarbeide og offentliggjøre retningslinjer for aksjeeierengasjement 

som beskriver hvordan de integrerer aksjeeierengasjement i sin investeringsstrategi. Retningslinjene skal beskrive 

hvordan de overvåker investeringsobjektene på relevante områder som strategi, finansielle og ikke-finansielle resultater 

og risikoer, kapitalstruktur, sosiale og miljømessige virkninger og foretaksstyring, fører dialog med investerings-

objektene, utøver stemmeretter og andre rettigheter knyttet til aksjer, samarbeider med andre aksjeeiere, kommuniserer 

med relevante interessenter i investeringsobjektene og håndterer faktiske og mulige interessekonflikter i forbindelse 

med sitt aksjeeierengasjement. 

b) Institusjonelle investorer og kapitalforvaltere skal årlig offentliggjøre hvordan de har gjennomført sine retningslinjer for 

aksjeeierengasjement, med en generell beskrivelse av stemmeatferd, en redegjørelse for de viktigste avstemningene og 

bruken av voteringsrådgiveres tjenester. De skal offentliggjøre hvordan de har stemt på generalforsamlingene i 

selskaper de har aksjer i. Disse opplysningene kan utelate stemmer som er ubetydelige på grunn av saken avstemningen 

gjelder, eller størrelsen på eierandelen i selskapet. 

2. Opplysningene nevnt i nr. 1 skal være vederlagsfritt tilgjengelige på den institusjonelle investorens eller kapitalfor-

valterens nettsted. Medlemsstatene kan fastsette at opplysningene skal offentliggjøres vederlagsfritt på andre måter som er 

lett tilgjengelige på internett. 

Dersom en kapitalforvalter gjennomfører retningslinjene for aksjeeierengasjement, herunder deltar i avstemninger på vegne 

av en institusjonell investor, skal den institusjonelle investoren opplyse om hvor kapitalforvalteren har offentliggjort 

opplysningene om avstemningene. 

3. Regler for interessekonflikter som gjelder for institusjonelle investorer og kapitalforvaltere, herunder artikkel 14 i 

direktiv 2011/61/EU, artikkel 12 nr. 1 bokstav b) og artikkel 14 nr. 1 bokstav d) i direktiv 2009/65/EF og de relevante 

gjennomføringsreglene, samt artikkel 23 i direktiv 2014/65/EU, får også anvendelse når det gjelder aksjeeierengasjement. 

Artikkel 3h 

Institusjonelle investorers investeringsstrategi og avtaler med kapitalforvaltere 

1. Medlemsstatene skal sikre at institusjonelle investorer offentlig redegjør for hvordan de sentrale elementene i deres 

strategi for egenkapitalinvesteringer samsvarer med profilen og varigheten av deres forpliktelser, særlig langsiktige 

forpliktelser, og hvordan de bidrar til eiendelenes resultater på mellomlang til lang sikt. 

2. Dersom en kapitalforvalter investerer på vegne av en institusjonell investor, enten skjønnsmessig for hver enkelt 

kunde eller gjennom en innretning for kollektiv investering, skal medlemsstatene sikre at den institusjonelle investoren 

offentliggjør følgende opplysninger om sin avtale med kapitalforvalteren:  
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a) Hvordan avtalen med kapitalforvalteren stimulerer kapitalforvalteren til å tilpasse sin investeringsstrategi og sine 

beslutninger til profilen og varigheten av den institusjonelle investorens forpliktelser, særlig langsiktige forpliktelser. 

b) Hvordan denne avtalen oppmuntrer kapitalforvalteren til å treffe investeringsbeslutninger på grunnlag av vurderinger av 

investeringsobjektets finansielle og ikke-finansielle resultater på mellomlang til lang sikt, og til å engasjere seg i 

investeringsobjektene for å forbedre deres resultater på mellomlang til lang sikt. 

c) Hvordan metoden og tidshorisonten for vurderingen av kapitalforvalterens resultater og godtgjøringen for kapitalfor-

valtningstjenestene er i tråd med profilen og varigheten av den institusjonelle investorens forpliktelser, særlig 

langsiktige forpliktelser, og tar hensyn til absolutte resultater på lang sikt. 

d) Hvordan den institusjonelle investoren overvåker kostnadene kapitalforvalteren påfører porteføljen, og hvordan den 

definerer og overvåker omsetning eller omsetningsintervall for en portefølje sett i forhold til målet. 

e) Varigheten av avtalen med kapitalforvalteren. 

Dersom en eller flere av disse opplysningene er utelatt i avtalen med kapitalforvalteren, skal den institusjonelle investoren 

gi en klar og begrunnet redegjørelse for hvorfor dette er tilfellet. 

3. Opplysningene nevnt i nr. 1 og 2 i denne artikkel skal stilles til rådighet vederlagsfritt på den institusjonelle 

investorens nettsted og skal oppdateres årlig, med mindre ingen vesentlige endringer er gjort. Medlemsstatene kan fastsette 

at opplysningene skal stilles til rådighet vederlagsfritt på andre måter som er lett tilgjengelige på internett. 

Medlemsstatene skal sikre at institusjonelle investorer som er omfattet av direktiv 2009/138/EF, har anledning til å ta disse 

opplysningene med i sin rapport om solvens og finansiell stilling nevnt i artikkel 51 i nevnte direktiv. 

Artikkel 3i 

Gjennomsiktighet med hensyn til kapitalforvaltere 

1. Medlemsstatene skal sikre at kapitalforvaltere årlig informerer den institusjonelle investoren som de har inngått avtale 

med i samsvar med artikkel 3h, om hvordan deres investeringsstrategi og gjennomføringen av den er i samsvar med nevnte 

avtale og bidrar til resultatene på mellomlang til lang sikt for den institusjonelle investorens eiendeler eller fondet. Denne 

rapporten skal omfatte opplysninger om de viktigste risikoene på mellomlang til lang sikt knyttet til investeringene, om 

porteføljens sammensetning, omsetning og omsetningskostnader, om bruken av voteringsrådgivere i forbindelse med 

aksjeeierengasjement og deres retningslinjer for utlån av verdipapirer og hvordan disse i relevante tilfeller anvendes for å 

utøve aksjeeierengasjementet, særlig når det avholdes generalforsamling i investeringsobjektene. Rapporten skal også 

inneholde opplysninger om hvorvidt, og eventuelt hvordan, de treffer investeringsbeslutninger på grunnlag av en vurdering 

av investeringsobjektets resultater på mellomlang til lang sikt, herunder dets ikke-finansielle resultater, og om hvorvidt det 

har oppstått interessekonflikter i forbindelse med aksjeeierengasjementet, og eventuelt hvilke, og hvordan kapitalforvalterne 

har håndtert dem. 

2. Medlemsstatene kan fastsette at opplysningene nevnt i nr. 1 skal offentliggjøres sammen med årsberetningen nevnt i 

artikkel 68 i direktiv 2009/65/EF eller i artikkel 22 i direktiv 2011/61/EU, eller med de regelmessige meldingene nevnt i 

artikkel 25 nr. 6 i direktiv 2014/65/EU. 

Dersom opplysningene som gis i henhold til nr. 1, allerede er offentlig tilgjengelige, er kapitalforvalteren ikke forpliktet til 

å gi disse opplysningene direkte til den institusjonelle investoren. 

3. Dersom kapitalforvalteren ikke forvalter eiendelene skjønnsmessig for hver enkelt kunde, kan medlemsstatene kreve 

at opplysninger som er offentliggjort i henhold til nr. 1, også gis til andre investorer i samme fond, i det minste på 

anmodning.  
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Artikkel 3j 

Gjennomsiktighet med hensyn til voteringsrådgivere 

1. Medlemsstatene skal sikre at voteringsrådgivere offentliggjør en henvisning til en atferdsnorm som de anvender, og 

redegjør for hvordan atferdsnormen anvendes. 

Dersom voteringsrådgivere ikke anvender en atferdsnorm, skal de gi en klar og begrunnet redegjørelse for hvorfor dette er 

tilfellet. Dersom voteringsrådgivere anvender en atferdsnorm, men fraviker noen av dens anbefalinger, skal de angi hvilke 

deler som er fraveket, redegjøre for årsakene til at dette er gjort, og i relevante tilfeller angi hvilke alternative tiltak som er 

truffet. 

Opplysningene nevnt i dette nummer skal gjøres offentlig tilgjengelige, vederlagsfritt, på voteringsrådgivernes nettsteder, 

og skal oppdateres årlig.  

2. For at voteringsrådgivernes kunder skal være tilstrekkelig informert om nøyaktigheten og påliteligheten i deres 

virksomhet, skal medlemsstatene sikre at voteringsrådgiverne hvert år minst offentliggjør følgende opplysninger om 

hvordan de utarbeider sine undersøkelser, råd og voteringsanbefalinger: 

a) Hovedtrekkene i de metodene og modellene de anvender. 

b) De viktigste informasjonskildene de bruker. 

c) Framgangsmåtene de har innført for å sikre kvaliteten på undersøkelsene, rådene og voteringsanbefalingene og på 

kvalifikasjonene til ansatte som deltar. 

d) Hvorvidt og eventuelt hvordan de tar hensyn til nasjonale markedsvilkår, rettslige vilkår, reguleringsvilkår og 

selskapsspesifikke vilkår. 

e) Hovedtrekkene i retningslinjene for stemmegivning som de anvender for det enkelte markedet. 

f) Hvorvidt de fører en dialog med selskapene som er gjenstand for deres undersøkelser, råd eller voteringsanbefalinger, 

og med selskapets interessenter, og i så tilfelle dialogens omfang og karakter. 

g) Retningslinjene med hensyn til forebygging og håndtering av mulige interessekonflikter. 

Opplysningene nevnt i dette nummer skal gjøres offentlig tilgjengelige på voteringsrådgivernes nettsteder og være ved-

erlagsfritt tilgjengelige i minst tre år etter datoen for offentliggjøringen. Opplysningene trenger ikke offentliggjøres særskilt 

dersom de inngår i opplysningene som er offentliggjort i henhold til nr. 1. 

3. Medlemsstatene skal sikre at voteringsrådgivere identifiserer og omgående underretter sine kunder om alle faktiske 

eller mulige interessekonflikter eller forretningsforbindelser som kan påvirke utarbeidingen av deres undersøkelser, råd og 

voteringsanbefalinger, og de tiltakene de har truffet for å fjerne, begrense eller håndtere faktiske eller mulige 

interessekonflikter. 

4. Denne artikkel får også anvendelse på voteringsrådgivere som verken har sitt forretningskontor eller sitt hovedkontor i 

Unionen, men som utøver sin virksomhet via et forretningssted beliggende i Unionen. 

Artikkel 3k 

Gjennomgåelse 

1. Kommisjonen skal framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet om gjennomføringen av artikkel 3g, 3h og 

3i, herunder en vurdering av behovet for å kreve at kapitalforvaltere offentliggjør visse opplysninger i henhold til artikkel 

3i, som samtidig tar hensyn til den relevante markedsutviklingen på unionsplan og internasjonalt plan. Rapporten skal 

offentliggjøres innen 10. juni 2022 og skal om nødvendig være ledsaget av forslag til regelverk.  
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2. Kommisjonen skal, i nært samarbeid med ESMA, framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet om 

gjennomføringen av artikkel 3j, herunder i hvilken grad artikkelen er formålstjenlig og dens virkeområde hensiktsmessig, 

samt en vurdering av behovet for å fastsette lovgivningsmessige krav til voteringsrådgivere, som samtidig tar hensyn til 

markedsutviklingen på unionsplan og internasjonalt plan. Rapporten skal offentliggjøres innen 10. juni 2023 og skal om 

nødvendig være ledsaget av forslag til regelverk. 

  

(*) 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 kommisjonsbeslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 

(**) 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).» 

4) Nye artikler skal lyde: 

«Artikkel 9a 

Rett til å stemme over godtgjøringspolitikken 

1. Medlemsstatene skal sikre at selskapene fastsetter en godtgjøringspolitikk for medlemmene av ledelsen, og at 

aksjeeierne har rett til å stemme over godtgjøringspolitikken på generalforsamlingen. 

2. Medlemsstatene skal sikre at avstemningen blant aksjeeierne på generalforsamlingen om godtgjøringspolitikken er 

bindende. Selskapene skal betale godtgjøring til medlemmene av ledelsen bare i samsvar med en godtgjøringspolitikk som 

er godkjent av generalforsamlingen. 

Dersom ingen godtgjøringspolitikk har blitt godkjent, og generalforsamlingen ikke godkjenner den foreslåtte politikken, 

kan selskapet fortsette å betale godtgjøring til medlemmene av ledelsen i samsvar med sin gjeldende praksis og skal 

framlegge et revidert forslag til politikk for godkjenning på neste generalforsamling. 

Dersom det finnes en godkjent godtgjøringspolitikk og generalforsamlingen ikke godkjenner forslaget til ny politikk, skal 

selskapet fortsette å betale godtgjøring til medlemmene av ledelsen i samsvar med den gjeldende godkjente politikken og 

framlegge et revidert forslag til politikk for godkjenning på neste generalforsamling. 

3. Medlemsstatene kan imidlertid fastsette at avstemningen om godtgjøringspolitikken på generalforsamlingen skal være 

rådgivende. I så tilfelle skal selskapene betale godtgjøring til medlemmene av ledelsen bare i samsvar med en godtgjørings-

politikk som har vært forelagt generalforsamlingen for avstemning. Dersom generalforsamlingen forkaster forslaget til 

godtgjøringspolitikk, skal selskapet framlegge et revidert forslag til politikk for avstemning på neste generalforsamling. 

4. Medlemsstatene kan tillate at selskapene under ekstraordinære omstendigheter forbigående gjør unntak fra 

godtgjøringspolitikken, forutsatt at det i politikken angis hvilke vilkår som må være til stede for at unntaket kan anvendes, 

og hvilke deler av politikken det er mulig å gjøre unntak fra. 

Ekstraordinære omstendigheter som nevnt i første ledd skal bare omfatte situasjoner der det er nødvendig å gjøre unntak fra 

godtgjøringspolitikken av hensyn til interessene og bærekraften på lang sikt for selskapet som helhet, eller for å sikre dets 

levedyktighet. 

5. Medlemsstatene skal sikre at selskapene framlegger godtgjøringspolitikken for avstemning på generalforsamlingen 

ved enhver vesentlig endring og under alle omstendigheter minst hvert fjerde år.  
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6. Godtgjøringspolitikken skal bidra til selskapets forretningsstrategi og interesser og bærekraft på lang sikt og skal 

redegjøre for hvordan dette skal oppnås. Den skal være klar og forståelig og beskrive de ulike faste og variable 

bestanddelene av godtgjøringen, herunder alle bonuser og andre former for goder som kan gis til medlemmer av ledelsen, 

med angivelse av deres forholdsmessige andel. 

Godtgjøringspolitikken skal redegjøre for hvordan lønns- og ansettelsesvilkårene for ansatte i selskapet er tatt i betraktning 

ved fastsettelse av godtgjøringspolitikken. 

Dersom selskapet tildeler variabel godtgjøring, skal godtgjøringspolitikken fastsette klare, fullstendige og differensierte 

kriterier for tildeling av den variable godtgjøringen. Den skal angi de finansielle og ikke-finansielle resultatkriteriene, 

herunder, dersom det er relevant, kriterier knyttet til selskapets samfunnsansvar, og redegjøre for hvordan de bidrar til å nå 

målene fastsatt i første ledd, samt metodene som skal anvendes for å fastslå i hvilken grad resultatkriteriene er oppfylt. Den 

skal inneholde nærmere opplysninger om eventuelle utsettelsesperioder og om muligheten for at selskapet kan kreve den 

variable godtgjøringen tilbake. 

Dersom selskapet tildeler aksjebasert godtgjøring, skal politikken angi innvinningsperioder og eventuelt bindingstid for 

aksjene etter utløpet av innvinningsperioden og redegjøre for hvordan den aksjebaserte godtgjøringen bidrar til å oppfylle 

målene fastsatt i første ledd. 

Godtgjøringspolitikken skal angi varigheten av kontrakter eller avtaler med medlemmer av ledelsen og gjeldende 

oppsigelsestid, hovedtrekkene i tilleggspensjons- eller førtidspensjonsordninger samt oppsigelsesvilkår og sluttvederlag i 

tilknytning til oppsigelse. 

Godtgjøringspolitikken skal redegjøre for beslutningsprosessen som skal følges for fastsettelse, gjennomgåelse og 

gjennomføring av den, herunder tiltak for å unngå eller håndtere interessekonflikter samt, dersom det er relevant, rollen til 

godtgjøringskomiteen eller andre berørte komiteer. Ved enhver gjennomgåelse av politikken skal det redegjøres for alle 

vesentlige endringer av den og for hvordan den tar hensyn til aksjeeiernes stemmer og synspunkter på politikken og 

rapportene siden siste gang generalforsamlingen holdt avstemning over godtgjøringspolitikken. 

7. Medlemsstatene skal sikre at godtgjøringspolitikken, sammen med datoen for og resultatet av avstemningen på 

generalforsamlingen, offentliggjøres omgående på selskapets nettsted og er offentlig tilgjengelig, vederlagsfritt, minst så 

lenge som politikken får anvendelse. 

Artikkel 9b 

Opplysninger som skal gis i godtgjøringsrapporten, og retten til å stemme over godtgjøringsrapporten 

1. Medlemsstatene skal sikre at selskapet utarbeider en klar og forståelig godtgjøringsrapport med en fullstendig oversikt 

over godtgjøringen, herunder alle former for goder, som er tildelt eller skal utbetales i løpet av siste regnskapsår til de 

enkelte medlemmene av ledelsen, herunder til nyansatte og tidligere medlemmer av ledelsen, i samsvar med godtgjørings-

politikken nevnt i artikkel 9a. 

I relevante tilfeller skal godtgjøringsrapporten inneholde følgende opplysninger om godtgjøringen til det enkelte 

medlemmet av ledelsen:  

a) Samlet godtgjøring spesifisert etter bestanddel, forholdsmessig andel av fast og variabel godtgjøring, en redegjørelse 

for hvordan den samlede godtgjøringen er i tråd med den vedtatte godtgjøringspolitikken, herunder hvordan den bidrar 

til selskapets resultater på lang sikt, samt opplysninger om hvordan resultatkriteriene er anvendt. 

b) Årlige endringer i godtgjøringen, i selskapets resultater og i den gjennomsnittlige godtgjøringen i heltidsekvivalenter 

for andre ansatte i selskapet enn medlemmer av ledelsen i løpet av minst de fem siste regnskapsårene, framlagt sammen 

på en måte som tillater sammenligning. 

c) Enhver godtgjøring fra et foretak som tilhører samme konsern som definert i artikkel 2 nr. 11 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2013/34/EU(*).  
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d) Antall aksjer og aksjeopsjoner som er tildelt eller tilbudt, samt de viktigste vilkårene for utøvelse av rettighetene, 

herunder kurs og dato for utøvelse og eventuelle endringer av disse. 

e) Opplysninger om bruk av muligheten til å kreve tilbake variabel godtgjøring. 

f) Opplysninger om eventuelle avvik fra framgangsmåten for gjennomføring av godtgjøringspolitikken nevnt i artikkel 9a 

nr. 6 og om eventuelle unntak anvendt i samsvar med artikkel 9a nr. 4, herunder en beskrivelse av de ekstraordinære 

omstendighetenes art og angivelse av hvilke deler det er gjort unntak fra. 

2. Medlemsstatene skal sikre at selskapene ikke tar med i godtgjøringsrapporten særlige kategorier av person-

opplysninger om de enkelte medlemmene av ledelsen i henhold til artikkel 9 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2016/679(**) eller personopplysninger som gjelder familiesituasjonen til det enkelte medlemmet av ledelsen. 

3. Selskapene skal i godtgjøringsrapporten behandle personopplysninger om medlemmer av ledelsen i henhold til denne 

artikkel for å øke gjennomsiktigheten i selskapet om godtgjøringen til medlemmene av ledelsen, slik at det blir lettere å 

stille medlemmene av ledelsen til ansvar og styrke aksjeeiernes tilsyn med deres godtgjøring. 

Uten at det berører anvendelsen av en eventuelt lengre periode fastsatt i en sektorspesifikk unionsregelverksakt, skal 

medlemsstatene sikre at selskapene ikke holder personopplysninger om medlemmer av ledelsen som er medtatt i 

godtgjøringsrapporten i samsvar med denne artikkel, offentlig tilgjengelige i henhold til nr. 5 i denne artikkel i mer enn ti år 

etter offentliggjøringen av godtgjøringsrapporten. 

Medlemsstatene kan ved lov fastsette regler for behandling av personopplysninger om medlemmer av ledelsen for andre 

formål. 

4. Medlemsstatene skal sikre at ordinær generalforsamling har rett til å holde en rådgivende avstemning om 

godtgjøringsrapporten for siste regnskapsår. Selskapet skal i den påfølgende godtgjøringsrapporten redegjøre for hvordan 

det er tatt hensyn til resultatet av avstemningen på generalforsamlingen. 

For små og mellomstore bedrifter som definert i henholdsvis artikkel 3 nr. 2 og 3 i direktiv 2013/34/EU kan medlems-

statene imidlertid fastsette, som et alternativ til avstemning, at godtgjøringsrapporten for siste regnskapsår skal framlegges 

for drøfting på ordinær generalforsamling som et eget punkt på dagsordenen. Selskapet skal i den påfølgende godtgjørings-

rapporten redegjøre for hvordan det er tatt hensyn til drøftingen på generalforsamlingen. 

5. Uten at det berører artikkel 5 nr. 4, skal selskapene i etterkant av generalforsamlingen gjøre godtgjøringsrapporten 

offentlig tilgjengelig på sitt nettsted, vederlagsfritt, i en periode på ti år, men kan velge å holde den tilgjengelig i en lengre 

periode, forutsatt at den ikke lenger inneholder personopplysninger om medlemmene av ledelsen. Revisoren eller 

revisjonsselskapet skal kontrollere at opplysningene som kreves i henhold til denne artikkel, er framlagt. 

Medlemsstatene skal sikre at medlemmene av selskapets ledelse, som handler innenfor rammen av den myndigheten de er 

gitt i henhold til nasjonal rett, har et kollektivt ansvar for å sikre at godtgjøringsrapporten er utarbeidet og offentliggjort i 

samsvar med kravene i dette direktiv. Medlemsstatene skal sikre at deres lover og forskrifter om ansvar, i det minste 

overfor selskapet, får anvendelse på medlemmene av selskapets ledelse ved manglende overholdelse av forpliktelsene nevnt 

i dette nummer. 

6. Med sikte på å sikre harmonisering i forbindelse med denne artikkel skal Kommisjonen vedta retningslinjer for å 

spesifisere den standardiserte utformingen av opplysningene fastsatt i nr. 1.  
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Artikkel 9c 

Gjennomsiktighet og godkjenning av transaksjoner mellom nærstående parter 

1. Medlemsstatene skal fastsette en definisjon av vesentlige transaksjoner i henhold til denne artikkel, som tar hensyn til 

a) den betydningen opplysningene om transaksjonen kan ha for økonomiske beslutninger som treffes av selskapets 

aksjeeiere, 

b) risikoen som transaksjonen medfører for selskapet og aksjeeiere som ikke er nærstående parter, herunder mindretalls-

aksjeeiere. 

Ved fastsettelse av definisjonen av vesentlige transaksjoner skal medlemsstatene fastsette en eller flere kvantitative faktorer 

basert på transaksjonens innvirkning på selskapets finansielle stilling, inntekter, eiendeler, kapitalisering, herunder 

egenkapital, eller omsetning, eller ta hensyn til transaksjonens art og den nærstående partens stilling. 

Medlemsstatene kan vedta andre definisjoner av vesentlighet i forbindelse med anvendelsen av nr. 4 enn for anvendelsen av 

nr. 2 og 3, og kan vedta ulike definisjoner alt etter størrelsen på selskapet. 

2. Medlemsstatene skal sikre at selskapene offentliggjør vesentlige transaksjoner med nærstående parter senest på det 

tidspunktet transaksjonen gjennomføres. Offentliggjøringen skal minst inneholde opplysninger om arten av forholdet 

mellom de nærstående partene, navnet på den nærstående parten, transaksjonsdatoen og verdien av transaksjonen, samt 

andre opplysninger som er nødvendige for å vurdere om transaksjonen er rettferdig og rimelig sett fra ståstedet til selskapet 

og til de aksjeeierne som ikke er nærstående parter, herunder mindretallsaksjeeierne. 

3. Medlemsstatene kan fastsette at offentliggjøringen nevnt i nr. 2 skal ledsages av en rapport med en vurdering av om 

transaksjonen er rettferdig og rimelig sett fra ståstedet til selskapet og til de aksjeeierne som ikke er nærstående parter, 

herunder mindretallsaksjeeierne, og en redegjørelse for forutsetningene den er basert på, samt metodene som er brukt. 

Rapporten skal utarbeides av enten 

a) en uavhengig tredjepart, 

b) selskapets administrasjons- eller kontrollorgan eller 

c) revisjonskomiteen eller enhver komité som i hovedsak består av uavhengige medlemmer av ledelsen. 

Medlemsstatene skal sikre at de nærstående partene ikke tar del i utarbeidingen av rapporten. 

4. Medlemsstatene skal sikre at vesentlige transaksjoner med nærstående parter godkjennes av generalforsamlingen eller 

av selskapets administrasjons- eller kontrollorgan i henhold til prosedyrer som hindrer den nærstående parten i å utnytte sin 

stilling, og gir tilstrekkelig vern av interessene til selskapet og aksjeeiere som ikke er nærstående parter, herunder 

mindretallsaksjeeiere. 

Medlemsstatene kan fastsette at aksjeeiere på generalforsamlingen skal ha rett til å stemme over vesentlige transaksjoner 

med nærstående parter som er godkjent av selskapets administrasjons- eller kontrollorgan. 

Dersom transaksjonen med nærstående parter omfatter et medlem av ledelsen eller en aksjeeier, skal vedkommende 

medlem av ledelsen eller aksjeeier ikke delta i godkjenningen eller avstemningen.  
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Medlemsstatene kan tillate at aksjeeiere som er nærstående parter, deltar i avstemningen forutsatt at nasjonal rett fastsetter 

egnede sikkerhetstiltak før eller under avstemningen for å ivareta interessene til selskapet og aksjeeiere som ikke er 

nærstående parter, herunder mindretallsaksjeeiere, ved at de hindrer den nærstående parten i å godkjenne transaksjonen i en 

situasjon der flertallet av aksjeeierne som ikke er nærstående parter, eller flertallet av de uavhengige medlemmene av 

ledelsen, er av motsatt oppfatning. 

5. Nr. 2, 3 og 4 får ikke anvendelse på transaksjoner som inngås som et ledd i selskapets ordinære virksomhet og på 

normale markedsvilkår. For slike transaksjoner skal selskapets administrasjons- eller kontrollorgan fastsette en intern 

prosedyre for regelmessig å vurdere om disse vilkårene er oppfylt. De nærstående partene skal ikke ta del i denne 

vurderingen. 

Medlemsstatene kan imidlertid fastsette at selskapene skal anvende kravene i nr. 2, 3 eller 4 på transaksjoner som inngås 

som et ledd i selskapets ordinære virksomhet og på normale markedsvilkår. 

6. Medlemsstatene kan unnta, eller tillate selskapene å unnta, følgende fra kravene i nr. 2, 3 og 4: 

a) Transaksjoner som inngås mellom selskapet og dets datterselskaper, forutsatt at de er heleid eller at ingen av selskapets 

andre nærstående parter har en interesse i datterselskapet, eller at nasjonal rett gir tilstrekkelig vern av interessene til 

selskapet, dets datterselskap og aksjeeiere som ikke er nærstående parter, herunder mindretallsaksjeeiere, i slike 

transaksjoner. 

b) Klart definerte typer transaksjoner som etter nasjonal rett må godkjennes av generalforsamlingen, forutsatt at rettferdig 

behandling av alle aksjeeiere og interessene til selskapet og aksjeeiere som ikke er nærstående parter, herunder 

mindretallsaksjeeiere, er spesifikt behandlet og har tilstrekkelig vern gjennom disse bestemmelsene i nasjonal rett. 

c) Transaksjoner som gjelder godtgjøring til medlemmer av ledelsen, eller visse bestanddeler av godtgjøringen til 

medlemmer av ledelsen, som er tildelt eller skal utbetales i samsvar med artikkel 9a. 

d) Transaksjoner som er inngått av kredittinstitusjoner på grunnlag av tiltak som tar sikte på å opprettholde deres stabilitet, 

og som er vedtatt av vedkommende myndighet med ansvar for tilsyn i henhold til unionsretten. 

e) Transaksjoner som tilbys alle aksjeeiere på samme vilkår dersom likebehandling av alle aksjeeiere og vern av 

selskapets interesser er sikret. 

7. Medlemsstatene skal sikre at selskapene offentliggjør vesentlige transaksjoner som inngås mellom selskapets 

nærstående parter og selskapets datterselskap. Medlemsstatene kan også fastsette at offentliggjøringen skal ledsages av en 

rapport med en vurdering av om transaksjonen er rettferdig og rimelig sett fra ståstedet til selskapet og de aksjeeierne som 

ikke er nærstående parter, herunder mindretallsaksjeeierne, og en redegjørelse for forutsetningene den er basert på, samt 

metodene som er brukt. Unntakene fastsatt i nr. 5 og 6 får anvendelse også på transaksjonene angitt i dette nummer. 

8. Medlemsstatene skal sikre at transaksjoner med samme nærstående part som er inngått i enhver tolvmånedersperiode 

eller i samme regnskapsår, og som ikke er omfattet av forpliktelsene angitt i nr. 2, 3 og 4, slås sammen ved anvendelsen av 

nevnte numre.  
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9. Denne artikkel berører ikke reglene for offentliggjøring av innsideinformasjon som nevnt i artikkel 17 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014(***). 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/EU av 26. juni 2013 om årsregnskaper, konsernregnskaper og tilhørende 

rapporter for visse typer foretak, om endring av |europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF og om oppheving av 

rådsdirektiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 av 29.6.2013, s. 19). 

(**) 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). 

(***) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om markedsmisbruk (markedsmisbruks-

forordningen) og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 

2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 1).» 

5) Nytt kapittel skal lyde: 

«KAPITTEL IIA 

GJENNOMFØRINGSRETTSAKTER OG SANKSJONER 

Artikkel 14a 

Komitéprosedyre 

1. Kommisjonen skal bistås av Den europeiske verdipapirkomité nedsatt ved kommisjonsbeslutning 2001/528/EF(*). 

Nevnte komité skal være en komité i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(**). 

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Artikkel 14b 

Tiltak og sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler for tiltak og sanksjoner for overtredelse av nasjonale bestemmelser som er vedtatt i 

henhold til dette direktiv, og skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at de gjennomføres. 

De fastsatte tiltakene og sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 

Medlemsstatene skal innen 10. juni 2019 underrette Kommisjonen om disse gjennomføringstiltakene og umiddelbart 

underrette den om eventuelle senere endringer som berører dem. 

  

(*) Kommisjonsbeslutning 2001/528/EF av 6. juni 2001 om nedsettelse av Den europeiske verdipapirkomité (EFT L 191 

av 13.7.2001, s. 45). 

(**) 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).» 

Artikkel 2 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1. Medlemsstatene skal innen 10. juni 2019 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.  
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Uten hensyn til første ledd skal medlemsstatene senest 24 måneder etter vedtakelsen av gjennomføringsrettsaktene nevnt i 

artikkel 3a nr. 8, 3b nr. 6 og 3c nr. 3 i direktiv 2007/36/EF sette i kraft de lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

etterkomme artikkel 3a, 3b og 3c i nevnte direktiv. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

Artikkel 4 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 17. mai 2017. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

C. ABELA 

Formann 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1212 

av 3. september 2018 

om fastsettelse av minstekrav til gjennomføring av bestemmelsene i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2007/36/EF med hensyn til aksjeeieres identitet, overføring av opplysninger og tilrettelegging for  

utøvelse av aksjeeierrettigheter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/36/EF av 11. juli 2007 om utøvelsen av visse rettigheter for 

aksjeeiere i børsnoterte selskaper(1), særlig artikkel 3a nr. 8, artikkel 3b nr. 6 og artikkel 3c nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 2007/36/EF gir børsnoterte selskaper rett til å identifisere sine aksjeeiere og krever at formidlere samarbeider i 

forbindelse med denne identifiseringsprosessen. Nevnte direktiv søker også å forbedre børsnoterte selskapers kommuni-

kasjon med aksjeeierne, særlig når det gjelder overføring av opplysninger gjennom kjeden av formidlere, og krever at 

formidlere tilrettelegger for utøvelsen av aksjeeierrettigheter. Disse rettighetene omfatter retten til å delta og stemme på 

generalforsamlinger samt finansielle rettigheter, for eksempel retten til å motta utdeling av overskudd eller å delta i 

andre selskapshendelser iverksatt av utstederen eller en tredjepart. 

2) Denne forordningen søker å hindre uensartet gjennomføring av bestemmelsene i direktiv 2007/36/EF ettersom det kan 

føre til at uforenlige nasjonale standarder vedtas, hvilket øker risikoene og kostnadene ved transaksjoner over landegren-

sene og gjør bestemmelsene mindre formålstjenlige og effektive samt medfører ytterligere byrder for formidlere. Bruken 

av felles formater for data og meldingsstrukturer i overføringer bør muliggjøre en effektiv og pålitelig behandling og 

samvirkingsevne mellom formidlere, utstederen og utstederens aksjeeiere, og dermed sikre at Unionens kapitalmarkeder 

for aksjer fungerer effektivt. 

3) I samsvar med omfanget av delegering av myndighet og forholdsmessighetsprinsippene omfatter denne forordningen 

bare minstekrav. Formidlere og andre markedsdeltakere oppfordres til selv å regulere disse formatene videre i samsvar 

med de ulike markedenes behov. De kan også bestrebe seg på ytterligere standardisering av meldingene nevnt i denne 

forordningen og eventuelle andre meldingstyper som er nødvendige for å tilrettelegge for utøvelsen av aksjeeierret-

tigheter, og innføre ny teknologi som kan gi økt gjennomsiktighet og tillit. 

4) For å tilrettelegge for utøvelsen av aksjeeierrettigheter og gjøre den mer effektiv, særlig over landegrensene, bør det 

oppmuntres til bruk av moderne teknologi i kommunikasjonen mellom utstedere og deres aksjeeiere og gjennom 

formidlere, herunder andre tjenesteytere som benyttes i disse prosessene. All kommunikasjon mellom formidlere bør i 

størst mulig grad skje ved hjelp av maskinleselige og standardiserte formater som er kompatible mellom aktører og 

muliggjør direkte behandling. Formidlerne bør imidlertid gjøre opplysninger tilgjengelige for aksjeeiere som ikke er 

formidlere, og gi dem muligheter til å reagere ved hjelp av allment tilgjengelige metoder som muliggjør direkte 

behandling for formidlere.  

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 223 av 4.9.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 236/2020 av  

11. desember 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 184 av 14.7. 2007, s. 17. 

2023/EØS/2/80 
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5) Minstekravene med hensyn til anmodningen om å framlegge opplysninger om aksjeeiere og svaret som skal oversendes, 

bør fastsettes for å sikre en ensartet, automatisk og smidig anvendelse av utstederens rett til å kjenne sine aksjeeiere. 

6) Uten at det berører innkallingen til generalforsamlingen, er det for å sikre direkte behandling nødvendig å fastsette 

minstekrav med hensyn til type opplysninger og deres format i den standardiserte møteinnkallingen som skal overføres 

til aksjeeierne, om nødvendig gjennom kjeden av formidlere. Målet er også å lette håndteringen av elektroniske 

stemmeinstrukser fra aksjeeiere til utstederen. 

7) Denne forordningen omfatter de ulike modellene for aksjeinnehav som finnes i medlemsstatene, uten å favorisere en 

bestemt modell. 

8) Nasjonal rett i det landet der utstederen har sitt forretningskontor, vil avgjøre hvilke konkrete forpliktelser formidlere 

må overholde for å tilrettelegge for utøvelsen av aksjeeiernes rettigheter. Disse vil om nødvendig omfatte forpliktelsen 

til å bekrefte aksjeeierens rett til å delta på en generalforsamling og forpliktelsen til å oversende meldingen om 

deltakelse til utstederen. For dette formål er det nødvendig å fastsette hvilke opplysninger som minst skal inngå i en slik 

melding om deltakelse. 

9) Det er fremdeles behov for å standardisere bekreftelsen av rett til å delta på en generalforsamling, ettersom det ikke er 

sikkert at nøyaktige opplysninger om berettigede posisjoner er kjent for utstederen eller er kommunisert på en effektiv 

måte til vedkommende, særlig ved kommunikasjon over landegrensene. Bekreftelsene av rett kommuniseres på 

forskjellige måter, for eksempel elektronisk gjennom kjeden av formidlere, eller direkte av siste formidler til utstederen, 

eller av siste formidler på papir eller i elektronisk format til aksjeeieren eller kunden, avhengig av hvilken modellen for 

innehav av verdipapirer som anvendes på det relevante markedet. Denne forordningen fastsetter hvilke opplysninger 

som minst skal inngå i bekreftelser, blant annet bekreftelse på mottak av stemmer og bekreftelse på registrering og 

telling av stemmer. 

10) Rask behandling av overføringer gjennom kjeden av formidlere, særlig når den består av depotmottakere eller andre 

aktører i flere lag, og når samlekundekontoer brukes, er avgjørende for å sikre at opplysningene når ut til aksjeeierne 

over landegrensene, og at de kan reagere innen en rimelig frist og innenfor fristene fastsatt for selskapshendelser av 

utstedere og formidlere. For å beskytte og balansere aksjeeiernes rimelige interesser mot utstedernes og formidlernes 

sådanne er det viktig å definere frister som skal overholdes ved overføring av opplysninger om selskapshendelser og 

aksjeeiertiltak. 

11) Ettersom det for det meste anvendes frivillige markedsstandarder for behandling av selskapstiltak som omfatter 

selskapshendelser av økonomisk art, for eksempel utdelinger og omorganiseringer av selskaper som påvirker den 

underliggende aksjen, fastsetter denne forordningen bare de viktigste elementene og prinsippene som skal overholdes i 

disse prosessene. 

12) Det er avgjørende å ha pålitelige data til rådighet og at fortrolige opplysninger overføres på en sikker måte. Formidlere, 

utstedere og utstedernes tjenesteytere bør ha egnede framgangsmåter for å sikre særlig integriteten og sikkerheten i disse 

prosessene, som omfatter personopplysninger for formålene definert i direktiv 2007/36/EF. 

13) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

 1) «utsteder» et selskap som har sitt forretningskontor i en medlemsstat, og hvis aksjer er opptatt til handel på et regulert 

marked som ligger i eller driver virksomhet i en medlemsstat, eller en tredjepart utpekt av et slikt selskap for oppgavene 

angitt i denne forordningen, 

 2) «utstedende verdipapirsentral» den verdipapirsentralen som yter hovedtjenesten som definert i avsnitt A nr. 1 eller 2 i 

vedlegget til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014(1) med hensyn til aksjer som handles på et regulert 

marked,  

  

(1) 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). 
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 3) «selskapshendelse» en handling iverksatt av utsteder eller tredjepart som omfatter utøvelse av rettighetene som følger av 

aksjene, og som eventuelt kan påvirke den underliggende aksjen, for eksempel utdeling av overskudd eller en generalfor-

samling, 

 4) «formidler» en person som definert i artikkel 2 bokstav d) i direktiv 2007/36/EF og en tredjelandsformidler som definert i 

artikkel 3e i direktiv 2007/36/EF, 

 5) «aksjeeiertiltak» ethvert svar eller enhver instruks eller annen reaksjon fra aksjeeieren eller en tredjepart utpekt av 

aksjeeieren, alt etter gjeldende lovgivning, med sikte på utøvelse av aksjeeierrettigheter som følger av aksjeinnehav i 

forbindelse med en selskapshendelse, 

 6) «siste formidler» enhver formidler som stiller verdipapirkontoer til rådighet for aksjeeieren i kjeden av formidlere, 

 7) «registreringsdato» en dato fastsatt av utstederen da de rettighetene som følger av aksjene, herunder retten til å delta og 

stemme på en generalforsamling, samt aksjeeieres identitet, skal fastsettes på grunnlag av oppgjorte posisjoner ført inn på 

konto av utstedende verdipapirsentral eller en annen første formidler i kontobasert form ved handelens avslutning, 

 8) «berettiget posisjon» aksjeeierposisjon på registreringsdatoen som de rettighetene som følger av aksjene, herunder retten 

til å delta og stemme på en generalforsamling, er knyttet til, 

 9) «første formidler» utstedende verdipapirsentral eller en annen formidler utpekt av utstederen som fører utstederens 

aksjeregister i kontobasert form på høyeste nivå med hensyn til aksjer som handles på et regulert marked, eller som 

innehar disse aksjene på høyeste nivå på vegne av utstederens aksjeeiere. Første formidler kan også opptre i rollen som 

siste formidler, 

10) «betalingsdato» datoen da betalingen med hensyn til utbytte fra en selskapshendelse eventuelt skal utbetales til aksjeei-

eren, 

11) «valgperiode» perioden da aksjeeieren kan velge mellom tilgjengelige alternativer i forbindelse med en selskapshendelse, 

12) «siste deltakelsesdato» den siste datoen for å kjøpe eller overføre aksjer med tilknyttet rett til å delta i selskapshendelsen, 

unntatt retten til å delta på en generalforsamling, 

13) «frist for kjøperbeskyttelse» siste dag og tidspunkt da en kjøper som ennå ikke har mottatt underliggende aksjer for en 

selskapshendelse, som innebærer alternativer for aksjeeieren, må instruere selgeren om valget mellom alternativene. 

14) «utsteders frist» siste dag og tidspunkt, som fastsatt av utstederen, for å gi melding til utstederen, en tredjepart utpekt av 

utstederen eller utstedende verdipapirsentral om aksjeeiertiltak med hensyn til en selskapshendelse, og i forbindelse med 

en selskapshendelse iverksatt av en tredjepart får den anvendelse på enhver frist for å gi melding til tredjeparten eller en 

tredjepart utpekt av denne tredjeparten om aksjeeiertiltak med hensyn til den selskapshendelsen den iverksatte, 

15) «ex-dato» den datoen som aksjene blir handlet fra uten de rettighetene som følger av aksjene, herunder retten til å delta og 

stemme på en generalforsamling, 

16) «ISIN» internasjonalt identifikasjonsnummer for verdipapirer (international securities identification number) tildelt 

verdipapirer i henhold til ISO 6166 eller en sammenlignbar metode, 

17) «LEI» identifikator for juridisk person (legal entity identifier) som nevnt i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 1247/2012(1). 

Artikkel 2 

Standardiserte formater, samvirkingsevne og språk 

1. Opplysningene nevnt i artikkel 3–8 i denne forordningen skal overføres av formidlerne i samsvar med de standardiserte 

formatene fastsatt i vedlegget og skal inneholde de opplysningene som er fastsatt som et minimum, og være i samsvar med 

kravene fastsatt i vedlegget. 

2. Opplysningene som utstederne skal framlegge for formidlerne, og som skal videresendes gjennom kjeden av formidlere til 

aksjeeierne, skal være i et format som muliggjør behandling i samsvar med nr. 3.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1247/2012 av 19. desember 2012 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder 

for formatet for og hyppigheten av transaksjonsrapporter til transaksjonsregistre i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EUT L 352 av 21.12.2012, s. 20). 
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Opplysningene skal framlegges av utstederen på det språket som denne offentliggjør sine finansielle opplysninger på i henhold 

til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF(1), og, med mindre dette ikke er berettiget ut fra utstederens aksjeeierbase, 

også på et språk som er vanlig i internasjonale finanskretser. 

3. Overføringer mellom formidlere skal gjøres i elektroniske og maskinleselige formater som muliggjør samvirkingsevne og 

direkte behandling, og som anvender internasjonale industristandarder som ISO eller metoder som er forenlige med ISO. 

4. Formidlerne skal gi aksjeeiere som ikke er formidlere, tilgang til alle opplysninger samt eventuelle regler for aksjeeier-

tiltak gjennom allment tilgjengelige verktøy og fasiliteter, med mindre annet er avtalt med aksjeeieren. Formidlerne skal sikre at 

slike verktøy og fasiliteter muliggjør formidlerens behandling av aksjeeiertiltak i samsvar med nr. 3. 

Artikkel 3 

Anmodning om å framlegge opplysninger om aksjeeieres identitet og svar 

1. Minstekravene med hensyn til formatet på en anmodning om å framlegge opplysninger om aksjeeieres identitet i samsvar 

med artikkel 3a nr. 1 i direktiv 2007/36/EF skal være som angitt i tabell 1 i vedlegget. 

2. Minstekravene med hensyn til formatet på svaret fra formidlere på en anmodning i henhold til nr. 1 i denne artikkelen skal 

være som angitt i tabell 2 i vedlegget. 

3. Minstekravene nevnt i nr. 1 og 2 får også anvendelse, i den grad det er nødvendig, på eventuelle oppdateringer og 

kanselleringer av slike anmodninger eller svar. 

Artikkel 4 

Overføring av møteinnkalling 

1. Minstekravene med hensyn til type og format på opplysningene som skal oversendes i samsvar med artikkel 3b nr. 1, 2, 3 

og 5 i direktiv 2007/36/EF med hensyn til å innkalle til generalforsamling, skal være som angitt i tabell 3 i vedlegget. 

2. Kravene nevnt i nr. 1 får også anvendelse, i den grad det er nødvendig, på eventuelle oppdateringer og kanselleringer av 

slike møteinnkallinger. 

Artikkel 5 

Bekreftelse av rett til å utøve aksjeeierrettigheter på en generalforsamling 

1. For å tilrettelegge for utøvelsen av aksjeeierrettigheter på en generalforsamling, herunder retten til å delta og stemme, som 

nevnt i artikkel 3c nr. 1 i direktiv 2007/36/EF, skal siste formidler på anmodning bekrefte overfor aksjeeieren eller en tredjepart 

utpekt av aksjeeieren den berettigede posisjonen som framgår av vedkommendes register. Dersom det er flere enn én formidler 

i kjeden av formidlere, skal siste formidler sikre at berettigede posisjoner i vedkommendes register er avstemt i forhold til første 

formidler. 

En slik bekreftelse fra siste formidler til aksjeeieren er ikke påkrevd dersom berettiget posisjon er kjent for eller vil bli overført 

til utstederen eller første formidler, alt etter hva som er relevant. 

2. De opplysningene og dataelementene som bekreftelsen av rett minst skal inneholde, ut fra hva som er relevant for typen 

overføring, skal være som angitt i tabell 4 i vedlegget. 

3. Minstekravene til opplysninger og dataelementer nevnt i nr. 2 får også anvendelse, i den grad det er nødvendig, på 

eventuelle oppdateringer og kanselleringer av bekreftelser av rett.  

  

(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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Artikkel 6 

Aksjeeiers melding om deltakelse på en generalforsamling 

1. For å tilrettelegge for utøvelsen av aksjeeierrettigheter på en generalforsamling, herunder retten til å delta og stemme, som 

nevnt i artikkel 3c nr. 1 i direktiv 2007/36/EF, skal formidlere, dersom utstederen krever det, og på aksjeeierens anmodning, 

overføre meldingen om deltakelse til utstederen, enten for å gjøre det mulig for aksjeeieren å utøve rettighetene selv eller for å 

gjøre det mulig for aksjeeieren å utpeke en tredjepart til å utøve disse rettighetene etter uttrykkelig fullmakt og instruks fra 

aksjeeieren og i aksjeeierens interesse. 

2. Dersom meldingen om deltakelse inneholder opplysninger om stemmer, skal siste formidler sikre at opplysningene om 

antall aksjer som det stemmes for, er i samsvar med berettiget posisjon. Dersom meldingen overføres mellom formidlere før 

registreringsdatoen, skal siste formidler om nødvendig oppdatere meldingen for å avstemme opplysningene. 

3. Minstekravene til opplysninger og dataelementer som meldingen om aksjeeiers deltakelse på en generalforsamling skal 

inneholde, skal være som angitt i tabell 5 i vedlegget. 

Minstekravene til opplysninger og dataelementer nevnt i første ledd får også anvendelse, i den grad det er nødvendig, på 

meldinger om eventuelle oppdateringer og kanselleringer av meldinger om deltakelse. 

Artikkel 7 

Format for bekreftelse på mottak, registrering og telling av stemmer 

1. Minstekravene til opplysninger og dataelementer som en bekreftelse på mottak av stemmer avgitt elektronisk som fastsatt 

i artikkel 3c nr. 2 første ledd i direktiv 2007/36/EF skal inneholde, skal være som angitt i tabell 6 i vedlegget. 

2. Minstekravene til opplysninger og dataelementer som en bekreftelse på registrering og telling av stemmer fra utstederen 

til aksjeeieren eller til en tredjepart utpekt av aksjeeieren som fastsatt i artikkel 3c nr. 2 annet ledd i direktiv 2007/36/EF skal 

inneholde, skal være som angitt i tabell 7 i vedlegget. 

Artikkel 8 

Overføring av opplysninger som er spesifikke for andre selskapshendelser enn generalforsamlinger 

1. Opplysningene som utstederen skal gi til første formidler eller andre formidlere, og meldinger som skal overføres 

gjennom kjeden av formidlere, skal omfatte alle nøkkelopplysninger om andre selskapshendelser enn en generalforsamling som 

er nødvendige for at formidleren skal oppfylle sine forpliktelser i henhold til direktiv 2007/36/EF overfor aksjeeieren, eller for 

at aksjeeieren skal kunne utøve sine aksjeeierrettigheter. 

2. Følgende minstekrav gjelder for rekkefølgen av overføringer, datoer og frister i forbindelse med en selskapshendelse: 

a) Utstederen skal gi første formidler og, i den grad det er nødvendig, andre formidlere opplysninger om selskapshendelsen i 

så god tid at markedsdeltakerne rekker å reagere på og overføre opplysningene, og at utestående handler eller markedskrav 

kan behandles på en hensiktsmessig måte før eventuelle relevante frister utløper eller en valgperiode starter, alt etter hva 

som er relevant. 

b) Betalingsdatoen skal legges nærmest mulig registreringsdatoen, utsteders frist eller fristen fastsatt av tredjeparten som 

iverksetter en selskapshendelse, alt etter hva som er relevant, slik at betalinger til aksjeeierne kan behandles så raskt som 

mulig. 

c) Med hensyn til en selskapshendelse som inneholder alternativer for aksjeeieren, bør valgperioden være tilstrekkelig lang til 

at aksjeeierne og formidlerne får rimelig tid til å reagere. 

d) Med hensyn til en selskapshendelse som inneholder alternativer for aksjeeieren, bør siste deltakelsesdato og fristen for 

kjøperbeskyttelse ha forrang, i denne rekkefølgen, for utstederens frist, slik at det er mulig å behandle kjøperens krav på en 

hensiktsmessig måte før valgperioden utløper. 

e) Med hensyn til en betinget selskapshendelse skal utstederen underrette første formidler om resultatet av selskapshendelsen 

snarest mulig etter utstederens frist og før det foretas betaling i forbindelse med selskapshendelsen.  
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3. Etter betalingsdatoen for selskapshendelsen skal første formidler eller, dersom det er flere enn én formidler i kjeden, alle 

formidlere i sin tur overføre opplysninger om de tiltakene som er truffet, eller om de transaksjonene som er gjennomført av 

formidleren for aksjeeierens regning. Opplysningene som formidleren skal overføre, skal minst omfatte resultatene basert på 

aksjeeiertiltaket i forbindelse med en selskapshendelse med alternativer, berettigede eller oppgjorte posisjoner, eventuelt mottatt 

utbytte samt resultatene av eventuelle markedskrav, i den grad det er relevant for aksjeeieren. 

4. Minstekravene til opplysninger og dataelementer som, i den grad det er relevant for selskapshendelsen, skal framlegges og 

overføres i henhold til artikkel 3b nr. 1, 2, 3 og 5 i direktiv 2007/36/EF med hensyn til andre selskapshendelser enn 

generalforsamlinger, skal være som angitt i tabell 8 i vedlegget. 

Kravene fastsatt i første ledd får også anvendelse, i den grad det er nødvendig, på eventuelle kanselleringer eller oppdateringer 

av slike meldinger. 

Artikkel 9 

Frister som utstedere og formidlere skal overholde i forbindelse med selskapshendelser og prosesser for å  

identifisere aksjeeiere 

1. Utstederen som iverksetter selskapshendelsen, skal gi formidlerne opplysningene om selskapshendelsen i rett tid, senest 

samme bankdag som vedkommende kunngjør selskapshendelsen i henhold til gjeldende lovgivning. 

2. Når formidleren behandler og overfører opplysninger om selskapshendelser, skal vedkommende om nødvendig sikre at 

aksjeeierne har tilstrekkelig tid til å reagere på de mottatte opplysningene for å overholde utstederens frist eller registrerings-

datoen. 

Første formidler og enhver annen formidler som mottar opplysninger om en selskapshendelse, skal overføre disse opplysnin-

gene til neste formidler i kjeden omgående og senest på slutten av den bankdagen da vedkommende mottok opplysningene. 

Dersom formidleren mottar opplysningene etter kl. 16.00 på sin bankdag, skal vedkommende overføre opplysningene 

omgående og senest kl. 10.00 neste bankdag. 

Dersom posisjonen for den relevante aksjen endres etter første overføring, skal første formidler og eventuelle andre formidlere i 

kjeden dessuten overføreopplysningene til nye aksjeeiere i sine registre i samsvar med de daglige sluttposisjonene på hver 

bankdag, fram til registreringsdatoen. 

3. Siste formidler skal overføre opplysningene om selskapshendelsen til aksjeeieren omgående og senest på slutten av den 

bankdagen da vedkommende mottok opplysningene. Dersom formidleren mottar opplysningene etter kl. 16.00 på sin bankdag, 

skal vedkommende overføre opplysningene omgående og senest kl. 10.00 neste bankdag. I tillegg skal vedkommende bekrefte 

aksjeeierens rett til å delta i selskapshendelsen omgående og tidsnok til å overholde utstederens frist eller registreringsdatoen, 

alt etter hva som er relevant. 

4. Hver formidler skal overføre alle opplysninger om aksjeeiertiltak til utstederen umiddelbart etter å ha mottatt 

opplysningene, i henhold til en framgangsmåte som gjør at utstederens frist eller registreringsdatoen kan overholdes. 

Eventuelle tilleggskrav vedrørende aksjeeiertiltaket som utstederen krever at aksjeeieren skal framlegge i henhold til gjeldende 

lovgivning, og som ikke kan behandles i maskinleselig format eller ved direkte behandling som fastsatt i artikkel 2 nr. 3, skal 

overføres av formidleren omgående og tidsnok til å overholde utstederens frist eller registreringsdatoen. 

Siste formidler skal ikke fastsette en frist som krever at aksjeeieren treffer tiltak tidligere enn tre bankdager før utstederens frist 

eller registreringsdatoen. Siste formidler kan advare aksjeeieren med hensyn til risikoer knyttet til endringer i det aksje-

innehavet som ligger nær registreringsdatoen. 

5. Bekreftelsen på mottak av stemmer avgitt elektronisk som fastsatt i artikkel 7 nr. 1 skal oversendes til den personen som 

avgir stemme, umiddelbart etter avstemningen. 

Bekreftelse på registrering og telling av stemmer som fastsatt i artikkel 7 nr. 2 skal framlegges av utstederen i rett tid og senest 

15 dager etter anmodningen eller generalforsamlingen, alt etter hva som inntreffer sist, med mindre opplysningene allerede er 

tilgjengelige. 

6. Anmodningen om opplysninger om aksjeeieres identitet fra en utsteder eller en tredjepart utpekt av utstederen skal 

videresendes av formidlerne, i samsvar med omfanget av anmodningen, til neste formidler i kjeden omgående og senest på 

slutten av den bankdagen da anmodningen ble mottatt. Dersom formidleren mottar søknaden etter kl. 16.00 på sin bankdag, skal 

vedkommende overføre opplysningene omgående og senest kl. 10.00 neste bankdag. 
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Svaret på anmodningen om opplysninger om aksjeeieres identitet skal framlegges og overføres av hver formidler til mottakeren 

definert i anmodningen omgående og senest i løpet av bankdagen som følger umiddelbart etter registreringsdatoen eller dagen 

da den besvarende formidleren mottak anmodningen, alt etter hva som inntreffer sist. 

Fristen nevnt i annet ledd får ikke anvendelse på svar på anmodninger eller de delene av anmodningene, alt etter hva som er 

relevant, som ikke kan behandles i maskinleselig format og ved direkte behandling, som fastsatt i artikkel 2 nr. 3. Den får heller 

ikke anvendelse på svar på anmodninger som mottas av formidleren mer enn sju bankdager etter registreringsdatoen. I slike 

tilfeller skal svaret gis og videresendes gjennom formidleren omgående og under alle omstendigheter innen utstederens frist. 

7. Fristene nevnt i nr. 1–6 får anvendelse, i den grad det er nødvendig, på eventuelle kanselleringer eller oppdateringer av 

relevante opplysninger. 

8. Formidleren skal påføre alle overføringer nevnt i denne artikkelen et tidsstempel. 

Artikkel 10 

Minstekrav til sikkerhet 

1. Ved overføring av opplysninger til formidlere, aksjeeiere eller tredjeparter utpekt av aksjeeierne i henhold til artikkel 3a, 

3b og 3c i direktiv 2007/36/EF skal utstederen og formidleren gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre 

sikkerhet, integritet og autentisitet for opplysninger som kommer fra utstederen eller tredjeparten som iverksetter en 

selskapshendelse. Formidlere skal gjennomføre slike tiltak også med hensyn til overføring av opplysninger til utstederen eller 

en tredjepart utpekt av utstederen. 

2. Den formidleren som fra utstederen eller en tredjepart utpekt av utstederen mottar en anmodning om opplysninger om 

aksjeeieres identitet, eller annen kommunikasjon nevnt i denne forordningen, som skal overføres gjennom kjeden av formidlere, 

eller til aksjeeiere, skal sikre at anmodningen eller opplysningene som overføres, kommer fra utstederen. 

Artikkel 11 

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 3. september 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 3. september 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tabell 1 

Anmodning om å framlegge opplysninger om aksjeeieres identitet 

Type opplysninger Beskrivelse Format Dataenes opphav 

A. Nærmere opplysninger om anmodningen (egen anmodning skal sendes for hver ISIN-kode) 

1. Entydig identifikator for 

anmodningen 

Entydig nummer som angir hver anmodning om 

opplysninger 

[24 alfanumeriske tegn] Utsteder eller tredjepart 

utpekt av denne 

2. Type anmodning Type anmodning (anmodning om opplysninger 

om aksjeeieres identitet) 

[4 alfanumeriske tegn] Utsteder eller tredjepart 

utpekt av denne 

3. Anmodningens omfang Angivelse av om anmodningen skal videre-

sendes til og besvares av de andre formidlerne i 

kjeden av formidlere. Dersom ikke, skal feltet 

stå tomt. 

[Valgfritt felt. Dersom 

det er relevant, utfylles 

det med JA] 

Utsteder eller tredjepart 

utpekt av denne 

4. ISIN-kode Definisjon [12 alfanumeriske tegn] Utsteder 

5. Registreringsdato Definisjon [Dato (ÅÅÅÅMMDD)] Utsteder 

6. Utsteders frist Definisjon. Utsteders frist skal fastsettes i sam-

svar med artikkel 9 i denne forordningen. 

[Dato (ÅÅÅÅMMDD), 

UTC (koordinert 

universell tid)] 

Utsteder 

7. Terskelverdi som begren-

ser anmodningen 

Dersom det er relevant. Terskelverdien skal 

uttrykkes som et absolutt antall aksjer. 

[Valgfritt felt. Dersom 

det er relevant, utfylles 

det med 

15 numeriske tegn] 

Utsteder 

8. Datoen aksjene innehas fra Dersom det er relevant. Dersom utsteder velger 

å ta med datoen aksjene innehas fra, skal ved-

kommende angi i sin anmodning hvordan 

datoen skal fastsettes. 

En slik anmodning kan påvirke den direkte 

behandlingen av anmodningen. 

[Valgfritt felt. Dersom 

det er relevant, utfylles 

det med JA] 

Utsteder 

B. Nærmere opplysninger om mottakeren som svaret skal sendes til 

1. Entydig identifikator for 

mottakeren av svaret 

Entydig nasjonalt registreringsnummer med 

foranstilt landkode for det landet der mottakeren 

har sitt forretningskontor eller LEI-kode for 

utstederen eller en tredjepart utpekt av 

utstederen, eller for den utstedende verdipapir-

sentralen, en annen formidler eller en tjeneste-

yter, alt etter omstendighetene, som formidleren 

skal videresende svaret til. 

[20 alfanumeriske tegn. 

Landkoden skal angis 

med 2 bokstaver i 

samsvar med ISO 3166-

1 alfa-2 eller en 

sammenlignbar metode] 

Utsteder 

2. Navn på mottakeren av 

svaret 

 [140 alfanumeriske tegn] Utsteder 

3. Adressen til mottakeren av 

svaret 

BIC-adresse, sikret eller sertifisert e-post-

adresse, nettadresse (URL) til en sikker nettpor-

tal eller andre adresseopplysninger som sikrer at 

overføringen kan skje på en sikker måte og tas 

imot av mottakeren. 

[Alfanumerisk felt] Utsteder 
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Tabell 2 

Svar på en anmodning om å framlegge opplysninger om aksjeeieres identitet 

Type opplysninger Beskrivelse Format Dataenes opphav 

A. Nærmere opplysninger om den opprinnelige anmodningen fra utstederen 

1. Entydig identifikator for 

anmodningen 

Se tabell 1 felt A.1 [24 alfanumeriske tegn] Utsteder eller tredjepart 

utpekt av denne 

2. Entydig identifikator for 

svar 

Entydig nummer som identifiserer hvert svar [24 alfanumeriske tegn] Besvarende formidler 

3. Type anmodning Se tabell 1 felt A.2 [4 alfanumeriske tegn] Utsteder eller tredjepart 

utpekt av denne 

4. ISIN-kode Se tabell 1 felt A.4 [12 alfanumeriske tegn] Utsteder 

5. Registreringsdato Se tabell 1 felt A.5 [Dato (ÅÅÅÅMMDD)] Utsteder 

B. Opplysninger om aksjeinnehav fra besvarende formidler 

1. Entydig identifikator for 

besvarende formidler 

Entydig nasjonalt registreringsnummer med 

foranstilt landkode for landet der forretnings-

kontoret befinner seg, eller LEI-kode 

[20 alfanumeriske tegn. 

Landkoden skal ha 

formatet fastsatt i tabell 

1 felt B.1] 

Besvarende formidler 

2. Navn på besvarende 

formidler 

 [140 alfanumeriske 

tegn] 

Besvarende formidler 

3. Samlet antall aksjer som 

innehas av besvarende 

formidler 

Det samlede antallet tilsvarer summen av 

antallene angitt i felt B.4 og B.5 

[15 numeriske tegn, 

eventuelt med 

desimalskilletegn] 

Besvarende formidler 

4. Antall aksjer som innehas 

av besvarende formidler 

for egen regning 

 [15 numeriske tegn, 

eventuelt med 

desimalskilletegn] 

Besvarende formidler 

5. Antall aksjer som innehas 

av besvarende formidler 

for andres regning 

 [15 numeriske tegn, 

eventuelt med 

desimalskilletegn] 

Besvarende formidler 

6. Entydig identifikator for 

forvalteren av verdipapir-

kontoen 

LEI-kode for forvalteren av verdipapirkontoen, 

dvs. den formidleren oppover i kjeden som 

besvarende formidler har en verdipapirkonto 

hos 

[20 alfanumeriske tegn] Besvarende formidler 

7. Verdipapirkontoens 

nummer 

Verdipapirkontoens nummer for besvarende 

formidler hos formidleren oppover i kjeden 

[20 alfanumeriske tegn] Besvarende formidler 



5.1.2023 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 2/971 

 

 

Type opplysninger Beskrivelse Format Dataenes opphav 

C. Opplysninger som innehas av besvarende formidler om aksjeeieres identitet (repeterende felt: skal fylles ut separat for 

hver aksjeeier som besvarende formidler kjenner, herunder eventuelt for den posisjonen som besvarende formidler 

innehar for egen regning) 

1 a) Entydig identifikator for 

aksjeeier dersom det er 

en juridisk person 

1) Entydig nasjonalt registreringsnummer med 

foranstilt landkode for registreringsstaten 

eller LEI-kode, eller 

[20 alfanumeriske tegn] Besvarende formidler 

2) dersom verken LEI-kode eller registrerings-

nummer er tilgjengelig, en bankidentifika-

sjonskode (BIC) med foranstilt landkode for 

registreringsstaten, eller 

[11 alfanumeriske tegn] 

3) en kundekode som entydig identifiserer hver 

juridisk person eller struktur, i enhver juris-

diksjon, med foranstilt landkode for dens 

registreringsstat 

[50 alfanumeriske tegn. 

Landkoden skal ha 

formatet fastsatt i tabell 

1 felt B.1 

1 b) Entydig identifikator for 

aksjeeier dersom det er 

en fysisk person 

Den nasjonale identifikatoren i henhold til 

artikkel 6 i delegert kommisjonsforordning (EU) 

2017/590(*) 

[35 alfanumeriske tegn] Besvarende formidler 

2 a) Aksjeeiers navn dersom 

det er en juridisk person 

 [140 alfanumeriske 

tegn] 

Besvarende formidler 

2 b) Aksjeeiers navn dersom 

det er en fysisk person 

1) Aksjeeierens fornavn. Dersom det er flere 

enn ett fornavn, skal alle fornavnene atskil-

les med et komma 

[140 alfanumeriske 

tegn] 

Besvarende formidler 

2) Aksjeeierens etternavn. Dersom det er flere 

enn ett etternavn, skal alle etternavnene 

atskilles med et komma 

[140 alfanumeriske 

tegn] 

Besvarende formidler 

3. Gateadresse  [140 alfanumeriske 

tegn] 

Besvarende formidler 

4. Postnummer  [10 alfanumeriske tegn] Besvarende formidler 

5. Sted  [35 alfanumeriske tegn] Besvarende formidler 

6. Land Landkode [Landkode med 2 

bokstaver i formatet 

fastsatt i tabell 1 felt 

B.1] 

Besvarende formidler 

7. Postboksnummer  [10 alfanumeriske tegn] Besvarende formidler 

8. Postboksnummer  [10 alfanumeriske tegn] Besvarende formidler 
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Type opplysninger Beskrivelse Format Dataenes opphav 

9. E-postadresse E-postadresse Dersom en slik ikke foreligger, 

skal feltet stå tomt. 

[255 alfanumeriske 

tegn] 

Besvarende formidler 
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10. Type aksje-

innehav 

Angivelse av type aksjeinnehav. 

Velg: O = aksjeinnehav for egen regning, N = 

forvalterregistrert aksjeinnehav, B = reelt aksje-

innehav, U = ukjent 

[1 alfanumerisk tegn] Besvarende formidler 

11. Antall aksjer 

som innehas av 

aksjeeieren hos 

besvarende 

formidler 

Antall aksjer som innehas av aksjeeieren og 

innberettes av den besvarende formidleren 

[15 numeriske tegn, 

eventuelt med desimal-

skilletegn] 

Besvarende formidler 

12. Første dato for 

aksjeinnehav 

Dersom det er relevant. [Dato (ÅÅÅÅMMDD)] Besvarende formidler 

13. Navn på en 

tredjepart utpekt 

av aksjeeieren 

Dersom det er relevant, skal dette feltet angi 

tredjeparten som er bemyndiget til å treffe 

investeringsbeslutninger på vegne av aksjeei-

eren 

[Valgfritt felt. 

Dersom det er relevant, 

formatet i felt C.2 a) 

eller C.2 b) over] 

Besvarende formidler 

14. Entydig identifi-

kator for 

tredjepart utpekt 

av aksjeeieren 

Dersom det er relevant, skal dette feltet angi 

tredjeparten som er bemyndiget til å treffe 

investeringsbeslutninger på vegne av aksjeei-

eren 

[Valgfrie felt. 

Dersom det er relevant, 

entydig identifikator i 

formatet i felt C.1 a) 

eller C1.b) over] 

Besvarende formidler 

(*) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/590 av 28. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder for rapportering av transaksjoner til vedkommende myndigheter (EUT L 87 av 31.3.2017, s. 449). 

Tabell 3 

Møteinnkalling 

Dersom opplysningene oppført i denne tabellen med hensyn til innkalling til en generalforsamling er tilgjengelige for aksjeeiere 

på utstederens nettsted, skal det i samsvar med artikkel 3b nr. 1 bokstav b) og artikkel 3b nr. 2 i direktiv 2007/36/EF bare stilles 

krav om at møteinnkallingen som utstederen utarbeider og formidlerne overfører, inneholder felt A, B og C, herunder 

hyperlenke (URL) til nettstedet der opplysningene finnes. 

Type opplysninger Beskrivelse Format Dataenes opphav 

A. Nærmere opplysninger om meldingen 

1. Entydig identifikator for 

hendelsen 

Entydig nummer [Alfanumerisk felt] Utsteder eller tredjepart 

utpekt av denne 

2. Type melding Meldingstype (for eksempel møteinnkalling, 

kansellering eller oppdatering av denne) 

[4 alfanumeriske tegn] Utsteder eller tredjepart 

utpekt av denne 
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Type opplysninger Beskrivelse Format Dataenes opphav 

B. Nærmere opplysninger om utstederen 

1. ISIN-kode Definisjon ISIN-kode for den aksjen som 

meldingen gjelder for 

Repeterende felt: Ved flere klasser angis alle 

ISIN-koder 

[12 alfanumeriske tegn] Utsteder 

2. Utsteders navn  [140 alfanumeriske 

tegn] 

Utsteder 

C. Nærmere opplysninger om møtet 

1. Dato for generalforsamlin-

gen 

 [Dato (ÅÅÅÅMMDD)] Utsteder 

2. Tidspunkt for generalfor-

samlingen 

Angivelse av tidspunktet for når generalfor-

samlingen begynner, herunder relevant tidssone 

[UTC (koordinert 

universell tid)] 

Utsteder 

3. Type generalforsamling Angivelse av type generalforsamling som det 

innkalles til 

[4 alfanumeriske tegn] Utsteder 

4. Sted for generalforsamlin-

gen 

Angivelse av adressen til stedet der generalfor-

samlingen avholdes, herunder eventuelt URL 

for virtuelt sted 

Ved flere steder angis plassering for hvert sted 

[255 alfanumeriske 

tegn] 

Utsteder 

5. Registreringsdato Definisjon [Dato (ÅÅÅÅMMDD)] Utsteder 

6. Nettadresse (URL, uniform 

resource locator) 

Hyperlenke (URL) til nettstedet der alle 

opplysninger som kreves meddelt aksjeeierne 

før generalforsamlingen, er tilgjengelige, her-

under prosedyrer for deltakelse og stemmegiv-

ning og utøvelse av andre aksjeeierrettigheter, 

for eksempel oppføring av punkter på dags-

ordenen 

[255 alfanumeriske 

tegn] 

Utsteder 

D. Deltakelse på generalforsamlingen (repeterende felt: skal gjentas for hver av de tilgjengelige alternative 

deltakelsesmåtene) 

1. Aksjeeiers deltakelsesmåte Deltakelsesmåte, for eksempel VI = virtuell 

deltakelse, PH = personlig deltakelse, PX = 

deltakelse ved fullmakt, EV = stemmegivning 

per brev 

Andre tilgjengelige måter bør også angis i 

standardisert form 

[2 alfanumeriske tegn] Utsteder 

2. Utsteders frist for melding 

om deltakelse 

Siste dato og tidspunkt da aksjeeier kan gi 

melding til utsteder om sin deltakelse 

[Dato (ÅÅÅÅMMDD), 

UTC (koordinert 

universell tid)] 

Utsteder 

3. Utsteders frist for 

stemmegivning 

Siste dato og tidspunkt da aksjeeieren kan avgi 

stemmer til utstederen for hver deltakelsesmåte, 

i den grad det er relevant 

[Dato (ÅÅÅÅMMDD), 

UTC (koordinert 

universell tid)] 

Utsteder 
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Type opplysninger Beskrivelse Format Dataenes opphav 

E. Dagsorden – (repeterende felt: skal angis for hvert punkt på dagsordenen) 

1. Entydig identifikator for 

punktet på dagsordenen 

Entydig nummer [4 alfanumeriske tegn] Utsteder 

2. Tittel for punktet på dags-

ordenen 

Overskrift eller kort sammendrag for punktet på 

dagsordenen 

[100 alfanumeriske 

tegn] 

Utsteder 

3. Nettadresse (URL) for 

dokumenter 

Dersom det er relevant. Spesifikk URL for 

dokumenter i forbindelse med punktet på dags-

ordenen. 

Dersom det ikke finnes relevante dokumenter, 

skal feltet stå tomt 

[Dersom utfylt: 255 

alfanumeriske tegn] 

Utsteder 

4. Avstemning Dersom det er relevant. Angivelse av hvorvidt 

punktet på dagsordenen er gjenstand for en 

bindende avstemning (BV, binding vote) eller 

en rådgivende avstemning (AV, advisory vote). 

Dersom punktet på dagsordenen ikke er 

gjenstand for avstemning, skal feltet stå tomt 

[Dersom utfylt: 2 

alfanumeriske tegn] 

Utsteder 

5. Stemmegivnings-

alternativer 

Dersom det er relevant. Angivelse av alle 

stemmegivningsalternativer for punktet på 

dagsordenen som er tilgjengelige for aksjeeiere, 

for eksempel stemme for (VF, vote for), stemme 

mot (VA, vote against), avholdende (AB, 

abstention), blank (BL) eller annet (OT, other). 

Dersom punktet på dagsordenen ikke er gjen-

stand for avstemning, skal feltet stå tomt 

[Dersom utfylt: 2 

alfanumeriske tegn] 

Utsteder 

F. Nærmere opplysninger om fristene for utøvelsen av andre aksjeeierrettigheter (repeterende felt: skal angis for hver av de 

aktuelle fristene) 

1. Fristens formål Angivelse av den aksjeeierrettigheten som fris-

ten får anvendelse på (for eksempel fremming 

av forslag til beslutning eller oppføring av 

punkter på dagsordenen) 

[100 alfanumeriske 

tegn] 

Utsteder 

2. Utsteders gjeldende frist Angivelse av fristen knyttet til utøvelsen av 

aksjeeierrettigheten angitt i feltet ovenfor 

[Dato (ÅÅÅÅMMDD), 

UTC (koordinert 

universell tid)] 

Utsteder 

Tabell 4 

Bekreftelse av rett 

Type opplysninger Beskrivelse Format Dataenes opphav 

A. Nærmere opplysninger om generalforsamlingen og meldingen 

1. Entydig identifikator for 

bekreftelsen 

Entydig nummer [12 alfanumeriske tegn] Siste formidler 

2. Utsteders navn  [140 alfanumeriske 

tegn] 

Utsteder 
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Type opplysninger Beskrivelse Format Dataenes opphav 

3. Entydig identifikator for 

hendelsen 

Entydig identifikator for generalforsamlingen 

som definert av utstederen eller en tredjepart 

utpekt av denne 

[4 alfanumeriske tegn] utsteder eller tredjepart 

utpekt av denne 

4. Type melding Meldingstypen (bekreftelse av rett) [4 alfanumeriske tegn] Siste formidler 

5. ISIN-kode Definisjon [12 alfanumeriske tegn] Utsteder 

B. Nærmere opplysninger om berettiget posisjon i aksjer (repeterende felt: skal framlegges for hver av aksjeeierens 

verdipapirkontoer) 

1. Registreringsdato Definisjon [Dato (ÅÅÅÅMMDD)] Utsteder 

2. Berettiget posisjon Definisjon [24 numeriske tegn] Siste formidler 

3. Verdipapirkontoens 

nummer 

 [20 alfanumeriske tegn] Siste formidler 

4. Kontohavers etternavn  [140 alfanumeriske tegn. 

Formatet for tabell 2 felt 

C.2 a) eller C.2 b)] 

Siste formidler 

C. Nærmere opplysninger om aksjeeieren, juridisk eller fysisk person, alt etter omstendighetene 

1. Aksjeeiers navn For juridiske eller fysiske personer Formatet for tabell 2 felt 

C.2 a) eller C.2 b)] 

Siste formidler 

2. Entydig identifikator for 

aksjeeier 

For juridiske eller fysiske personer Formatet for tabell 2 felt 

C.1 a) eller C.1 b)] 

Siste formidler 

3. Navn på stedfortreder eller 

annen tredjepart utpekt av 

aksjeeier 

Dersom det er relevant Formatet for tabell 2 felt 

C.2 a) eller C.2 b)] 

Siste formidler 

4. Entydig identifikator for 

stedfortreder eller annen 

tredjepart utpekt av 

aksjeeier 

Dersom det er relevant Formatet for tabell 2, 

felt C.1 a) eller C.1 b)] 

Siste formidler 

Tabell 5 

Melding om deltakelse 

Type opplysninger Beskrivelse Format Dataenes opphav 

A. Nærmere opplysninger om meldingen 

1. Entydig identifikator for 

melding om deltakelse 

Entydig identifikator [Alfanumerisk felt] Siste formidler 

2. Type melding Angivelse av meldingstype [4 alfanumeriske tegn] Siste formidler 



Nr. 2/976 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.1.2023 

 

 

Type opplysninger Beskrivelse Format Dataenes opphav 

3. Entydig identifikator for 

hendelsen 

Entydig identifikator for generalforsamlingen 

som definert av utstederen eller en tredjepart 

utpekt av denne 

[4 alfanumeriske tegn] utsteder eller tredjepart 

utpekt av denne 

4. ISIN-kode Definisjon [12 alfanumeriske tegn] Utsteder 

B. Deltakelse som skal angis for hver deltakelsesmåte 

1. Deltakelsesmåte Angivelse av hvordan aksjeeieren deltar, i den 

grad det er relevant 

Dersom det anvendes flere måter, skal hver 

måte angis i samsvar med de tilgjengelige 

alternativene i tabell 3 avsnitt D, for eksempel 

personlig deltakelse, deltakelse ved fullmakt 

eller ved elektronisk stemmegivning 

 Siste formidler eller 

aksjeeier, alt etter hva 

som er relevant 

2. Aksjeeiers navn  Formatet for tabell 2 felt 

C.2 a) eller C.2 b)] 

Siste formidler eller 

aksjeeier 

3 a) Entydig identifikator for 

aksjeeier dersom det er 

en juridisk person 

Se tabell 2 felt C.1 a) [Formatet for tabell 2 

felt C.1 a)] 

Siste formidler eller 

aksjeeier 

3 b) Entydig identifikator for 

aksjeeier dersom det er 

en fysisk person 

Se tabell 2 felt C.1 b) [Formatet for tabell 2 

felt C.1 b)] 

Siste formidler eller 

aksjeeier 

4. Navn på stedfortreder eller 

annen tredjepart utpekt av 

aksjeeier 

Dersom det er relevant [Valgfritt. Dersom 

utfylt: Formatet for 

tabell 2 felt C.2 a) eller 

C.2 b)] 

Siste formidler eller 

aksjeeier 

5. Entydig identifikator for 

stedfortreder eller annen 

tredjepart utpekt av 

aksjeeier 

Dersom det er relevant [Valgfritt. Dersom 

utfylt: Formatet for 

tabell 2 felt C.1 a) eller 

C.1 b)] 

Siste formidler eller 

aksjeeier 

C. Stemmer, dersom det er relevant (repeterende felt: skal angis for hvert punkt på dagsordenen) 

1. Punkt på dagsordenen Entydig identifikator for punktet på 

dagsordenen, tabell 3 

[Formatet for tabell 3 

felt E.1] 
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 2. Avstemnings-

posisjon 

Angivelse av avstemningsposisjon [Formatet for tabell 3 

felt E.5] 

Siste formidler eller 

aksjeeier 

3. Antall aksjer det 

er stemt for 

Antall aksjer det er stemt for i forbindelse med 

punktet på dagsordenen, for hver avstemnings-

posisjon 

Dersom avstemningsposisjonen gjelder for alle 

aksjer, skal dette feltet stå tomt 

[Dersom utfylt: 15 

numeriske tegn, 

eventuelt med 

desimalskilletegn] 

Siste formidler eller 

aksjeeier 
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Tabell 6 

Stemmekvittering 

Type opplysninger Beskrivelse Format Dataenes opphav 

1. Entydig identifikator for 

kvitteringen 

Entydig nummer [12 alfanumeriske tegn] Formidler eller 

bekreftende part 

2. Type melding Angivelse av type bekreftelse [4 alfanumeriske tegn] Formidler 

3. Entydig identifikator for 

hendelse 

Entydig identifikator for generalforsamlingen [12 alfanumeriske tegn] Utsteder/formidler 

4. ISIN-kode Definisjon [12 alfanumeriske tegn] Utsteder 

5. Dato for generalforsamling  [Dato (ÅÅÅÅMMDD)] Utsteder 

6. Utsteders navn  [140 alfanumeriske 

tegn] 

Utsteder 

7. Bekreftende parts navn  [140 alfanumeriske tegn. 

Formatet for tabell 2 felt 

C.2 a) eller C.2 b)] 

Part som utsteder 

kvittering 

8. Navn på person som har 

avgitt stemme 

 [140 alfanumeriske tegn. 

Formatet for tabell 2 felt 

C.2 a) eller C.2 b)] 

Bekreftende part 

9. Aksjeeiers navn  [Valgfritt felt. Dersom 

det er relevant, utfylles 

det med 

[140 alfanumeriske tegn. 

Formatet for tabell 2 felt 

C.2 a) eller C.2 b)] 

Formidler eller 

bekreftende part 

Tabell 7 

Bekreftelse på registrering og telling av stemmer 

Type opplysninger Beskrivelse Format Dataenes opphav 

1. Entydig identifikator for 

bekreftelsen 

Entydig nummer [12 alfanumeriske tegn] Utsteder/formidler 

2. Type melding Angivelse av type bekreftelse [4 alfanumeriske tegn] Utsteder/formidler 

3. Entydig identifikator for 

hendelse 

Entydig identifikator for hendelse på generalfor-

samlingen 

[12 alfanumeriske tegn] Utsteder/formidler 

4. ISIN-kode Definisjon [12 alfanumeriske tegn] Utsteder 
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Type opplysninger Beskrivelse Format Dataenes opphav 

5. Dato for generalforsamlin-

gen 

 [Dato (ÅÅÅÅMMDD)] Utsteder 

6. Utsteders navn  [140 alfanumeriske 

tegn] 

Utsteder 

7. Aksjeeiers navn [Valgfritt felt, dersom aksjeeierens navn er 

angitt] 

[140 alfanumeriske tegn. 

Formatet for tabell 2 felt 

C.2 a) eller C.2 b)] 

Utsteder 

8. Navn på en tredjepart 

utpekt av aksjeeieren 

[Valgfritt felt, dersom navnet på en tredjepart 

utpekt av aksjeeieren er angitt] 

[140 alfanumeriske tegn. 

Formatet for tabell 2 felt 

C.2 a) eller C.2 b)] 

 

9. Måte Angivelse av hvordan stemmene som er regist-

rert og talt, ble mottatt av utstederen, herunder 

om dette skjedde før eller under møtet 

[70 alfanumeriske tegn] Utsteder 

10. Dato og tidspunkt for 

mottak 

[Valgfritt felt, bare dersom det er avgitt stem-

mer før generalforsamlingen]. Angivelse av 

dato og eventuelt tidspunkt da stemmene som er 

registrert og talt, ble mottatt 

[Dato (ÅÅÅÅMMDD), 

UTC (koordinert 

universell tid)] 

Utsteder 

11. Entydig identifikator for 

stemmer 

Dersom tilgjengelig, entydig identifikator for 

kommunikasjon som inneholder stemmene som 

er registrert og talt av utsteder 

[12 alfanumeriske tegn] Aksjeeier eller tredjepart 

utpekt av aksjeeieren 

Tabell 8 

Melding om andre selskapshendelser enn generalforsamlinger 

I henhold til artikkel 3b nr. 1 bokstav b) og artikkel 3b nr. 2 i direktiv 2007/36/EF, dersom utstederen har gjort opplysninger om 

selskapshendelser — andre enn generalforsamlinger — tilgjengelige for aksjeeierne på sitt nettsted, og de omfatter de 

opplysningene og dataelementene som er oppført i tabellen nedenfor, i den grad det er relevant for selskapshendelsen, skal 

meldingen om selskapshendelser bare inneholde felt A samt hyperlenke (URL) til det nettstedet der opplysningene finnes. 

Type opplysninger Beskrivelse Format Dataenes opphav 

A. Nærmere opplysninger om selskapshendelsen 

1. Entydig identifikator for 

selskapshendelsen 

Entydig nummer [12 alfanumeriske tegn] Utsteder eller tredjepart 

utpekt av denne 

2. Type selskapshendelse Angivelse av type selskapshendelse, for eksem-

pel utdeling av overskudd, omorganisering av 

utsteders aksjer 

[42 alfanumeriske tegn] Utsteder eller tredjepart 

utpekt av denne 

3. ISIN-kode Definisjon. ISIN-kode for den underliggende 

aksjen 

[12 alfanumeriske tegn] Utsteder 
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Type opplysninger Beskrivelse Format Dataenes opphav 

4. ISIN-kode Dersom det er relevant, ISIN-kode for midler-

tidig aksje eller sikkerhet 

[12 alfanumeriske tegn] Utsteder 

5. URL Hyperlenke (URL) til nettstedet der fullstendige 

opplysninger om selskapshendelsen er tilgjen-

gelige for aksjeeierne 

[255 alfanumeriske 

tegn] 

Utsteder 

B. Viktige datoer som får anvendelse på selskapshendelsen (tas med bare dersom det er relevant for den aktuelle 

selskapshendelsen) 

1. Siste deltakelsesdato Definisjon [Dato (ÅÅÅÅMMDD)] Første formidler 

2. Ex-dato Definisjon [Dato (ÅÅÅÅMMDD)] Første formidler 

3. Registreringsdato Definisjon [Dato (ÅÅÅÅMMDD)] Utsteder 

4. Starten på valgperioden Definisjon [Dato (ÅÅÅÅMMDD)] Utsteder 

5. Valgperiodens siste dag Definisjon [Dato (ÅÅÅÅMMDD)] Utsteder 

6. Utsteders frist Definisjon [Dato (ÅÅÅÅMMDD), 

UTC (koordinert 

universell tid)] 

Utsteder 

7. Betalingsdato Definisjon [Dato (ÅÅÅÅMMDD)] Utsteder 

8. Frist for kjøperbeskyttelse Definisjon [Dato (ÅÅÅÅMMDD)] Formidler 

C. Nærmere opplysninger om valg som er tilgjengelige for aksjeeieren (repeterende felt: skal framlegges for hver ISIN-kode, 

dersom det er relevant) 

1. Alternativer for aksjeeieren Angivelse av alternativer [100 alfanumeriske 

tegn] 

Utsteder 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2020/2109 

av 16. desember 2020 

om endring av vedtak 93/52/EØF, 2003/467/EF, 2004/558/EF og 2008/185/EF med hensyn til listeføring  

av medlemsstater og regioner i medlemsstater som er anerkjent som offisielt frie for flere 

landdyrsykdommer 

[meddelt under nummer C(2020) 9301](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 

Fellesskapet(1), særlig artikkel 9 nr. 2 og artikkel 10 nr. 2, og 

under henvisning til rådsdirektiv 91/68/EØF av 28. januar 1991 om krav til dyrehelse ved handel med sau og geit innenfor 

Fellesskapet(2), særlig vedlegg A kapittel 1 avsnitt II, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 64/432/EØF fastsettes krav til dyrehelse ved handel med storfe og svin i Unionen. I direktivet fastsettes på 

hvilke vilkår medlemsstater eller regioner i medlemsstater kan anerkjennes som offisielt frie for tuberkulose, brucellose, 

enzootisk bovin leukose og infeksiøs bovin rhinotrakeitt hos storfebesetninger og pseudorabies hos svinebestander. 

2) Selv om Kanaløyene og Isle of Man som internt selvstyrende besittelser under den britiske kronen ikke er en del av 

Unionen, har de et særskilt, begrenset forhold til Unionen. Som følge av dette fastsetter rådsforordning (EØF)  

nr. 706/73(3) at ved anvendelsen av bestemmelser som blant annet berører dyrehelselovgivning, skal Det forente 

kongerike, Kanaløyene og Isle of Man behandles som én medlemsstat. 

3) Ved direktiv 91/68/EØF fastsettes krav til dyrehelse ved handel med sau og geit i Unionen. Det fastsetter vilkårene for 

at medlemsstater eller regioner i disse kan anerkjennes som offisielt frie for brucellose (B. melitensis) hos saue- og 

geitebesetninger. 

4) I artikkel 2 i kommisjonsvedtak 93/52/EØF(4) fastsettes det at medlemsstater som er oppført i vedlegg I til vedtaket, er 

anerkjent som offisielt frie for brucellose (B. melitensis) hos saue- og geitebesetninger, i samsvar med kravene fastsatt i 

direktiv 91/68/EØF. Det forente kongerike er oppført i vedlegg I til det vedtaket som offisielt fritt for brucellose  

(B. melitensis).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 427 av 17.12.2020, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 237/2020 av  

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

(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64. 

(2) EFT L 46 av 19.2. 1991, s. 19. 

(3) Rådsforordning (EØF) nr. 706/73 av 12. mars 1973 om fellesskapsbestemmelser som skal få anvendelse for Kanaløyene og Isle of Man 

med hensyn til handel med landbruksvarer (EFT L 68 av 15.3.1973, s. 1). 

(4) Kommisjonsvedtak 93/52/EØF av 21. desember 1992 om konstatering av at visse medlemsstater eller regioner oppfyller vilkårene med 

hensyn til brucellose (B. melitensis), og om anerkjenning av deres status som medlemsstater eller regioner offisielt fri for denne 

sykdommen (EFT L 13 av 21.1.1993, s. 14). 
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5) I artikkel 1 i kommisjonsvedtak 2003/467/EF(5) fastsettes det at regioner i medlemsstater som er angitt i kapittel 2 i 

vedlegg I til vedtaket, er godkjent som offisielt frie for tuberkulose hos storfebesetninger, i samsvar med vilkårene 

fastsatt i direktiv 64/432/EØF. Når det gjelder Det forente kongerike, er territoriene Skottland og Isle og Man angitt som 

regioner som er offisielt frie for tuberkulose. 

6) I artikkel 2 i vedtak 2003/467/EF fastsettes det at regioner i medlemsstater som er angitt i kapittel 2 i vedlegg II til 

vedtaket, er godkjent som offisielt frie for brucellose hos storfebesetninger, i samsvar med vilkårene fastsatt i direktiv 

64/432/EØF. Når det gjelder Det forente kongerike, er territoriene England, Skottland og Wales, Nord-Irland og Isle og 

Man angitt som regioner som er offisielt frie for brucellose. 

7) I artikkel 3 i vedtak 2003/467/EF fastsettes det at medlemsstater og regioner i medlemsstater som er angitt i vedlegg III 

til vedtaket, er godkjent som offisielt frie for enzootisk bovin leukose hos storfebesetninger, i samsvar med vilkårene 

fastsatt i direktiv 64/432/EØF. I kapittel 1 i vedlegg III til vedtak 2003/467/EF er Det forente kongerike angitt som en 

medlemsstat som er offisielt fri for enzootisk bovin leukose, og i kapittel 2 i det samme vedlegget er Jersey og Isle of 

Man angitt som regioner som er offisielt frie for enzootisk bovin leukose. 

8) Kommisjonsvedtak 2004/558/EF(6) angir de medlemsstatene og regioner i disse som har tillatelse til å anvende 

tilleggsgarantier for infeksiøs bovin rhinotrakeitt i samsvar med artikkel 9 og 10 i direktiv 64/432/EØF. Jersey er angitt i 

vedlegg II til vedtaket som en region der tilleggsgarantier for infeksiøs bovin rhinotrakeitt gjelder i samsvar med 

artikkel 10 i direktiv 64/432/EØF. 

9) I kommisjonsvedtak 2008/185/EF(7) fastsettes tilleggsgarantier i forbindelse med forflytning av svin mellom 

medlemsstater. Disse garantiene er knyttet til klassifiseringen av medlemsstatene eller regioner i disse etter deres status 

med hensyn til pseudorabies. Det forente kongerike er angitt i vedlegg I til nevnte vedtak som offisielt fritt for 

brucellose. I nr. 2 bokstav d) i vedlegg III til vedtaket angis de institusjonene som har ansvaret for å vurdere kvaliteten 

på ELISA-metoden i hver enkelt medlemsstat. En institusjon i Det forente kongerike er blant de oppførte institusjonene. 

I samsvar med avsnitt 36 i vedlegg 2 til protokollen om Irland/Nord-Irland skal henvisninger til nasjonale 

referanselaboratorier i rettsaktene angitt i nevnte avsnitt, ikke forstås som å inkludere referanselaboratoriet i Det forente 

kongerike. 

10) I samsvar med avtalen om Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands utmelding av Den europeiske union og 

Det europeiske atomenergifellesskap (utmeldingsavtalen), særlig artikkel 5 nr. 4 i protokollen om Irland/Nord-Irland 

sammenholdt med protokollens vedlegg 2, får direktiv 64/432/EØF og 91/68/EØF samt kommisjonsrettsaktene som 

bygger på disse, anvendelse for og i Det forente kongerike med hensyn til Nord-Irland, etter utgangen av 

overgangsperioden fastsatt i utmeldingsavtalen. Derfor bør henvisninger til Det forente kongerike i vedlegg I til vedtak 

93/52/EØF, i kapittel 2 i vedlegg II til vedtak 2003/467/EF samt i kapittel 1 i vedlegg III til det samme vedtaket og i 

vedlegg I til vedtak 2008/185/EF erstattes med henvisninger til Det forente kongerike med hensyn til Nord-Irland. 

11) Dessuten er det nødvendig å slette henvisningene til Det forente kongerike i kapittel 2 i vedlegg I til vedtak 

2003/467/EF samt i kapittel 2 i vedlegg III til det samme vedtaket, i vedlegg II til vedtak 2004/558/EF og i vedlegg III 

til vedtak 2008/185/EF. 

12) Vedtak 93/52/EØF, 2003/467/EF, 2004/558/EF og 2008/185/EF bør derfor endres.  

  

(5) Kommisjonsvedtak 2003/467/EF av 23. juni 2003 om fastsetjing av status for storfebuskapar i visse medlemsstatar eller regionar i 

medlemsstatar som offisielt frie for tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin leukose (EUT L 156 av 25.6.2003, s. 74). 

(6) 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). 

(7) Kommisjonsvedtak 2008/185/EF av 21. februar 2008 om tilleggsgarantier med hensyn til pseudorabies ved handel med svin innenfor 

Fellesskapet og om kriterier for hvilke opplysninger som skal gis om denne sykdommen (EUT L 59 av 4.3.2008, s. 19). 
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13) Ettersom overgangsperioden fastsatt i utmeldingsavtalen utløper 31. desember 2020, bør denne beslutningen få 

anvendelse fra 1. januar 2021. 

14) 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 

Vedlegg I til vedtak 93/52/EØF, kapittel 2 i vedlegg II og kapittel 1 i vedlegg III til vedtak 2003/467/EF og vedlegg I til vedtak 

2008/185/EF endres som angitt i vedlegg I til denne beslutningen. 

Artikkel 2 

Kapittel 2 i vedlegg I og kapittel 2 i vedlegg III til vedtak 2003/467/EF, vedlegg II til vedtak 2004/558/EF og vedlegg III til 

vedtak 2008/185/EF endres som angitt i vedlegg II til denne beslutningen. 

Artikkel 3 

Denne beslutningen får anvendelse fra 1. januar 2021. 

Artikkel 4 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 16. desember 2020. 

 For Kommisjonen 

Stella KYRIAKIDES 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG I 

Del 1 

I vedlegg I til vedtak 93/52/EØF erstattes tabellen med følgende: 

«ISO-kode Medlemsstat(*) 

BE Belgia 

CZ Tsjekkia 

DK Danmark 

DE Tyskland 

EE Estland 

IE Irland 

CY Kypros 

LV Latvia 

LT Litauen 

LU Luxembourg 

HU Ungarn 

NL Nederland 

AT Østerrike 

PL Polen 

RO Romania 

SI Slovenia 

SK Slovakia 

FI Finland 

SE Sverige 

UK(NI) Det forente kongerike (Nord-Irland) 

(*) I samsvar med avtalen om Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands utmelding av Den europeiske union og Det europeiske 

atomenergifellesskap, særlig artikkel 5 nr. 4 i protokollen om Irland/Nord-Irland sammenholdt med protokollens vedlegg 2, omfatter 

henvisninger til medlemsstater i dette vedlegget Det forente kongerike med hensyn til Nord-Irland.» 

Del 2 

I kapittel 2 i vedlegg II til vedtak 2003/467/EF gjøres følgende endringer: 

1) Overskriften skal lyde: 

«Regionar i medlemsstatar som er offisielt frie for brucellose(*) 

  

(*) I samsvar med avtala om Det sameinte kongeriket Storbritannia og Nord-Irland si utmelding av Den europeiske 

unionen og Det europeiske atomenergifellesskapet, særleg artikkel 5 nr. 4 i protokollen om Irland/Nord-Irland jamført 

med vedlegg 2 til protokollen, omfattar tilvisingar til medlemsstatar i dette vedlegget Det sameinte kongeriket med 

omsyn til Nord-Irland.» 

2) Opplysningene om Det forente kongerike skal lyde: 

«I Det sameinte kongeriket (Nord-Irland): 

— Nord-Irland»  
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Del 3 

I kapittel 1 i vedlegg III til vedtak 2003/467/EF skal tabellen lyde: 

«ISO-kode Medlemsstat(*) 

BE Belgia 

CZ Tsjekkia 

DK Danmark 

DE Tyskland 

EE Estland 

IE Irland 

CY Kypros 

LV Latvia 

LT Litauen 

LU Luxembourg 

HU Ungarn 

NL Nederland 

AT Austerrike 

PL Polen 

RO Romania 

SI Slovenia 

SK Slovakia 

FI Finland 

SE Sverige 

UK(NI) Det sameinte kongeriket (Nord-Irland) 

(*) I samsvar med avtala om Det sameinte kongeriket Storbritannia og Nord-Irland si utmelding av Den europeiske unionen og Det europeiske 

atomenergifellesskapet, særleg artikkel 5 nr. 4 i protokollen om Irland/Nord-Irland jamført med vedlegg 2 til protokollen, omfattar 

tilvisingar til medlemsstatar i dette vedlegget Det sameinte kongeriket med omsyn til Nord-Irland.» 

Del 4 

I vedlegg I til vedtak 2008/185/EF gjøres følgende endringer: 

1) Overskriften skal lyde: 

«Medlemsstater(*) eller regioner i medlemsstater som er frie for pseudorabies, og som ikke tillater vaksinasjon 

  

(*) I samsvar med avtalen om Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands utmelding av Den europeiske union og 

Det europeiske atomenergifellesskap, særlig artikkel 5 nr. 4 i protokollen om Irland/Nord-Irland sammenholdt med 

protokollens vedlegg 2, omfatter henvisninger til medlemsstater i dette vedlegget Det forente kongerike med hensyn til 

Nord-Irland.» 

2) Opplysningene om Det forente kongerike skal lyde: 

«UK(NI) Det forente kongerike (Nord-Irland) Nord-Irland» 
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VEDLEGG II 

Del 1 

I kapittel 2 i vedlegg I til vedtak 2003/467/EF utgår opplysningene om Det forente kongerike. 

Del 2 

I kapittel 2 i vedlegg III til vedtak 2003/467/EF utgår opplysningene om Det forente kongerike. 

Del 3 

I vedlegg II til vedtak 2004/558/EF utgår opplysningene om Det forente kongerike. 

Del 4 

I nr. 2 bokstav d) i vedlegg III til vedtak 2008/185/EF utgår opplysningene om Det forente kongerike. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2020/2112 

av 16. desember 2020 

om endring av vedleggene til vedtak 93/455/EØF, 1999/246/EF og 2007/24/EF med hensyn til godkjenning 

av beredskapsplanene for Det forente kongerike med hensyn til Nord-Irland for å bekjempe munn- og 

klovsyke, klassisk svinepest, aviær influensa og Newcastle disease 

[meddelt under nummer C(2020) 9307](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 92/66/EØF av 14. juli 1992 om innføring av fellesskapstiltak for å bekjempe Newcastle 

disease(1), særlig artikkel 21 nr. 3, 

under henvisning til rådsdirektiv 2001/89/EF av 23. oktober 2001 om fellesskapstiltak for bekjempelse av klassisk svinepest(2), 

særlig artikkel 22 nr. 3, 

under henvisning til 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(3), særlig 

artikkel 72 nr. 7, og 

under henvisning til rådsdirektiv 2005/94/EF av 20. desember 2005 om fellesskapstiltak for bekjempelse av aviær influensa og 

om oppheving av direktiv 92/40/EØF(4), særlig artikkel 62 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsvedtak 93/455/EØF(5) godkjennes beredskapsplanene for å bekjempe munn- og klovsyke for 

medlemsstatene som er angitt i vedlegget til vedtaket. 

2) Ved kommisjonsvedtak 1999/246/EF(6) godkjennes beredskapsplanene for å bekjempe klassisk svinepest for med-

lemsstatene som er angitt i vedlegget til vedtaket. 

3) Vedlegget til kommisjonsvedtak 2007/24/EF(7) inneholder listen over medlemsstater som har godkjent beredskapspla-

ner for å bekjempe aviær influensa og Newcastle disease. 

4) I samsvar med avtalen om Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands utmelding av Den europeiske union og 

Det europeiske atomenergifellesskap (utmeldingsavtalen), særlig artikkel 5 nr. 4 i protokollen om Irland/Nord-Irland 

sammenholdt med protokollens vedlegg 2, får direktiv 92/66/EØF, 2001/89/EF, 2003/85/EF og 2005/94/EF samt 

kommisjonsrettsaktene som bygger på disse, anvendelse for og i Det forente kongerike med hensyn til Nord-Irland etter 

utgangen av overgangsperioden fastsatt i utmeldingsavtalen. Derfor bør henvisninger til Det forente kongerike i 

vedleggene til vedtak 93/455/EØF, 1999/246/EF og 2007/24/EF erstattes med henvisninger til Det forente kongerike 

med hensyn til Nord-Irland. 

5) Vedleggene til vedtak 93/455/EØF, 1999/246/EF og 2007/24/EF bør derfor endres.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 427 av 17.12.2020, s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 237/2020 av  

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

(1) EUT L 260 av 5.9. 1992, s. 1. 

(2) EFT L 316 av 1.12.2001, s. 5. 

(3) EUT L 306 av 22.11. 2003, s. 1. 

(4) EUT L 10 av 14.1. 2006, s. 16. 

(5) Kommisjonsvedtak 93/455/EØF av 23. juli 1993 om godkjenning av visse beredskapsplaner for bekjempelse av munn- og klovsyke  

(EFT L 213 av 24.8.1993, s. 20). 

(6) Kommisjonsvedtak 1999/246/EF av 30. mars 1999 om godkjenning av visse beredskapsplaner for kontroll med klassisk svinepest  

(EFT L 93 av 8.4.1999, s. 24). 

(7) Kommisjonsvedtak 2007/24/EF av 22. desember 2006 om godkjenning av kriseplanar for motkjemping av aviær influensa og Newcastle 

disease (EFT L 8 av 13.1.2007, s. 26). 
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6) Ettersom overgangsperioden fastsatt i utmeldingsavtalen utløper 31. desember 2020, bør denne beslutningen få 

anvendelse fra 1. januar 2021. 

7) 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 

Vedlegget til vedtak 93/455/EØF erstattes med teksten i vedlegg I til denne beslutningen. 

Artikkel 2 

I vedlegget til direktiv 1999/246/EF skal opplysningene om Det forente kongerike lyde: 

Det forente kongerike (Nord-Irland)(*) 

  

(*) I samsvar med avtalen om Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands utmelding av Den europeiske union og Det 

europeiske atomenergifellesskap, særlig artikkel 5 nr. 4 i protokollen om Irland/Nord-Irland sammenholdt med protokollens 

vedlegg 2, omfatter henvisninger til medlemsstater i dette vedlegget Det forente kongerike med hensyn til Nord-Irland.» 

Artikkel 3 

Vedlegget til vedtak 2007/24/EF erstattes med teksten i vedlegg II til denne beslutningen. 

Artikkel 4 

Denne beslutningen får anvendelse fra 1. januar 2021. 

Artikkel 5 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 16. desember 2020. 

 For Kommisjonen 

Stella KYRIAKIDES 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG I 

«VEDLEGG 

Følgende medlemsstaters(1) beredskapsplaner for å bekjempe munn- og klovsyke er godkjent: 

Belgia 

Danmark 

Tyskland 

Hellas 

Spania 

Frankrike 

Irland 

Italia 

Luxembourg 

Nederland 

Østerrike 

Portugal 

Finland 

Sverige 

Det forente kongerike (Nord-Irland)» 

 _____   

  

(1) I samsvar med avtalen om Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands utmelding av Den europeiske union og Det europeiske 

atomenergifellesskap, særlig artikkel 5 nr. 4 i protokollen om Irland/Nord-Irland sammenholdt med protokollens vedlegg 2, omfatter 

henvisninger til medlemsstater i dette vedlegget Det forente kongerike med hensyn til Nord-Irland. 
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VEDLEGG II 

«VEDLEGG 

Liste over dei medlemsstatane(1) som er nemnde i artikkel 3 

Kode Stat 

AT Austerrike 

BE Belgia 

BG Bulgaria 

CY Kypros 

CZ Tsjekkia 

DE Tyskland 

DK Danmark 

EE Estland 

EL Hellas 

ES Spania 

FI Finland 

FR Frankrike 

HU Ungarn 

IE Irland 

IT Italia 

LV Latvia 

LT Litauen 

LU Luxembourg 

MT Malta 

NL Nederland 

PL Polen 

PT Portugal 

RO Romania 

SE Sverige 

SI Slovenia 

SK Slovakia 

UK(NI) Det sameinte kongeriket (Nord-Irland)» 

  

(1) I samsvar med avtala om Det sameinte kongeriket Storbritannia og Nord-Irland si utmelding av Den europeiske unionen og 

Det europeiske atomenergifellesskapet, særleg artikkel 5 nr. 4 i protokollen om Irland/Nord-Irland jamført med vedlegg 2 

til protokollen, omfattar tilvisingar til medlemsstatar i dette vedlegget Det sameinte kongeriket med omsyn til Nord-Irland. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/2202 

av 22. desember 2020 

om endring av vedlegg III til forordning (EF) nr. 1251/2008 med hensyn til oppføring av Det forente 

kongerike og dets kronbesittelser på listen over tredjeland, territorier, soner eller segmenter som det er 

tillatt med import fra av forsendelser av akvakulturdyr til Den europeiske union(*) 

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 22 og artikkel 61 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1251/2008(2) fastsettes krav ved import av akvakulturdyr til Unionen. Vedlegg III 

til nevnte forordning inneholder en liste over tredjeland, territorier, soner eller segmenter som det er tillatt med import 

fra av forsendelser av akvakulturdyr til Unionen. 

2) Det forente kongerike har framlagt de nødvendige garantiene som forordning (EF) nr. 1251/2008 krever for at Det 

forente kongerike og dets kronbesittelser Guernsey, Isle og Man og Jersey kan oppføres på listen i vedlegg III til nevnte 

forordning ved utløpet av overgangsperioden fastsatt i avtalen om Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands 

utmelding av Den europeiske union og Det europeiske atomenergifellesskap (utmeldingsavtalen), uten at det berører 

anvendelsen av unionsretten på og i Det forente kongerikemed hensyn til Nord-Irland i samsvar med artikkel 5 nr. 4 i 

protokollen om Irland/Nord-Irland til utmeldingsavtalen sammenholdt med protokollens vedlegg 2. Tatt i betraktning 

garantiene som Det forente kongerike har framlagt, bør dette tredjelandet og dets kronbesittelser inkluderes i vedlegg III 

til forordning (EF) nr. 1251/2008. 

3) Vedlegg III til forordning (EU) nr. 1251/2008 bør derfor endres. 

4) Ettersom overgangsperioden fastsatt i utmeldingsavtalen utløper 31. desember 2020, bør denne forordningen få 

anvendelse fra 1. januar 2021. 

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

og fôr. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 438 av 28.12.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 238/2020 av  

30. desember 2020 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) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1251/2008 av 12. desember 2008 om gjennomføring av rådsdirektiv 2006/88/EF med hensyn til vilkår og 

krav til utstedelse av sertifikater for akvakulturdyr og produkter av disse som bringes i omsetning og importeres til Fellesskapet, og om 

utarbeiding av en liste over smittebærende arter (EUT L 337 av 16.12.2008, s. 41). 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1251/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2021. 

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

Utferdiget i Brussel 22. desember 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1251/2008 gjøres følgende endringer: 

1) Følgende poster for Det forente kongerike og Guernsey innsettes etter posten for Cookøyene: 

«GB 
Det forente 

kongerike(*) 
X X X  Hele landet 

GG Guernsey X X X  Hele landet 

  

(*) I samsvar med avtalen om Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands utmelding av Den europeiske union og 

Det europeiske atomenergifellesskap, særlig artikkel 5 nr. 4 i protokollen om Irland/Nord-Irland sammenholdt med 

protokollens vedlegg 2, omfatter henvisninger til Det forente kongerike i dette vedlegget ikke Nord-Irland.» 

2) Følgende post for Isle of Man og Jersey innsettes etter posten for Israel: 

«IM Isle of Man X    Hele landet 

JE Jersey X X X  Hele landet» 

 



5.1.2023 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 2/993 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 2020/2212 

av 22. desember 2020 

om endring av vedlegget til vedtak 2007/453/EF med omsyn til BSE-status for Det sameinte  

kongeriket og kroneiget Jersey 

[meld under nummeret C(2020) 9453](*) 

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 samsvar med forordning (EF) nr. 999/2001 skal medlemsstatar, tredjeland eller regionar i desse klassifiserast i éin av 

tre kategoriar med omsyn til status for bovin spongiform encefalopati (BSE): svært låg BSE-risiko, kontrollert BSE-

risiko og ikkje-fastsett BSE-risiko. 

2) I artikkel 5 nr. 2 tredje leddet i forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsett at dersom Verdsdyrehelseorganisasjonen 

(OIE) har oppført eit søkjarland i ein av dei tre BSE-kategoriane, kan det takast avgjerd om å gjere ei ny vurdering av 

kategoriseringa på unionsplan. 

3) Vedlegget til kommisjonsvedtak 2007/453/EF(2) inneheld ei liste der land eller regionar er oppførte i del A, B eller C i 

vedlegget til vedtaket i høve til BSE-risikoen sin. Landa og regionane i del A i vedlegget vert rekna for å ha svært låg 

BSE-risiko, landa og regionane i del B vert rekna for å ha ein kontrollert BSE-risiko, medan det i del C er fastsett at land 

eller regionar som ikkje er oppførte i del A eller B, skal reknast for å ha ein ikkje-fastsett BSE-risiko. 

4) Nord-Irland og Skottland er i dag oppførte i del A i vedlegget til vedtak 2007/453/EF som regionar med svært liten 

BSE-risiko, medan Det sameinte kongeriket bortsett frå Nord-Irland og Skottland er oppført i del B i vedlegget som eit 

land med kontrollert BSE-risiko. 

5) Den 28. mai 2019 vedtok OIEs verdsforsamling av delegatar resolusjon nr. 19 om anerkjenning av risikostatus for bovin 

spongiform encefalopati hjå medlemsstatar(3), med sikte på ikraftsetjing 31. mai 2019. I denne resolusjonen er Skottland 

ført opp med ein kontrollert BSE-risiko. Etter ei ny vurdering av situasjonen på unionsplan på grunnlag av OIE-

resolusjonen meiner Kommisjonen at den nye BSE-statusen til Skottland bør avspeglast i vedtak 2007/453/EF.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 438 av 28.12.2020, s. 44, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 238/2020 av  

30. desember 2020 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) 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). 

(3) http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Resolutions/2019/A_R19_BSE_risk.pdf. 
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6) Den 29. mai 2020 vedtok OIEs verdsforsamling av delegatar resolusjon nr. 11, der det vart anerkjent at Jersey har svært 

låg BSE-risiko(4), i samsvar med OIEs helseregelverk for landdyr. Etter ei ny vurdering av situasjonen på unionsplan på 

grunnlag av OIE-resolusjonen meiner Kommisjonen at den nye BSE-statusen til Jersey bør avspeglast i vedtak 

2007/453/EF. 

7) Det sameinte kongeriket har lagt fram ein søknad for Kommisjonen om å få fastsett BSE-statusen sin og statusen til 

kroneiget Jersey. Søknaden inneheldt dei relevante opplysningane om Det sameinte kongeriket og kroneiget Jersey med 

omsyn til dei kriteria og dei moglege risikofaktorane som er nemnde i artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 999/2001, og 

fastsette i kapittel A og B i vedlegg II til denne forordninga. På grunnlag av dei opplysningane som Det sameinte 

kongeriket har lagt fram, bør dette tredjelandet førast opp i del B i vedlegget til vedtak 2007/453/EF, mens kroneiget 

Jersey bør førast opp i del A i vedlegget. 

8) I samsvar med avtala om Det sameinte kongeriket Storbritannia og Nord-Irland si utmelding av Den europeiske unionen 

og Det europeiske atomenergifellesskapet (utmeldingsavtala), særleg artikkel 5 nr. 4 i protokollen om Irland/Nord-

Irland jamført med vedlegg 2 til protokollen, gjeld forordning (EF) nr. 999/2001 og dei kommisjonsrettsaktene som 

byggjer på denne forordninga, for og i Det sameinte kongeriket med omsyn til Nord-Irland etter utgangen av den 

overgangsperioden som er fastsett i utmeldingsavtala. Ved utgangen av overgangsperioden bør difor berre Nord-Irland 

førast opp som ein region i ein medlemsstat i del A i vedlegget til vedtak 2007/453/EF. 

9) Vedlegget til vedtak 2007/453/EF bør difor endrast. 

10) Ettersom overgangsperioden for utmeldingsavtala går ut 31. desember 2020, bør denne avgjerda nyttast frå  

1. januar 2021. 

11) 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 

Vedlegget til vedtak 2007/453/EF vert bytt ut med teksten i vedlegget til denne avgjerda. 

Artikkel 2 

Denne avgjerda skal nyttast frå 1. januar 2021. 

Artikkel 3 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 22. desember 2020. 

 For Kommisjonen 

Stella KYRIAKIDES 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  

  

(4) https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/About_us/docs/pdf/Session/2020/A_RESO_2020.pdf 
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VEDLEGG 

«VEDLEGG 

LISTE OVER LAND ELLER REGIONAR 

A. Land eller regionar med svært låg BSE-risiko 

Medlemsstatar 

— Belgia 

— Bulgaria 

— Tsjekkia 

— Danmark 

— Tyskland 

— Estland 

— Spania 

— Kroatia 

— Italia 

— Kypros 

— Latvia 

— Litauen 

— Luxembourg 

— Ungarn 

— Malta 

— Nederland 

— Austerrike 

— Polen 

— Portugal 

— Romania 

— Slovenia 

— Slovakia 

— Finland 

— Sverige 

Regionar i medlemsstatane(*) 

— Nord-Irland 

Land i Det europeiske frihandelssambandet (EFTA) 

— Island 

— Liechtenstein 

— Noreg 

— Sveits 

Tredjeland 

— Argentina 

— Australia 

— Brasil 

— Chile  
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— Colombia 

— Costa Rica 

— India 

— Israel 

— Japan 

— Jersey 

— Namibia 

— New Zealand 

— Panama 

— Paraguay 

— Peru 

— Serbia(**) 

— Singapore 

— Sambandsstatane 

— Uruguay 

B. Land eller regionar med ein kontrollert BSE-risiko 

Medlemsstatar 

— Irland 

— Hellas 

— Frankrike 

Tredjeland 

— Canada 

— Mexico 

— Nicaragua 

— Sør-Korea 

— Taiwan 

— Det sameinte kongeriket bortsett frå Nord-Irland 

C. Land eller regionar som det ikkje er fastsett BSE-risiko for 

— Land eller regionar som ikkje er oppførte i del A eller B. 

  

(*) I samsvar med avtala om Det sameinte kongeriket Storbritannia og Nord-Irland si utmelding av Den europeiske unionen 

og Det europeiske atomenergifellesskapet, særleg artikkel 5 nr. 4 i protokollen om Irland/Nord-Irland jamført med vedlegg 

2 til protokollen, omfattar tilvisingar til medlemsstatar i dette vedlegget Det sameinte kongeriket med omsyn til Nord-

Irland. 

(**) Slik det er nemnt i artikkel 135 i stabiliserings- og assosieringsavtala mellom Dei europeiske fellesskapa og medlems-

statane deira på den eine sida og republikken Serbia på den andre sida (TEU L 278 av 18.10.2013, s. 16).» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/2108 

av 16. desember 2020 

om endring av vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) 2019/627 med hensyn til stempelmerket  

som skal brukes for visse typer kjøtt beregnet på konsum i Det forente kongerike med  

hensyn til Nord Irland(*) 

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 18 nr. 8 innledningen og bokstav e), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/627(2) fastsettes ensartede praktiske ordninger for gjennom-

føringen av offentlig kontroll i forbindelse med framstillingen av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på 

konsum. I vedlegg II til nevnte gjennomføringsforordning angis de praktiske ordningene for stempelmerket, som blant 

annet angir at kjøttet er egnet til konsum. 

2) I samsvar med avtalen om Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands utmelding av Den europeiske union og 

Det europeiske atomenergifellesskap (utmeldingsavtalen), særlig artikkel 5 nr. 4 i protokollen om Irland/Nord-Irland 

sammenholdt med protokollens vedlegg 2, får forordning (EU) 2017/625 samt kommisjonsrettsaktene som bygger på 

denne, fortsatt anvendelse for og i Det forente kongerikemed hensyn til Nord-Irland etter utgangen av over-

gangsperioden. Det er derfor nødvendig å endre kravene fastsatt i vedlegg II til nevnte forordning hva angår 

stempelmerket som bør brukes i Det forente kongerikemed hensyn til Nord-Irland.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 427 av 17.12.2020, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 239/2020 av  

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

standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/627 av 15. mars 2019 om fastsettelse av ensartede praktiske ordninger for gjennom-

føringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum i samsvar med europaparlaments- og råds-

forordning (EU) 2017/625, og om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005 når det gjelder offentlig kontroll (EUT L 131 av 

17.5.2019, s. 51). 
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3) Vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) nr. 2019/627 bør derfor endres. 

4) Ettersom overgangsperioden fastsatt i utmeldingsavtalen utløper 31. desember 2020, bør denne forordningen få 

anvendelse fra 1. januar 2021. 

5) 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 gjennomføringsforordning (EU) 2019/627 endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2021. 

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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VEDLEGG 

I vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) nr. 2019/627 skal nr. 1 bokstav a) lyde: 

«a) Navnet på det landet der virksomheten ligger, enten skrevet helt ut med blokkbokstaver eller i form av en kode på to 

bokstaver i samsvar med den relevante ISO-koden. Kodene for medlemsstatene(*) er imidlertid BE, BG, CZ, DK, DE, 

EE, IE, GR, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE og UK(NI). 

  

(*) I samsvar med avtalen om Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands utmelding av Den europeiske union og Det 

europeiske atomenergifellesskap, særlig artikkel 5 nr. 4 i protokollen om Irland/Nord-Irland sammenholdt med protokollens 

vedlegg 2, omfatter henvisninger til medlemsstatene i dette vedlegget Det forente kongerike med hensyn til Nord-Irland.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/2196 

av 17. desember 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 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 hvis produksjonssystemer 

og kontrolltiltak for økologisk produksjon av landbruksprodukter er anerkjent som likeverdige med dem som er fastsatt i 

forordning (EF) nr. 834/2007. 

2) Ifølge opplysninger fra Australia har landet anerkjent et nytt kontrollorgan, «Southern Cross Certified Australia Pty 

Ltd», som bør føres opp i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008. 

3) Ifølge opplysninger fra Canada er det nødvendig å endre internettadressen til «Quality Assurance International 

Incorporated (QAI)» og «Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)». Dessuten har Canada underrettet 

Kommisjonen om at akkrediteringen av «Oregon Tilth Incorporated (OTCO)» er utløpt og akkrediteringen av «Global 

Organic Alliance» er annullert. 

4) Unionens anerkjennelse av Chiles lover og forskrifter som likeverdige med Unionens lover og forskrifter utløper 

31. desember 2020. I samsvar med artikkel 15 i avtalen mellom Den europeiske union og Republikken Chile om handel 

med økologiske produkter(3) bør denne anerkjennelsen forlenges på ubestemt tid. 

5) Ifølge opplysninger fra India bør listen over anerkjente indiske kontrollorganer i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 1235/2008 oppdateres. Endringene gjelder oppdatering av navn eller internettadresse for IN-ORG-003, IN-ORG-

004, IN-ORG-005, IN-ORG-006, IN-ORG-007, IN-ORG-012, IN-ORG-014, IN-ORG-016, IN-ORG-017, IN-ORG-

021, IN-ORG-024 og IN-ORG-025. I tillegg har India anerkjent åtte ytterligere kontrollorganer som også bør føres opp i 

nevnte vedlegg: «Bhumaatha Organic Certification Bureau (BOCB)», «Karnataka State Organic Certification Agency», 

«Reliable Organic Certification Organization», «Sikkim State Organic Certification Agency (SSOCA)», «Global 

Certification Society», «GreenCert Biosolutions Pvt. Ltd», «Telangana State Organic Certification Authority» og «Bihar 

State Seed and Organic Certification Agency». Dessuten har India suspendert anerkjennelsen av «Intertek India Pvt 

Ltd» og trukket tilbake anerkjennelsen av «Vedic Organic Certification Agency». 

6) Ifølge opplysninger fra Japan er det nødvendig å endre internettadressen til «Ehime Organic Agricultural Association», 

«Hiroshima Environment and Health Association», «Rice Research Organic Food Institute», «NPO Kumamoto Organic 

Agriculture Association», «Wakayama Organic Certified Association» og «International Nature Farming Research 

Center». Videre er navnet og internettadressen til «Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability» 

endret. I tillegg må «Association of Certified Organic Hokkaido» og «LIFE Co., Ltd» strykes, ettersom anerkjennelsen 

av dem er trukket tilbake. Dessuten har den japanske vedkommende myndigheten anerkjent følgende tre 

kontrollorganer: «Japan Agricultural Standard Certification Alliance», «Japan Grain Inspection Association» og 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 434 av 23.12.2020, s. 31, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 239/2020 av  

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

standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 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) EUT L 331 av 14.12.2017, s. 4. 

2023/EØS/2/86 
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«Okayama Agriculture Development Institute». Disse bør føres opp på listen i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 1235/2008. 

7) Ifølge opplysninger fra Republikken Korea har den koreanske vedkommende myndigheten anerkjent følgende to 

kontrollorganer, som bør føres opp på listen i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008: «Hankyoung Certification 

Center Co., Ltd.» og «Ctforum. LTD». 

8) Ifølge opplysninger fra De forente stater er det nødvendig å endre internettadressen til «Iowa Department of 

Agriculture and Land Stewardship», «Marin Organic Certified Agriculture», «Monterey County Certified Organic», 

«New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services», «New Jersey Department of 

Agriculture», «New Mexico Department of Agriculture, Organic Program», «Washington State Department of 

Agriculture» og «Yolo County Department of Agriculture». I tillegg er navnet på «Oklahoma Department of 

Agriculture» endret. Dessuten er navnet og internettadressen til «A bee organic», «Clemson University», «Americert 

International (AI)» og «Scientific Certification Systems» endret. 

9) 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. 

10) Anerkjennelsen i samsvar med artikkel 33 nr. 3 i forordning (EF) nr. 834/2007 av de kontrollorganene som er oppført i 

vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008, utløper 30. juni 2021. På grunnlag av resultatene av det løpende tilsynet 

som Kommisjonen har gjennomført, bør anerkjennelsen av nevnte kontrollorganer forlenges til 31. desember 2021. 

11) Som følge av vedtakelsen av beslutning nr. 1/2020 i samarbeidskomiteen EU-San Marino(4) må San Marino fjernes fra 

postene for «Bioagricert S.r.l.», «CCPB Srl», «Istituto Certificazione Etica e Ambientale» og «Suolo e Salute srl» i 

vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. 

12) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «AfriCert Limited» 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 produktkategori A og B for Burundi, Den demokratiske republikk 

Kongo, Ghana, Kenya, Rwanda, Tanzania og Uganda. 

13) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Agricert – Certificação de Produtos Alimentares LDA» 

om endring av spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er 

berettiget å utvide anerkjennelsens geografiske virkeområde for produktkategori A og D til å omfatte Aserbajdsjan, 

Brasil, Kamerun, Kina, Kapp Verde, Georgia, Ghana, Kambodsja, Kasakhstan, Marokko, Mexico, Panama, Paraguay, 

Senegal, Øst-Timor, Tyrkia og Vietnam. 

14) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «BioAgricert SrL» om endring av spesifikasjoner. På 

grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens 

geografiske virkeområde for produktkategori A og D til å omfatte Afghanistan, Aserbajdsjan, Etiopia, Georgia, 

Kirgisistan, Moldova og Russland, for produktkategori B til å omfatte Albania, Bangladesh, Brasil, Kambodsja, 

Ecuador, Fiji, India, Indonesia, Kasakhstan, Malaysia, Marokko, Myanmar/Burma, Nepal, Filippinene, Singapore, 

Republikken Korea, Togo, Ukraina og Vietnam, og å utvide anerkjennelsen for Serbia til å omfatte produktkategori D, 

for Senegal til å omfatte produktkategori B og D og for Laos og Tyrkia til å omfatte produktkategori B og E.  

  

(4) Beslutning nr. 1/2020 fra samarbeidskomiteen EU-San Marino av 28. mai 2020 om de gjeldende bestemmelsene om økologisk produksjon 

og merking av økologiske produkter, vedtatt i henhold til avtalen om samarbeid og tollunion mellom Det europeiske fellesskap og dets 

medlemsstater på den ene siden og Republikken San Marino på den andre siden [2020/889] (EUT L 205 av 29.6.2020, s. 20). 
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15) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Biodynamic Association Certification» 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 produktkategori A, B, D, E og F med hensyn 

til Det forente kongerike. 

16) «BioGro New Zealand Limited» og «Bureau Veritas Certification France SAS» har underrettet Kommisjonen om 

adresseendring. 

17) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Caucascert Ltd» om endring av spesifikasjoner. På 

grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens 

geografiske virkeområde for produktkategori A til å omfatte Tyrkia. 

18) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Certificadora Biotropico S.A» 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 produktkategori A og D med hensyn til Colombia. 

19) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Control Union Certifications» om endring av spesifi-

kasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide 

anerkjennelsens geografiske virkeområde til å omfatte Bosnia-Hercegovina for produktkategori A og D og å utvide 

anerkjennelsen for Chile til å omfatte produktkategori C og F. 

20) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «DQS Polska sp. z o.o.» om endring av spesifikasjoner. På 

grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens 

geografiske virkeområde for produktkategori A, B og D til å omfatte Brasil, Hviterussland, Indonesia, Kasakhstan, 

Libanon, Mexico, Malaysia, Nigeria, Filippinene, Pakistan, Serbia, Russland, Tyrkia, Taiwan, Ukraina, Usbekistan, 

Vietnam og Sør-Afrika. 

21) 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 

for Chile til å omfatte produktkategori E. I tillegg viser det seg at anerkjennelsen for produktgruppe A med hensyn til 

Russland må trekkes tilbake. 

22) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Ecoglobe» om endring av spesifikasjoner. På anmodning fra 

«Ecoglobe» må Afghanistan og Pakistan strykes fra listen over tredjeland som det er blitt anerkjent for. 

23) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Ecogruppo Italia» 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 produktkategori A for Armenia, Aserbajdsjan, Bosnia-Hercegovina, 

Montenegro, Nord-Makedonia, Serbia og Tyrkia, for produktkategori B for Armenia, Bosnia-Hercegovina, Montenegro, 

Serbia og Tyrkia, for produktkategori D for Montenegro, Nord-Makedonia, Serbia og Tyrkia og for produktkategori E 

for Tyrkia. 

24) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «ETKO Ekolojik Tarim Kontrol Org Ltd Sti» 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 produktkategori A og D med 

hensyn til Tyrkia. 

25) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. 

(FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)» om endring av spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte 

opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens geografiske virkeområde 

for produktkategori A, D og E til å omfatte De forente arabiske emirater og å utvide anerkjennelsen for Costa Rica til å 

omfatte produktkategori A og D samt anerkjennelsen for Tyrkia til å omfatte produktkategori E.  
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26) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Kiwa Sativa» 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 produktkategori A og D med hensyn til Guinea-Bissau. 

27) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «NASAA Certified Organic Pty Ltd» om endring av 

spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide 

anerkjennelsen for Australia, Kina, Indonesia, Sri Lanka, Malaysia, Nepal, Papua Ny-Guinea, Salomonøyene, 

Singapore, Øst-Timor, Tonga og Samoa til å omfatte produktkategori B. 

28) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)» om 

endring av spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er 

berettiget å utvide anerkjennelsen for Malaysia og Nepal til å omfatte produktkategori A. På anmodning fra «Organic 

Agriculture Certification Thailand (ACT)» må dessuten Myanmar/Burma strykes fra listen over tredjeland som det er 

blitt anerkjent for. 

29) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Organic Farmers & Growers C. I. C» 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 produktkategori A, B (unntatt biavl), D, E og F 

med hensyn til Det forente kongerike. 

30) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Organic Farmers & Growers (Scotland) 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 produktkategori A, B (unntatt 

biavl), D, E og F med hensyn til Det forente kongerike. 

31) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Organic Food Development and Certification Center of 

China (OFDC)» 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 

produktkategori A og D med hensyn til Kina. 

32) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Organic Food Federation» 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 produktkategori A, B, D, E og F med hensyn til Det 

forente kongerike. 

33) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Organización Internacional Agropecuaria» om endring av 

spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide 

anerkjennelsen for produktkategori A og D og til å omfatte Ukraina og Tyrkia og å utvide anerkjennelsen for Russland 

til å omfatte produktkategori E. 

34) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Overseas Merchandising Inspection CO., Ltd» om å få 

anerkjennelsen tilbaketrukket og om å bli strøket fra listen i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. Kommisjonen 

har godtatt anmodningen. 

35) Kommisjonen er blitt underrettet om at Kosovo er tildelt feil kodenummer for kontrollorganet «Q-check». 

Kodenummeret bør derfor endres til riktig ISO-kodenummer. 

36) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Quality Welsh Food Certification 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 produktkategori D med hensyn til Det forente 

kongerike. 

37) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Soil Association Certification Limited» om endring av 

spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å 

anerkjenne dette kontrollorganet for produktkategori A, B, C, D, E og F med hensyn til Det forente kongerike. På 

kontrollorganets anmodning er produktkategori B fjernet for Kamerun og Sør-Afrika, ettersom det ikke finnes aktører.  
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38) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Southern Cross Certified Australia Pty 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 produktkategori A, B, D og E 

med hensyn til Fiji, Malaysia, Samoa, Singapore, Tonga og Vanuatu og for produktkategori B og E samt for vin og gjær 

i produktkategori D med hensyn til Australia. 

39) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «SRS Certification GmbH» 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 produktkategori A, D og E med hensyn til Kina og 

Taiwan. 

40) Forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor endres. 

41) Etter Det forente kongerikes uttreden fra Unionen 1. februar 2020 har «Biodynamic Association Certification», 

«Organic Farmers & Growers C.I.C», «Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd», «Organic Food Federation», 

«Quality Welsh Food Certification Ltd» og «Soil Association Certification Limited» anmodet om å bli anerkjent i 

samsvar med artikkel 33 nr. 3 i forordning (EF) nr. 834/2007 som kontrollorganer med fullmakt til å utføre kontroller og 

utstede sertifikater i Det forente kongerike som tredjeland. Denne anerkjennelsen bør derfor få virkning fra utløpet av 

overgangsperioden fastsatt i avtalen om Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands utmelding av Den 

europeiske union og Det europeiske atomenergifellesskap («utmeldingsavtalen»), uten at det berører anvendelsen av 

unionsretten på og i Det forente kongerike med hensyn til Nord-Irland i samsvar med artikkel 5 nr. 4 i protokollen om 

Irland/Nord-Irland til utmeldingsavtalen sammenholdt med protokollens vedlegg 2. 

42) I samsvar med artikkel 27 i forordning (EF) nr. 834/2007 kan vedkommende myndighet i Nord-Irland overdra sin 

kontrollfullmakt til kontrollmyndigheter og delegere kontrolloppgaver til kontrollorganer. 

43) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for økologisk produksjon. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

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 

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

Nr. 5, 22, 26 og nr. 27 bokstav a) i) i vedlegg II om «Biodynamic Association Certification», «Organic Farmers & Growers 

C.I.C», «Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd», «Organic Food Federation», «Quality Welsh Food Certification Ltd» og 

«Soil Association Certification Limited» får anvendelse fra 1. januar 2021. 
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Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 17. desember 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 Australia tilføyes følgende rad: 

«AU-BIO-007 Southern Cross Certified Australia Pty Ltd https://www.sxcertified.com.au» 

2) I nr. 5 i posten for Canada gjøres følgende endringer: 

a) Radene for CA-ORG-008 «Global Organic Alliance» og CA-ORG-011 «Oregon Tilth Incorporated (OTCO)» utgår. 

b) Radene for kodenummer CA-ORG-017 og CA-ORG-019 skal lyde: 

«CA-ORG-017 

Quality Assurance International 

Incorporated (QAI) http://www.qai-inc.com 

CA-ORG-019 

Organisme de Certification Québec Vrai 

(OCQV) http://www.quebecvrai.org/» 

3) I nr. 7 i posten for Chile endres «til 31. desember 2020» til «ikke fastsatt». 

4) I nr. 5 i posten for India gjøres følgende endringer: 

a) Radene for kodenummer IN-ORG-003, IN-ORG-004, IN-ORG-005, IN-ORG-006, IN-ORG-007, IN-ORG-012, IN-

ORG-014, IN-ORG-016, IN-ORG-017, IN-ORG-021, IN-ORG-024 og IN-ORG-025 skal lyde: 

«IN-ORG-003 Bureau Veritas (India) Pvt. Limited www.bureauveritas.co.in 

IN-ORG-004 CU Inspections India Pvt Ltd www.controlunion.com 

IN-ORG-005 ECOCERT India Pvt. Ltd. www.ecocert.in 

IN-ORG-006 TQ Cert Services Private Limited www.tqcert.in 

IN-ORG-007 IMO Control Pvt. Ltd www.imocontrol.in 

IN-ORG-012 

OneCert International 

Private Limited www.onecertinternational.com 

IN-ORG-014 

Uttarakhand State Organic Certification 

Agency (USOCA) www.usoca.org 

IN-ORG-016 

Rajasthan State Organic Certification 

Agency (RSOCA) www.agriculture.rajasthan.gov.in/rssopca 

IN-ORG-017 

Chhattisgarh Certification Society, India 

(CGCERT) www.cgcert.com 

IN-ORG-021 

Madhya Pradesh State Organic Certification 

Agency (MPSOCA) www.mpsoca.org 

IN-ORG-024 

Odisha State Organic Certification Agency 

(OSOCA) www.ossopca.org 

IN-ORG-025 

Gujarat Organic Products Certification 

Agency (GOPCA) www.gopca.in» 
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b) Følgende rader tilføyes: 

«IN-ORG-027 

Karnataka State Organic 

Certification Agency www.kssoca.org 

IN-ORG-028 

Sikkim State Organic Certification Agency 

(SSOCA) www.ssoca.in 

IN-ORG-029 

Global Certification 

Society www.glocert.org 

IN-ORG-030 

GreenCert Biosolutions 

Pvt. Ltd www.greencertindia.in 

IN-ORG-031 

Telangana State Organic 

Certification Authority www.tsoca.telangana.gov.in 

IN-ORG-032 

Bihar State Seed and Organic Certification 

Agency 

(BSSOCA) www.bssca.co.in 

IN-ORG-033 Reliable Organic Certification Organization https://rococert.com 

IN-ORG-034 

Bhumaatha Organic Certification Bureau 

(BOCB) http://www.agricertbocb.in» 

c) Radene for kodenummer IN-ORG-015 og IN-ORG-020 utgår. 

5) I nr. 5 i posten for Japan gjøres følgende endringer: 

a) Radene for kodenummer JP-BIO-016, JP-BIO-020, JP-BIO-021, JP-BIO-023, JP-BIO-027, JP-BIO-031 og JP-BIO-034 

skal lyde: 

«JP-BIO-016 Ehime Organic Agricultural Association http://eoaa.sakura.ne.jp/ 

JP-BIO-020 

Hiroshima Environment and Health 

Association https://www.kanhokyo.or.jp/ 

JP-BIO-021 ACCIS Inc. https://www.accis.jp/ 

JP-BIO-023 Rice Research Organic Food Institute https://rrofi.jp/ 

JP-BIO-027 

NPO Kumamoto Organic Agriculture 

Association http://www.kumayuken.org/ 

JP-BIO-031 Wakayama Organic Certified Association https://woca.jpn.org/w/ 

JP-BIO-034 

International Nature Farming Research 

Center http://www.infrc.or.jp/» 

b) Radene for kodenummer JP-BIO-026 og JP-BIO-030 utgår. 

c) Følgende rader tilføyes: 

«JP-BIO-038 

Japan Agricultural Standard Certification 

Alliance http://jascert.or.jp/ 

JP-BIO-039 Japan Grain Inspection Association http://www.kokken.or.jp/ 

JP-BIO-040 Okayama Agriculture Development Institute http://www.nokaiken.or.jp» 
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6) I nr. 5 i posten for Republikken Korea tilføyes følgende rader: 

«KR-ORG-036 Hankyoung Certification Center Co., Ltd. https://blog.naver.com/hk61369 

KR-ORG-037 Ctforum. LTD http://blog.daum.net/ctforum» 

7) I nr. 5 i posten for De forente stater skal radene for kodenummer US-ORG-001, US-ORG-009, US-ORG-018, US-ORG-

022, US-ORG-029, US-ORG-033, US-ORG-034, US-ORG-035, US-ORG-038, US-ORG-039, US-ORG-053, US-ORG-

058 og US-ORG-059 lyde: 

«US-ORG-001 Where Food Comes From Organic www.wfcforganic.com 

US-ORG-009 

Department of Plant Industry – Clemson 

University www.clemson.edu/organic 

US-ORG-018 

Iowa Department of Agriculture and Land 

Stewardship 

https://www.iowaagriculture.gov/ 

AgDiversification/organicCertification.asp 

US-ORG-022 Marin Organic Certified Agriculture https://www.marincounty.org/depts/ag/moca 

US-ORG-029 

Monterey County Certified Organic https://www.co.monterey.ca.us/government/ 

departments-a-h/agricultural-

commissioner/agricultural-resource-

programs/agricultural-product-quality-and-

marketing/monterey-county-certifi#ag 

US-ORG-033 

New Hampshire Department of Agriculture, 

Division of Regulatory Services www.agriculture.nh.gov 

US-ORG-034 

New Jersey Department of Agriculture www.nj.gov/agriculture/divisions/md/prog/ 

jerseyorganic.html 

US-ORG-035 

New Mexico Department of Agriculture, 

Organic Program 

www.nmda.nmsu.edu/marketing/organic-

program 

US-ORG-038 

Americert International (OIA North America, 

LLC) http://www.americertorganic.com/home 

US-ORG-039 

Oklahoma Department of Agriculture, Food 

and Forestry www.oda.state.ok.us 

US-ORG-053 SCS Global Services, Inc. www.SCSglobalservices.com 

US-ORG-058 Washington State Department of Agriculture www.agr.wa.gov/FoodAnimal/Organic 

US-ORG-059 

Yolo County Department of Agriculture https://www.yolocounty.org/general-

government/general-government-

departments/agriculture-cooperative-

extension/agriculture-and-weights-

measures/yolo-certified-organic-agriculture» 
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VEDLEGG II 

I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I nr. 5 i alle poster erstattes datoen «30. juni 2021» med «31. desember 2021». 

2) Etter posten for «A CERT European Organization for Certification S.A» innsettes følgende post: 

««AfriCert Limited» 

1. Adresse: Plaza 2000 1st Floor, East Wing – Mombasa Road, Nairobi, Kenya 

2. Internettadresse: www.africertlimited.co.ke 

3. Berørte kodenumre, tredjeland og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjeland 
Produktkategori 

A B C D E F 

BI-BIO-184 Burundi x x — — — — 

CD-BIO-184 Den demokratiske republikk Kongo x x — — — — 

GH-BIO-184 Ghana x x — — — — 

KE-BIO-184 Kenya x x — — — — 

RW-BIO-184 Rwanda x x — — — — 

TZ-BIO-184 Tanzania x x — — — — 

UG-BIO-184 Uganda x x — — — — 

4. Unntak: omleggingsprodukter. 

5. Oppføringens varighet: til 31. desember 2021.» 

3) I nr. 3 i posten for «Agricert – Certificação de Produtos Alimentares LDA» tilføyes følgende rader i kodenum-

merrekkefølge: 

«AZ-BIO-172 Aserbajdsjan x — — x — — 

BR-BIO-172 Brasil x — — x — — 

CM-BIO-172 Kamerun x — — x — — 

CN-BIO-172 Kina x — — x — — 

CV-BIO-172 Kapp Verde x — — x — — 

GE-BIO-172 Georgia x — — x — — 

GH-BIO-172 Ghana x — — x — — 

KH-BIO-172 Kambodsja x — — x — — 

KZ-BIO-172 Kasakhstan x — — x — — 

MA-BIO-172 Marokko x — — x — — 

MX-BIO-172 Mexico x — — x — — 

PA-BIO-172 Panama x — — x — — 

PY-BIO-172 Paraguay x — — x — — 

SN-BIO-172 Senegal x — — x — — 

TL-BIO-172 Øst-Timor x — — x — — 

TR-BIO-172 Tyrkia x — — x — — 

VN-BIO-172 Vietnam x — — x — —» 
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4) I posten for «Bioagricert S.r.l.»skal nr. 3 lyde: 

«3. Berørte kodenumre, tredjeland og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjeland 
Produktkategori 

A B C D E F 

AF-BIO-132 Afghanistan x — — x — — 

AL-BIO-132 Albania x x — x x — 

AZ-BIO-132 Aserbajdsjan x — — x — — 

BD-BIO-132 Bangladesh x x — x — — 

BO-BIO-132 Bolivia x x — x — — 

BR-BIO-132 Brasil x x — x — — 

CA-BIO-132 Kamerun x — — x x  

CN-BIO-132 Kina x x — x x — 

EC-BIO-132 Ecuador x x — x — — 

ET-BIO-132 Etiopia x — — x — — 

FJ-BIO-132 Fiji x x — x — — 

GE-BIO-132 Georgia x — — x — — 

ID-BIO-132 Indonesia — x — x — — 

IN-BIO-132 India — x — x — — 

IR-BIO-132 Iran x — — x — — 

KG-BIO-132 Kirgisistan x — — x — — 

KH-BIO-132 Kambodsja x x — x — — 

KR-BIO-132 Republikken Korea x x — — — — 

KZ-BIO-132 Kasakhstan x x — x x — 

LA-BIO-132 Laos x x — x x — 

LK-BIO-132 Sri Lanka x x — x — — 

MA-BIO-132 Marokko x x — x — — 

MD-BIO-132 Moldova x — — x — — 

MM-BIO-132 Myanmar/Burma x x — x — — 

MX-BIO-132 Mexico x x — x — — 

MY-BIO-132 Malaysia x x — x x — 

NP-BIO-132 Nepal x x — x — — 

PF-BIO-132 Fransk Polynesia x x — x — — 

PH-BIO-132 Filippinene x x — x — — 

PY-BIO-132 Paraguay x x — x x — 

RS-BIO-132 Serbia x x — x — — 

RU-BIO-132 Russland x — — x — — 

SG-BIO-132 Singapore x x — x x — 
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SN-BIO-132 Senegal x x — x — — 

TG-BIO-132 Togo x x — x — — 

TH-BIO-132 Thailand x x — x x — 

TR-BIO-132 Tyrkia x x — x x — 

UA-BIO-132 Ukraina x x — x — — 

UY-BIO-132 Uruguay x x — x x — 

VN-BIO-132 Vietnam x x — x — —» 

5) Etter posten for «Biocert International Pvt Ltd» innsettes følgende post: 

««Biodynamic Association Certification» 

1. Adresse: Painswick Inn, Gloucester Street, Stroud, GL5 1QG, Det forente kongerike 

2. Internettadresse: http://bdcertification.org.uk/ 

3. Berørte kodenumre, tredjeland og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjeland 
Produktkategori 

A B C D E F 

GB-BIO-185 Det forente kongerike(*) x x — x — x 

(*) I samsvar med avtalen om Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands utmelding av Den europeiske union og Det 

europeiske atomenergifellesskap, særlig artikkel 5 nr. 4 i protokollen om Irland/Nord-Irland sammenholdt med protokollens 

vedlegg 2, omfatter henvisninger til Det forente kongerike i dette vedlegget ikke Nord-Irland. 

4. Unntak: omleggingsprodukter. 

5. Oppføringens varighet: til 31. desember 2021.» 

6) I posten for «BioGro New Zealand Limited» skal nr. 1 lyde: 

«1. Adresse: Level 1, 233-237 Lambton Quay, The Old Bank Arcade, Te Aro, Wellington 6011, New Zealand». 

7) I posten for «Bureau Veritas Certification France SAS» skal nr. 1 lyde: 

«1. Adresse: Le Triangle de l’Arche – 9, cours du Triangle, 92937 Paris la Défense cedex, Frankrike». 

8) I nr. 3 i posten for «Caucascert Ltd» innsettes følgende rad i kodenummerrekkefølge: 

«TR-BIO-117 Tyrkia x — — — — —» 

9) I nr. 3 i posten for «CCPB Srl» utgår raden for San Marino. 

10) Etter posten for «CERES Certification of Environmental Standards GmbH» innsettes følgende post: 

««Certificadora Biotropico S.A» 

1. Adresse: Casa 5C, Callejon El Mirador, Via Principal, Paraje, Cali, 760032, Colombia 

2. Internettadresse: www.biotropico.com  
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3. Berørte kodenumre, tredjeland og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjeland 
Produktkategori 

A B C D E F 

CO-BIO-186 Colombia x — — x — — 

4. Unntak: omleggingsprodukter. 

5. Oppføringens varighet: til 31. desember 2021.» 

11) I posten for «Control Union Certifications» gjøres følgende endringer i nr. 3: 

a) Følgende rader innsettes i kodenummerrekkefølge: 

«BA-BIO-149 Bosnia-Hercegovina x — — x — — 

QA-BIO-149 Qatar x — — x — —» 

b) Raden for Chile skal lyde: 

«CL-BIO-149 Chile x x x x — x» 

12) I nr. 3 i posten for «DQS Polska sp. z o.o.» innsettes følgende rader i kodenummerrekkefølge: 

«BR-BIO-181 Brasil x x — x — — 

BY-BIO-181 Hviterussland x x — x — — 

ID-BIO-181 Indonesia x x — x — — 

KZ-BIO-181 Kasakhstan x x — x — — 

LB-BIO-181 Libanon x x — x — — 

MX-BIO-181 Mexico x x — x — — 

MY-BIO-181 Malaysia x x — x — — 

NG-BIO-181 Nigeria x x — x — — 

PH-BIO-181 Filippinene x x — x — — 

PK-BIO-181 Pakistan x x — x — — 

RS-BIO-181 Serbia x x — x — — 

RU-BIO-181 Russland x x — x — — 

TR-BIO-181 Tyrkia x x — x — — 

TW-BIO-181 Taiwan x x — x — — 

UA-BIO-181 Ukraina x x — x — — 

UZ-BIO-181 Usbekistan x x — x — — 

VN-BIO-181 Vietnam x x — x — — 

ZA-BIO-181 Sør-Afrika x x — x — —» 
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13) I nr. 3 i posten for «Ecocert SA» skal radene for Chile og Russland lyde: 

«CL-BIO-154 Chile x x — x x x 

RU-BIO-154 Russland — — — x x —» 

14) I nr. 3 i posten for «Ecoglobe» utgår radene for Afghanistan og Pakistan. 

15) Etter posten for «Ecoglobe» innsettes følgende post: 

««Ecogruppo Italia» 

1. Adresse: Via Pietro Mascagni 79, 95129 Catania, Italia 

2. Internettadresse: http://www.ecogruppoitalia.it 

3. Berørte kodenumre, tredjeland og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjeland 
Produktkategori 

A B C D E F 

AM-BIO-187 Armenia x x — — — — 

AZ-BIO-187 Aserbajdsjan x — — — — — 

BA-BIO-187 Bosnia-Hercegovina x x — — — — 

KZ-BIO-187 Kasakhstan x — — — — — 

ME-BIO-187 Montenegro x x — x — — 

MK-BIO-187 Nord-Makedonia x — — x — — 

RS-BIO-187 Serbia x x — x — — 

TR-BIO-187 Tyrkia x x — x x — 

4. Unntak: omleggingsprodukter. 

5. Oppføringens varighet: til 31. desember 2021.» 

16) Etter posten for «Ekoagros» innsettes følgende post: 

««ETKO Ekolojik Tarim Kontrol Org Ltd Sti» 

1. Adresse: 160 Nr 13 Daire 3. Izmir 35100, Tyrkia 

2. Internettadresse: www.etko.com.tr 

3. Berørte kodenumre, tredjeland og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjeland 
Produktkategori 

A B C D E F 

TR-BIO-109 Tyrkia x — — x — — 

4. Unntak: omleggingsprodukter. 

5. Oppføringens varighet: til 31. desember 2021.» 

17) I nr. 3 i posten for «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification 

Services (QCS)» gjøres følgende endringer: 

a) Følgende rad innsettes i kodenummerrekkefølge: 

«AE-BIO-144 De forente arabiske emirater x — — x x —» 
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b) Radene for Costa Rica og Tyrkia skal lyde: 

«CR-BIO-144 Costa Rica x — — x x — 

TR-BIO-144 Tyrkia x — — x x x» 

18) I nr. 3 i posten for «Istituto Certificazione Etica e Ambientale» utgår raden for San Marino. 

19) Etter posten for «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH» innsettes følgende post: 

««Kiwa Sativa» 

1. Adresse: Rua Robalo Gouveia, 1, 1A, 1900-392, Lisboa, Portugal 

2. Internettadresse: http://www.sativa.pt 

3. Berørte kodenumre, tredjeland og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjeland 
Produktkategori 

A B C D E F 

GW-BIO-188 Guinea-Bissau x — — x — — 

4. Unntak: omleggingsprodukter. 

5. Oppføringens varighet: til 31. desember 2021.» 

20) I posten for «NASAA Certified Organic Pty Ltd» skal nr. 3 lyde: 

«3. Berørte kodenumre, tredjeland og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjeland 
Produktkategori 

A B C D E F 

AU-BIO-119 Australia — x — x — — 

CN-BIO-119 Kina x x — x — — 

ID-BIO-119 Indonesia x x — x — — 

LK-BIO-119 Sri Lanka x x — x — — 

MY-BIO-119 Malaysia x x — x — — 

NP-BIO-119 Nepal x x — x — — 

PG-BIO-119 Papua Ny-Guinea x x — x — — 

SB-BIO-119 Salomonøyene x x — x — — 

SG-BIO-119 Singapore x x — x — — 

TL-BIO-119 Øst-Timor x x — x — — 

TO-BIO-119 Tonga x x — x — — 

WS-BIO-119 Samoa x x — x — —» 

21) I nr. 3 i posten for «Organic agriculture certification Thailand (ACT)» gjøres følgende endringer: 

a) Radene for Malaysia og Nepal skal lyde: 

«MY-BIO-121 Malaysia x — — x — — 

NP-BIO-121 Nepal x — — x — —» 

b) Raden for Myanmar/Burma utgår.  
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22) Etter posten for «Organic crop improvement association» innsettes følgende poster: 

««Organic Farmers & Growers C. I. C» 

1. Adresse: Old Estate Yard, Shrewsbury Road, Albrighton, Shrewsbury, Shropshire, SY4 3AG, Det forente kongerike 

2. Internettadresse: http://ofgorganic.org/ 

3. Berørte kodenumre, tredjeland og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjeland 
Produktkategori 

A B C D E F 

GB-BIO-189 Det forente kongerike(*) x x — x x x 

(*) I samsvar med avtalen om Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands utmelding av Den europeiske union og Det 

europeiske atomenergifellesskap, særlig artikkel 5 nr. 4 i protokollen om Irland/Nord-Irland sammenholdt med protokollens 

vedlegg 2, omfatter henvisninger til Det forente kongerike i dette vedlegget ikke Nord-Irland. 

4. Unntak: omleggingsprodukter, biavl. 

5. Oppføringens varighet: til 31. desember 2021. 

«Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd» 

1. Adresse: Old Estate Yard, Shrewsbury Road, Albrighton, Shrewsbury, Shropshire, SY4 3AG, Det forente kongerike 

2. Internettadresse: https://ofgorganic.org/about/scotland 

3. Berørte kodenumre, tredjeland og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjeland 
Produktkategori 

A B C D E F 

GB-BIO-190 Det forente kongerike(*) x x — x x x 

(*) I samsvar med avtalen om Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands utmelding av Den europeiske union og Det 

europeiske atomenergifellesskap, særlig artikkel 5 nr. 4 i protokollen om Irland/Nord-Irland sammenholdt med protokollens 

vedlegg 2, omfatter henvisninger til Det forente kongerike i dette vedlegget ikke Nord-Irland. 

4. Unntak: omleggingsprodukter, biavl. 

5. Oppføringens varighet: til 31. desember 2021. 

«Organic Food Development and Certification Center of China (OFDC)» 

1. Adresse: 8# Jiangwangmiao Street, Nanjing, 210042, Kina 

2. Internettadresse: http://www.ofdc.org.cn 

3. Berørte kodenumre, tredjeland og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjeland 
Produktkategori 

A B C D E F 

CN-BIO-191 Kina x — — x — — 

4. Unntak: omleggingsprodukter. 

5. Oppføringens varighet: til 31. desember 2021.  
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«Organic Food Federation» 

1. Adresse: 31 Turbine Way, Swaffham, PE37 7XD, Det forente kongerike 

2. Internettadresse: http://www.orgfoodfed.com 

3. Berørte kodenumre, tredjeland og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjeland 
Produktkategori 

A B C D E F 

GB-BIO-192 Det forente kongerike(*) x x — x x x 

(*) I samsvar med avtalen om Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands utmelding av Den europeiske union og Det 

europeiske atomenergifellesskap, særlig artikkel 5 nr. 4 i protokollen om Irland/Nord-Irland sammenholdt med protokollens 

vedlegg 2, omfatter henvisninger til Det forente kongerike i dette vedlegget ikke Nord-Irland. 

4. Unntak: omleggingsprodukter. 

5. Oppføringens varighet: til 31. desember 2021.» 

23) I nr. 3 i posten for «Organización Internacional Agropecuaria» gjøres følgende endringer: 

a) Raden for Russland skal lyde: 

«RU-BIO-110 Russland x — — x x —» 

b) Følgende rader innsettes i kodenummerrekkefølge: 

«UA-BIO-110 Ukraina x — — x — — 

TR-BIO-110 Tyrkia x — — x — —» 

24) Posten for «Overseas Merchandising Inspection CO., Ltd» utgår. 

25) I nr. 3 i posten for «Q-check» erstattes posten for Kosovo med følgende i kodenummerrekkefølge: 

«XK-BIO-179 Kosovo (*) 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.» 

26) Etter posten for «Quality Assurance International» innsettes følgende post: 

««Quality Welsh Food Certification Ltd» 

1. Adresse: North Road, Aberystwyth, SY23 2HE, Det forente kongerike 

2. Internettadresse: www.qwfc.co.uk 

3. Berørte kodenumre, tredjeland og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjeland 
Produktkategori 

A B C D E F 

GB-BIO-193 Det forente kongerike(*) — — — x — — 

(*) I samsvar med avtalen om Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands utmelding av Den europeiske union og Det 

europeiske atomenergifellesskap, særlig artikkel 5 nr. 4 i protokollen om Irland/Nord-Irland sammenholdt med protokollens 

vedlegg 2, omfatter henvisninger til Det forente kongerike i dette vedlegget ikke Nord-Irland.   
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4. Unntak: omleggingsprodukter. 

5. Oppføringens varighet: til 31. desember 2021.» 

27) I posten for «Soil Association Certification Limited» gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 3 gjøres følgende endringer: 

i) Følgende rad innsettes i kodenummerrekkefølge: 

«GB-BIO-142 Det forente kongerike(*) x x x x x x 

(*) I samsvar med avtalen om Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands utmelding av Den europeiske union og Det 

europeiske atomenergifellesskap, særlig artikkel 5 nr. 4 i protokollen om Irland/Nord-Irland sammenholdt med protokollens 

vedlegg 2, omfatter henvisninger til Det forente kongerike i dette vedlegget ikke Nord-Irland.» 

ii) Radene for Kamerun og Sør-Afrika skal lyde: 

«CM-BIO-142 Kamerun — — — x — — 

ZA-BIO-142 Sør-Afrika x — — x — —» 

b) Nr. 4 skal lyde: 

«Unntak: omleggingsprodukter.» 

28) Etter posten for «Soil Association Certification Limited» innsettes følgende poster: 

««Southern Cross Certified Australia Pty Ltd» 

1. Adresse: 8/27 Mayneview Street, Milton, Queensland, 4064, Australia 

2. Internettadresse: https://www.sxcertified.com.au 

3. Berørte kodenumre, tredjeland og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjeland 
Produktkategori 

A B C D E F 

AU-BIO-194 Australia(1) — x — x x — 

FJ-BIO-194 Fiji x x — x x — 

MY-BIO-194 Malaysia x x — x x — 

SG-BIO-194 Singapore x x — x x — 

TO-BIO-194 Tonga x x — x x — 

VU-BIO-194 Vanuatu x x — x x — 

WS-BIO-194 Samoa x x — x x — 

(1) Anerkjennelsen av dette kontrollorganet for produktkategori D med hensyn til Australia omfatter bare vin og gjær. 

4. Unntak: omleggingsprodukter og produkter som omfattes av vedlegg III. 

5. Oppføringens varighet: til 31. desember 2021. 

«SRS Certification GmbH» 

1. Adresse: Friedländer Weg 20, Göttingen, 37085, Tyskland 

2. Internettadresse: http://www.srs-certification.com  



Nr. 2/1018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.1.2023 

 

 

3. Berørte kodenumre, tredjeland og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjeland 
Produktkategori 

A B C D E F 

CN-BIO-195 Kina x — — x x — 

TW-BIO-195 Taiwan x — — x x — 

4. Unntak: omleggingsprodukter. 

5. Oppføringens varighet: til 31. desember 2021.» 

29) I nr. 3 i posten for «Suolo e Salute srl» utgår raden for San Marino. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2020/2110 

av 16. desember 2020 

om endring av del C i vedlegg I til beslutning 2009/177/EF med hensyn til status for Det forente  

kongerike med hensyn til Nord-Irland som fri for visse sykdommer hos akvatiske dyr 

[meddelt under nummer C(2020) 9303](*) 

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 49 nr. 1, artikkel 50 nr. 2 bokstav a), 

artikkel 50 nr. 3, artikkel 51 nr. 2 og artikkel 61 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsvedtak 2009/177/EF(2) gjennomfører direktiv 2006/88/EF med hensyn til programmer for overvåking og 

utryddelse samt sykdomsfri status for medlemsstater, soner og segmenter. Andre og fjerde kolonne i tabellen i del C i 

vedlegg I til nevnte vedtak angir de medlemsstatene som er erklært som sykdomsfrie i samsvar med artikkel 49 nr. 1 i 

direktiv 2006/88/EF, og de sonene og segmentene som er erklært som sykdomsfrie i samsvar med artikkel 50 nr. 3 i 

nevnte direktiv. Den sykdommen som den sykdomsfrie statusen gjelder for, er angitt i første kolonne i den samme 

tabellen. 

2) I samsvar med avtalen om Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands utmelding av Den europeiske union og 

Det europeiske atomenergifellesskap (utmeldingsavtalen), særlig artikkel 5 nr. 4 i protokollen om Irland/Nord-Irland 

sammenholdt med protokollens vedlegg 2, får direktiv 2006/88/EF samt kommisjonsrettsaktene som bygger på dette, 

anvendelse for og i Det forente kongerike med hensyn til Nord-Irland etter utgangen av overgangsperioden fastsatt i 

utmeldingsavtalen. Derfor bør henvisninger til Det forente kongerike i del C i vedlegg I til vedtak 2009/177/EF erstattes 

med henvisninger til Det forente kongerike med hensyn til Nord-Irland. 

3) Vedlegg I til vedtak 2009/177/EF bør derfor endres. 

4) Ettersom overgangsperioden fastsatt i utmeldingsavtalen utløper 31. desember 2020, bør denne beslutningen få 

anvendelse fra 1. januar 2021. 

5) 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 

Del C i vedlegg I til vedtak 2009/177/EF erstattes med teksten i vedlegget til denne beslutningen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 427 av 17.12.2020, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 239/2020 av  

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

standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 328 av 24.11. 2006, s. 14. 

(2) 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). 
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Artikkel 2 

Denne beslutningen får anvendelse fra 1. januar 2021. 

Artikkel 3 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 16. desember 2020. 

 For Kommisjonen 

Stella KYRIAKIDES 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

«DEL C 

Medlemsstater(*), soner og segmenter som er erklært sykdomsfrie 

Sykdom Medlemsstat ISO-kode 
Geografisk avgrensing av det sykdomsfrie området 

(medlemsstat, soner eller segmenter) 

Hemoragisk virusseptikemi 

(VHS) 

Danmark DK Hele fastlandsterritoriet 

Irland IE Hele territoriet 

Kypros CY Alle fastlandsområder innenfor Kypros’ territorium 

Finland FI 
Alle fastlands- og kystområder innenfor Finlands 

territorium, unntatt provinsen Åland 

Sverige SE Hele territoriet 

Det forente kongerike 

(Nord-Irland) 
UK(NI) Nord-Irland 

Infeksiøs hematopoietisk 

nekrose (IHN) 

Danmark DK Hele territoriet 

Irland IE Hele territoriet 

Kypros CY Alle fastlandsområder innenfor Kypros’ territorium 

Finland FI 

Hele territoriet, unntatt kystsegmentet i li i Kuivaniemi 

og følgende nedbørfelter: 14.72 Virmasvesi, 14.73 

Nilakka, 4.74 Saarijärvi-området og 4.41 Pielinen-

området 

Sverige SE Hele territoriet 

Det forente kongerike 

(Nord-Irland) 
UK(NI) Nord-Irland 

Koiherpesvirussykdom 

(KHV) 

Irland IE Hele territoriet 

Det forente kongerike 

(Nord-Irland) 
UK(NI) Nord-Irland 

Infeksiøs lakseanemi (ILA) 

Belgia BE Hele territoriet 

Bulgaria BG Hele territoriet 

Den tsjekkiske 

republikk 
CZ Hele territoriet 

Danmark DK Hele territoriet 

Tyskland DE Hele territoriet 

Estland EE Hele territoriet 

Irland IE Hele territoriet 

Hellas EL Hele territoriet 

Spania ES Hele territoriet 

Frankrike FR Hele territoriet 

Italia IT Hele territoriet 

Kypros CY Hele territoriet 

  

(*) I samsvar med avtalen om Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands utmelding av Den europeiske union og Det europeiske 

atomenergifellesskap, særlig artikkel 5 nr. 4 i protokollen om Irland/Nord-Irland sammenholdt med protokollens vedlegg 2, omfatter 

henvisninger til medlemsstater i dette vedlegget Det forente kongerike med hensyn til Nord-Irland. 



Nr. 2/1022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.1.2023 

 

 

 

Latvia LV Hele territoriet 

Litauen LT Hele territoriet 

Luxembourg LU Hele territoriet 

Ungarn HU Hele territoriet 

Malta MT Hele territoriet 

Nederland NL Hele territoriet 

Østerrike AT Hele territoriet 

Polen PL Hele territoriet 

Portugal PT Hele territoriet 

Romania RO Hele territoriet 

Slovenia SI Hele territoriet 

Slovakia SK Hele territoriet 

Finland FI Hele territoriet 

Sverige SE Hele territoriet 

Det forente kongerike 

(Nord-Irland) 
UK/NI Nord-Irland 

Infeksjon med Marteilia 

refringens 

Irland IE Hele territoriet 

Det forente kongerike 

(Nord-Irland) 
UK/NI 

Hele Nord-Irlands kystlinje, unntatt Belfast Lough og 

Dundrum Bay 

Infeksjon med Bonamia 

ostreae 

Irland IE 

Hele Irlands kystlinje, unntatt 

1. Cork Harbour 

2. Galway Bay 

3. Ballinakill Harbour 

4. Clew Bay 

5. Achill Sound 

6. Loughmore, Blacksod Bay 

7. Lough Foyle 

8. Lough Swilly 

9. Kilkieran Bay 

Det forente kongerike 

(Nord-Irland) 
UK(NI) 

Hele Nord-Irlands kystlinje, unntatt Lough Foyle og 

Strangford Lough 

Hvitflekksykdom»    
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 2020/2111 

av 16. desember 2020 

om endring av vedlegg I til avgjerd 2010/221/EU med omsyn til tilvisinga til Det sameinte kongeriket med 

omsyn til Nord-Irland i samband med godkjenning av nasjonale tiltak for avgrensing av verknaden av 

visse sjukdommar hjå akvakulturdyr og viltlevande akvatiske dyr i samsvar med artikkel 43 i 

rådsdirektiv 2006/88/EF 

[meld under nummer C(2020) 2103](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising 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), særleg artikkel 43 nr. 2, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Kommisjonsavgjerd 2010/221/EU(2) godkjenner nasjonale tiltak for avgrensing av verknaden av visse sjukdommar hjå 

akvakulturdyr og viltlevande akvatiske dyr i samsvar med artikkel 43 i rådsdirektiv 2006/88/EF. 

2) Territoriet til Det sameinte kongeriket er ført opp i andre kolonnen i tabellen i vedlegg I til avgjerd 2010/221/EU som 

fritt for fleire av dei sjukdommane som er førte opp i den første kolonnen i tabellen. 

3) I samsvar med avtala om Det sameinte kongeriket Storbritannia og Nord-Irland si utmelding av Den europeiske unionen 

og Det europeiske atomenergifellesskapet (utmeldingsavtala), særleg artikkel 5 nr. 4 i protokollen om Irland/Nord-

Irland jamført med vedlegg 2 til protokollen, gjeld direktiv 2006/88/EF og dei kommisjonsrettsaktene som byggjer på 

dette direktivet, for og i Det sameinte kongeriket med omsyn til Nord-Irland etter utgangen av den overgangsperioden 

som er fastsett i utmeldingsavtala. Difor bør tilvisingar til Det sameinte kongeriket i vedlegg I til avgjerd 2010/221/EU 

bytast ut med tilvisingar til Det sameinte kongeriket med omsyn til Nord-Irland. 

4) Vedlegg I til avgjerd 2010/221/EU bør difor endrast. 

5) Ettersom den overgangsperioden som er fastsett i utmeldingsavtala, går ut 31. desember 2020, bør denne avgjerda 

nyttast frå 1. januar 2021. 

6) 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 

Vedlegg I til avgjerd 2010/221/EU vert bytt ut med teksten i vedlegget til denne avgjerda. 

Artikkel 2 

Denne avgjerda skal nyttast frå 1. januar 2021. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 427 av 17.12.2020, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 239/2020 av  

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

standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) TEU L 328 av 24.11. 2006, s. 14. 

(2) Kommisjonsavgjerd 2010/221/EU av 15. april 2010 om godkjenning av nasjonale tiltak for avgrensing av verknaden av visse sjukdommar 

hjå akvakulturdyr og viltlevande vassdyr i samsvar med artikkel 43 i rådsdirektiv 2006/88/EF (TEU L 98 av 20.4.2010, s. 7). 
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Artikkel 3 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 16. desember 2020. 

 For Kommisjonen 

Stella KYRIAKIDES 

Medlem av Kommisjonen 

 _____   
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VEDLEGG 

«VEDLEGG I 

Medlemsstatar(*) og område i medlemsstatar som er rekna som frie for dei sjukdommane som er oppførte i tabellen, og 

som er godkjende for å gjere nasjonale tiltak for å hindre innførsel av desse sjukdommane i samsvar med artikkel 43 

nr. 2 i direktiv 2006/88/EF 

Sjukdom Medlemsstat Kode 
Geografisk avgrensing av det sjukdomsfrie området (medlemsstat, 

sone eller segment) 

Vårviremi hjå karpe 

(SVC) 

Danmark DK Heile territoriet 

Irland IE Heile territoriet 

Ungarn HU Heile territoriet 

Finland FI Heile territoriet 

Sverige SE Heile territoriet 

Det sameinte 

kongeriket (Nord-

Irland) 

UK(NI) Nord-Irland 

Bakteriell nyresjuke 

(BKD) 

Irland IE Heile territoriet 

Det sameinte 

kongeriket (Nord-

Irland) 

UK(NI) Nord-Irland 

Infeksiøs 

pankreasnekrose (IPN) 

Finland FI Fastlandssonene til territoriet 

Sverige SE Fastlandssonene til territoriet 

Infeksjon med 

Gyrodactylus salaris 

(GS) 

Irland IE Heile territoriet 

Finland FI 

Nedbørfelta til Tenojoki og Näätämönjoki; nedbørfelta til 

Paatsjoki, Tuulomajoki og Uutuanjoki vert rekna som 

buffersoner 

Det sameinte 

kongeriket (Nord-

Irland) 

UK(NI) Nord-Irland 

Østersherpesvirus 1 μνar 

(OsHV-1 μνar) 

Irland IE 

Segment 1: Sheephaven Bay 

Segment 3: Killala Bay, Broadhaven Bay og Blacksod Bay 

Segment 4: Streamstown Bay 

Segment 5: Bertraghboy Bay og Galway Bay 

Segment A: Tralee Bay Hatchery 

Det sameinte 

kongeriket (Nord-

Irland) 

UK(NI) 

Territoriet til Nord-Irland, bortsett frå Dundrum Bay, Killough 

Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough, Larne Lough og 

Strangford Lough 

Infeksjon med salmonid 

alfavirus (SAV) 
Finland FI Fastlandssonene til territoriet» 

 

  

(*) I samsvar med avtala om Det sameinte kongeriket Storbritannia og Nord-Irland si utmelding av Den europeiske unionen og Det europeiske 

atomenergifellesskapet (utmeldingsavtala), særleg artikkel 5 nr. 4 i protokollen om Irland/Nord-Irland jamført med vedlegg 2 til 

protokollen, omfattar tilvisingar til medlemsstatar i dette vedlegget Det sameinte kongeriket med omsyn til Nord-Irland. 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/2190 

av 29. oktober 2020 

om endring av delegert forordning (EU) 2019/2124 med hensyn til offentlig kontroll på 

grensekontrollstasjonen der varer forlater Unionen, og visse bestemmelser om transitt og omlasting(*) 

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 51 nr. 1 bokstav b) og d), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2124(2) fastsettes regler for hvordan vedkommende myndigheter i 

medlemsstatene skal gjennomføre offentlig kontroll(3) av forsendelser av dyr og varer i transitt, ved omlasting og videre 

transport gjennom Unionen. 

2) Ettersom flere aktører er involvert i transitt og omlasting, deriblant importører, transportører, tollklarerere og 

forhandlere, er det nødvendig å angi at aktører som er ansvarlige for forsendelser, skal følge reglene i delegert 

forordning (EU) 2019/2124. 

3) For å sikre at forsendelser kan spores fram til de forlater Unionens territorium, skal det offisielle sertifikatet utstedt i 

samsvar med Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2128(4) ledsage forsendelsene fra de godkjente 

lagrene til grensekontrollstasjonene der varene forlater Unionens territorium.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 434 av 23.12.2020, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 240/2020 av  

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

standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2124 av 10. oktober 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 

med hensyn til regler for offentlig kontroll av forsendelser av dyr og varer i transitt, ved omlasting og videre transport gjennom Unionen, 

og om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 798/2008, (EF) nr. 1251/2008, (EF) nr. 119/2009, (EU) nr. 206/2010, (EU) nr. 605/2010, 

(EU) nr. 142/2011, (EU) nr. 28/2012, kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/759 og kommisjonsvedtak 2007/777/EF  

(EUT L 321 av 12.12.2019, s. 73). 

(3) I samsvar med avtalen om Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands utmelding av Den europeiske union og Det europeiske 

atomenergifellesskap, særlig artikkel 5 nr. 4 i protokollen om Irland/Nord-Irland sammenholdt med protokollens vedlegg 2, får denne 

forordningen anvendelse for Det forente kongerike med hensyn til Nord-Irland. 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2128 av 12. november 2019 om fastsettelse av malen for offisielt sertifikat og regler 

for utstedelse av offisielle sertifikater for varer som leveres til fartøyer som forlater Unionen og er beregnet på forsyning til skip eller 

forpleining av besetning og passasjerer, eller til NATOs eller De forente nasjoners militærbaser (EUT L 321 av 12.12.2019, s. 114). 

2023/EØS/2/89 
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4) I samsvar med gjennomføringsforordning (EU) 2019/2128 kan offisielle sertifikater utstedes i papirformat. Følgelig bør 

vedkommende myndigheter med ansvar for offentlig kontroll ved NATOs eller De forente staters militærbaser, 

vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonene der varer forlater Unionen, og representanten for skipsføreren 

eller den aktøren som er ansvarlig for levering av forsendelser til et fartøy som forlater Unionens territorium, også få 

muligheten til å kontrasignere offisielle sertifikater som er utstedt i papirformat, og returnere slike offisielle sertifikater 

innen 15 dager fra den datoen transitten ble godkjent. 

5) Med sikte på å verne menneskers og dyrs helse må forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse, 

formeringsmateriale, animalske biprodukter, avledede produkter, høy og halm og sammensatte produkter som er i 

transitt fra ett tredjeland til et annet, oppfylle visse vilkår for at de skal tillates å passere via Unionens territorium. Disse 

vilkårene bør omfatte korrekt overvåking av forsendelsene mens de er i transitt, og at de framvises for offentlig kontroll 

på den grensekontrollstasjonen der de forlater Unionens territorium. 

6) For å sikre vern av menneskers og dyrs helse bør produkter av animalsk opprinnelse tilføyes til de varene som skal 

kontrolleres på grensekontrollstasjonen der varer forlater Unionen. 

7) Ved delegert forordning (EU) 2019/2124 fastsettes de spesifikke kravene ved transitt av dyr, produkter av animalsk 

opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter, avledede produkter, høy og halm og sammensatte produkter 

fra en del av Unionens territorium til en annen via territoriet til et tredjeland. 

8) Etter overgangsperioden som ble vedtatt som en del av avtalen om Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands 

utmelding av Den europeiske union og Det europeiske atomenergifellesskap (utmeldingsavtalen), skal produkter av 

animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter, avledede produkter, høy og halm og sammensatte 

produkter som flyttes fra en del av Unionens territorium til en annen gjennom Det forente kongerike, unntatt Nord-

Irland, framvises for offentlig kontroll på grensekontrollstasjonen før de gjeninnføres til Unionen. Begrepet «Unionens 

territorium» omfatter Nord-Irland ved anvendelse av denne forordningen. 

9) På grunnlag av forhåndsmelding om forsendelsens ankomst og dokumentkontroller bør vedkommende myndigheter ved 

grensekontrollstasjonen for gjeninnførsel til Unionen være i stand til å vurdere om forsendelsen i transitt kan slippes inn 

i Unionen igjen, eller om den må framvises for ytterligere kontroll. Denne forhåndsmeldingen bør gis av den aktøren 

som er ansvarlig for forsendelsen. Forhåndsmelding og dokumentkontroll bør utføres gjennom informasjonssystemet for 

offentlig kontroll (IMSOC). 

10) Flere medlemsstater har påpekt praktiske problemer og en betydelig administrativ byrde ved å bruke IMSOC til 

forhåndsmelding og dokumentkontroll som er spesifikt forbundet med transitt gjennom Det forente kongerike, unntatt 

Nord-Irland. 

11) For å unngå forsinkelser som skyldes den administrative byrden det er å følge dokumentformalitetene ved gjeninnførsel 

av produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter, avledede produkter, høy og halm og 

sammensatte produkter til Unionen, bør medlemsstatene få muligheten til å bruke et alternativt informasjonssystem som 

oppnår samme mål som IMSOC, til forhåndsmelding og registrering av resultatene av dokumentkontroll på 

grensekontrollstasjonen for gjeninnførsel til Unionen etter transitt gjennom Det forente kongerike, unntatt Nord-Irland. 

12) Delegert forordning (EU) 2019/2124 bør derfor endres. 

13) For å sikre at tiltakene som fastsettes i denne forordningen, får virkning etter utløpet av overgangsperioden fastsatt i 

utmeldingsavtalen, bør denne forordningen få anvendelse fra 1. januar 2021.  
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I delegert forordning (EU) 2019/2124 gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 2 nr. 7 skal lyde: 

«7. «grensekontrollstasjon for innførsel til Unionen» den grensekontrollstasjonen der dyr og varer framvises for offentlig 

kontroll og gjennom hvilken de ankommer Unionen for deretter å bringes i omsetning eller sendes i transitt via 

Unionens territorium(*), og som kan være grensekontrollstasjonen for første ankomst til Unionen, 

  

(*) Begrepet «Unionens territorium» omfatter Nord-Irland ved anvendelse av denne forordningen.» 

2) Artikkel 14 skal lyde: 

«Artikkel 14 

Lagring av omlastede forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske 

biprodukter, avledede produkter, høy og halm og sammensatte produkter 

Den aktøren som er ansvarlig for forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske 

biprodukter, avledede produkter, høy og halm og sammensatte produkter, skal sikre at disse forsendelsene bare lagres i 

omlastingsperioden enten 

i) på tollområdet eller frisoneområdet i samme havn eller lufthavn, i forseglede containere, eller 

ii) i kommersielle lagringsanlegg som kontrolleres av samme grensekontrollstasjon, i samsvar med vilkårene fastsatt i 

artikkel 3 nr. 11 og 12 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1014(**). 

  

(**) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1014 av 12. juni 2019 om fastsettelse av nærmere regler for 

minstekrav til grensekontrollstasjoner, herunder kontrollsentre, og til format, kategorier og forkortelser som skal 

brukes i lister over grensekontrollstasjoner og kontrollsteder (EUT L 165 av 21.6.2019, s. 10).» 

3) I artikkel 29 skal bokstav c) lyde: 

«c) Den aktøren som er ansvarlig for forsendelsen, sikrer at et offisielt sertifikat i samsvar med malen i vedlegget til 

gjennomføringsforordning (EU) 2019/2128 ledsager forsendelsen til bestemmelsesstedet eller til grensekontroll-

stasjonen der varene forlater Unionens territorium.» 

4) I artikkel 31 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2 skal lyde: 

«2. Den aktøren som er ansvarlig for forsendelsene av varer nevnt i artikkel 1, kan losse disse forsendelsene i 

bestemmelseshavnen før leveringen av forsendelsene til fartøyene som forlater Unionens territorium, forutsatt at dette 

skjer med tillatelse fra og under tilsyn av tollmyndigheten, og at vilkårene for levering angitt i underretningen nevnt i 

nr. 1 er oppfylt.» 

b) Nr. 4 skal lyde: 

«4. Representanten nevnt i nr. 3 eller den aktøren som er ansvarlig for leveringen av forsendelsene til fartøyet som 

forlater Unionens territorium, skal returnere det kontrasignerte offisielle sertifikatet nevnt i nr. 3 bokstav a) til 

vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen for gjeninnførsel til Unionen eller på lageret innen 15 dager fra 

den datoen transitten ble godkjent på grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen eller på lageret.»  
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5) Artikkel 32 skal lyde: 

«Artikkel 32 

Aktørens forpliktelse til å framvise varer som forlater Unionens territorium, for offentlig kontroll 

1. Den aktøren som er ansvarlig for forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske 

biprodukter, avledede produkter, høy og halm og sammensatte produkter som forlater Unionens territorium for å bli 

transportert til et tredjeland, skal framvise disse forsendelsene for offentlig kontroll for vedkommende myndigheter på 

grensekontrollstasjonen angitt i CHED-dokumentet, på et sted som angis av disse vedkommende myndighetene. 

2. Den aktøren som er ansvarlig for forsendelsene av varer nevnt i nr. 1 som forlater Unionens territorium for å sendes til 

en av NATOs eller De forente staters militærbaser som ligger i et tredjeland, skal framvise disse forsendelsene for 

offentlig kontroll for vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen angitt i det offisielle sertifikatet utstedt i 

samsvar med malen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2019/2128.» 

6) Artikkel 33 skal lyde: 

«Artikkel 33 

Offentlig kontroll på grensekontrollstasjonen der varene forlater Unionens territorium 

1. Vedkommende myndigheter på den grensekontrollstasjonen der produkter av animalsk opprinnelse, forme-

ringsmateriale, animalske biprodukter, avledede produkter, høy og halm og sammensatte produkter forlater Unionens 

territorium, skal gjennomføre en identitetskontroll for å sikre at forsendelsen som framvises, tilsvarer forsendelsen 

nevnt i CHED-dokumentet eller i det offisielle sertifikatet utstedt i samsvar med malen i vedlegget til gjennomførings-

forordning (EU) 2019/2128 som ledsager forsendelsen. De skal særlig verifisere at forseglingene som er påført 

kjøretøyene eller transportcontainerne i samsvar med artikkel 19 bokstav d), artikkel 28 bokstav d) eller artikkel 29 

bokstav e), fortsatt er intakte. 

2. Vedkommende myndigheter på den grensekontrollstasjonen der varer nevnt i nr. 1 forlater Unionens territorium, skal 

registrere resultatet av offentlig kontroll i del III i CHED-dokumentet eller i del III i det offisielle sertifikatet utstedt i 

samsvar med malen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2019/2128. 

3. Vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen som er ansvarlige for kontrollen nevnt i nr. 1, skal overfor 

vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen eller på lageret, innen 15 dager fra 

den datoen transitten ble godkjent på grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen eller på lageret, bekrefte 

forsendelsens ankomst og at den er i samsvar med denne forordningen, enten ved å 

a) registrere de relevante opplysningene i IMSOC eller 

b) kontrasignere det offisielle sertifikatet utstedt i samsvar med malen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

2019/2128 og returnere originalsertifikatet eller en kopi av det til vedkommende myndigheter på lageret.» 

7) I artikkel 35 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2 skal lyde: 

«2. Vedkommende myndigheter som er ansvarlige for kontroll på NATOs eller De forente staters militærbase på 

bestemmelsesstedet, skal gjennomføre en identitetskontroll for å bekrefte at forsendelsen tilsvarer den som 

omfattes av CHED-dokumentet eller det ledsagende offisielle sertifikatet som er utstedt i samsvar med malen i 

vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2019/2128. De skal særlig verifisere at forseglingene som er påført 

kjøretøyene eller transportcontainerne i samsvar med artikkel 19 bokstav d) og artikkel 29 bokstav e), fortsatt er 

intakte.» 

b) Nytt nr. 3 skal lyde: 

«3. Vedkommende myndigheter som er ansvarlige for kontroll på NATOs eller De forente staters militærbaser på 

bestemmelsesstedet, skal overfor vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen 

eller på lageret, innen 15 dager fra den datoen transitten ble godkjent på grensekontrollstasjonen for innførsel til 

Unionen eller på lageret, bekrefte forsendelsens ankomst og at den er i samsvar med denne forordningen, enten 

ved å 

a) registrere de relevante opplysningene i IMSOC eller 

b) kontrasignere det offisielle sertifikatet utstedt i samsvar med malen i vedlegget til gjennomføringsforordning 

(EU) 2019/2128 og returnere originalsertifikatet eller en kopi av det til vedkommende myndigheter på 

lageret.» 
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8) I artikkel 36 skal nr. 3 lyde: 

«3. Den aktøren som er ansvarlig for forsendelsen av varer nevnt i nr. 1, skal transportere forsendelsen direkte til ett av 

følgende bestemmelsessteder: 

a) Grensekontrollstasjonen som ga tillatelse til transitt gjennom Unionen. 

b) Lageret der forsendelsen ble lagret før den ble nektet innført av et tredjeland.» 

9) I artikkel 37 gjøres følgende endringer: 

a) Nytt nr. 4a skal lyde: 

«4a. Når det gjelder forsendelser av varer nevnt i nr. 1 i denne artikkelen som ikke omfattes av krav til dyrehelse ved 

innførsel til Unionen i samsvar med reglene omhandlet i artikkel 1 nr. 2 bokstav d) og e) i forordning (EU) 

2017/625, og som flyttes fra en del av Unionens territorium til en annen gjennom Det forente kongerike, unntatt 

Nord-Irland, kan aktørene nevnt i nr. 2 i denne artikkelen gi forhåndsmelding om disse forsendelsenes ankomst til 

vedkommende myndigheter på kontrollstasjonen for gjeninnførsel til Unionen gjennom et annet informasjons-

system enn IMSOC eller en kombinasjon av slike andre informasjonssystemer, forutsatt at dette systemet eller 

denne kombinasjon av systemer 

a) er utpekt av vedkommende myndigheter, 

b) gir aktørene mulighet til å levere følgende opplysninger: 

i) en beskrivelse av varene i transitt, 

ii) identifikasjon av transportmiddelet, 

iii) forventet ankomsttid, 

iv) forsendelsenes opprinnelses- og bestemmelsessted, og  

c) gir vedkommende myndigheter på grensekontrollstasjonen for gjeninnførsel til Unionen mulighet til å 

i) vurdere opplysningene som aktørene har levert, 

ii) informere aktørene dersom forsendelsene må framvises for ytterligere kontroll som nevnt i nr. 4.» 

b) Nr. 5 skal lyde: 

«5. De aktørene som er ansvarlige for forsendelser av dyr som flyttes fra en del av Unionens territorium til en annen 

via territoriet til et tredjeland, skal framvise disse forsendelsene for offentlig kontroll på utførselsstedet fra 

Unionens territorium.» 

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. 

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

Utferdiget i Brussel 29. oktober 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2020/1766 

av 25. november 2020 

om fastsettelse av at rammereglene som gjelder for verdipapirsentraler i Det forente kongerike 

Storbritannia og Nord-Irland, i et begrenset tidsrom er likeverdige i samsvar med  

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014(*) 

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 

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(1), særlig artikkel 25 nr. 9, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 29. mars 2017 sendte Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland («Det forente kongerike») underretningen 

om sin hensikt om å melde seg ut av Unionen i henhold til artikkel 50 i traktaten om Den europeiske union. Den  

17. oktober 2019 kom Unionen og Det forente kongerike til enighet om en avtale om Det forente kongerikes utmelding 

av Unionen(2) («utmeldingsavtalen»), med en revidert protokoll om Irland/Nord-Irland og en revidert politisk 

erklæring(3). I henhold til utmeldingsavtalen, og etter at den ble ratifisert av Underhuset i Det forente kongerike, vedtatt 

av Europaparlamentet og inngått av Rådet, ble Det forente kongerike et tredjeland 1. februar 2020, og unionsretten vil 

opphøre å gjelde for og i Det forente kongerike 31. desember 2020. 

2) Verdipapirsentraler er svært viktige for finansmarkedene. Registrering av verdipapirer i et kontobasert registrerings-

system («notarialtjenester») og føring av verdipapirkontoer på øverste nivå («sentrale kontoføringstjenester») øker 

gjennomsiktigheten og verner investorer, ettersom disse tjenestene sikrer verdipapiremisjonens integritet ved å forhindre 

utilbørlig opprettelse eller forringelse av utstedte verdipapirer. Verdipapirsentraler driver også oppgjørssystemer for 

verdipapirer, som sikrer at verdipapirtransaksjoner gjøres opp på riktig måte og til rett tid. Disse funksjonene er 

avgjørende for clearing- og oppgjørsprosessene etter handel. Oppgjørssystemer for verdipapirer er også av avgjørende 

betydning for penge- og valutapolitikken, ettersom de er sentrale med hensyn til å stille sikkerhet for pengepolitiske 

transaksjoner. 

3) Fra 1. januar 2021 vil verdipapirsentraler som er etablert i Det forente kongerike («verdipapirsentraler i Det forente 

kongerike»), anses som verdipapirsentraler fra tredjeland i henhold til forordning (EU) nr. 909/2014. De kan dermed 

ikke yte notarialtjenester og sentrale kontoføringstjenester i tilknytning til finansielle instrumenter som er opprettet i 

henhold til en medlemsstats lovgivning, med mindre de er anerkjent av Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) i samsvar med artikkel 25 i nevnte forordning. Uten en slik anerkjennelse kan ikke 

utstedere i Unionen benytte verdipapirsentraler i Det forente kongerike til å yte notarialtjenester og sentrale 

kontoføringstjenester i tilknytning til omsettelige verdipapirer som er opprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning. 

En slik situasjon kan gi Unionens utstedere midlertidige utfordringer med hensyn til å oppfylle sine juridiske 

forpliktelser, siden tjenestene som ble levert av verdipapirsentraler i Det forente kongerike i tilknytning til 

foretaksutstedte verdipapirer og børshandlede fond opprettet i henhold til Irlands nasjonale rett («irske foretaksutstedte 

verdipapirer og børshandlede fond»), på nåværende tidspunkt ikke ytes av verdipapirsentraler som har tillatelse i 

Unionen («verdipapirsentraler i Unionen»). Det er derfor berettiget og i Unionens og dens medlemsstaters interesse å 

sikre at verdipapirsentraler i Det forente kongerike i et begrenset tidsrom etter 31. desember 2020 kan fortsette å yte 

tjenester i Unionen. 

4) ESMA kan anerkjenne en verdipapirsentral som er etablert i et tredjeland, bare dersom Kommisjonen har vedtatt en 

gjennomføringsrettsakt som fastslår at de rettslige og tilsynsmessige rammene for den verdipapirsentralen er likeverdige 

med kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 909/2014. I lys av risikoen for Det forente kongerikes utmelding av Unionen 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 397 av 26.11.2020, s. 26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 241/2020 av  

30. desember 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 257 av 28.8.2014, s. 1. 

(2) Avtale om Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands utmelding av Den europeiske union og Det europeiske 

atomenergifellesskap (EUT L 29 av 31.1.2020, s. 7). 

(3) Politisk erklæring om fastsettelse av rammen for det framtidige forholdet mellom Den europeiske union og Det forente kongerike  

(EUT C 34 av 31.1.2020, s. 1). 
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uten inngåelse av en utmeldingsavtale sørget Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2030(4) for at Det 

forente kongerikes rettslige og tilsynsmessige ramme ble ansett som likeverdig fram til 30. mars 2021. Som følge av 

inngåelsen av utmeldingsavtalen fikk den gjennomføringsbeslutningen aldri anvendelse. Verdipapirsentraler i Unionen 

er kommet svært langt i prosessen med å utvikle tjenester knyttet til irske foretaksutstedte verdipapirer og børshandlede 

fond for å gjøre det mulig for Unionens utstedere å flytte sine posisjoner, men dette arbeidet vil ikke være fullført når 

unionsretten opphører å gjelde for og i Det forente kongerike 31. desember 2020. Det er derfor nødvendig og i Unionens 

og dens medlemsstaters interesse at de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for verdipapirsentraler i Det 

forente kongerike, erklæres som likeverdige med kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 909/2014 for en periode på seks 

måneder. 

5) I samsvar med artikkel 25 nr. 9 i forordning (EU) nr. 909/2014 må tre vilkår være oppfylt for å kunne fastslå at et 

tredjelands rettslige og tilsynsmessige rammer for verdipapirsentraler som er opprettet der, er likeverdige med dem som 

er fastsatt i nevnte forordning. 

6) For det første må de rettslige og tilsynsmessige rammene i tredjelandet sikre at verdipapirsentraler i det tredjelandet 

oppfyller rettslig bindende krav som i praksis er likeverdige med kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 909/2014. Fram 

til overgangsperiodens utløp 31. desember 2020 må verdipapirsentraler i Det forente kongerike oppfylle kravene fastsatt 

i forordning (EU) nr. 909/2014. Den 26. juni 2018 innarbeidet Det forente kongerike bestemmelsene i forordning (EU) 

nr. 909/2014 i sin nasjonale rett med virkning fra overgangsperiodens utløp. 

7) For det andre må de rettslige og tilsynsmessige rammene i tredjelandet sikre at verdipapirsentraler som er etablert i det 

tredjelandet, løpende er underlagt effektivt tilsyn, effektiv overvåking og effektiv håndheving. Fram til over-

gangsperiodens utløp 31. desember 2020 er verdipapirsentraler i Det forente kongerike under tilsyn av Bank of England, 

som fastsatt i Det forente kongerikes nasjonale rett i samsvar med forordning (EU) nr. 909/2014. Som del av 

innarbeidingen av bestemmelsene i forordning (EU) nr. 909/2014 i Det forente kongerikes nasjonale rett vil Bank of 

England beholde ansvaret for tilsynet med verdipapirsentraler etter overgangsperiodens utløp, og det er for øyeblikket 

ingen indikasjon på at det planlegges viktige endringer i dette tilsynet. 

8) For det tredje må den rettslige rammen i tredjelandet sørge for et effektivt, likeverdig system for anerkjennelse av 

verdipapirsentraler som har tillatelse i henhold til tredjelands rettssystemer. Dette sikres ved innarbeidingen av 

bestemmelsene i artikkel 25 i forordning (EU) nr. 909/2014 i Det forente kongerikes nasjonale rett. I tillegg har Det 

forente kongerike innført særlige overgangsbestemmelser som gjør det mulig for verdipapirsentraler fra tredjeland å 

levere notarialtjenester og sentrale kontoføringstjenester i Det forente kongerike for en periode på minst seks måneder 

etter at Det forente kongerike har erklært det aktuelle tredjelandets ramme som likeverdig. 

9) På dette grunnlaget kan det konkluderes med at de rettslige og tilsynsmessige rammene i Det forente kongerike som vil 

gjelde for verdipapirsentraler i Det forente kongerike etter utløpet av overgangsperioden omhandlet i artikkel 126 i 

utmeldingsavtalen, oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 25 nr. 9 i forordning (EU) nr. 909/2014. 

10) Denne beslutningen bygger på de opplysningene som for tiden er tilgjengelige om den rettslige og tilsynsmessige 

rammen som gjelder for verdipapirsentraler i Det forente kongerike fra 1. januar 2021. I lys av Det forente kongerikes 

meddelelse om at visse krav som i framtiden vil tre i kraft i Unionens rettslige ramme, ikke vil bli innarbeidet i dets 

nasjonale rett, kan de nåværende rettslige og tilsynsmessige rammene i Det forente kongerike bare anses som 

likeverdige i et begrenset tidsrom. Gitt Det forente kongerikes meddelelse om framtidige avvik med hensyn til de 

rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for verdipapirsentraler i Det forente kongerike, forventes det at 

markedsdeltakere forbereder seg på en situasjon uten ytterligere beslutninger om likeverdighet på dette området. 

11) Inngåelsen av omfattende og effektive samarbeidsordninger mellom ESMA og Bank of England i samsvar med artikkel 

25 nr. 10 i forordning (EU) nr. 909/2014 sikrer en proaktiv informasjonsutveksling og koordinering av 

tilsynsvirksomheten. Disse ordningene skal særlig sikre at ESMA i alle situasjoner, også i nødssituasjoner, løpende har 

umiddelbar tilgang til alle opplysninger den ber om. Disse samarbeidsordningene sikrer også at ESMA kan dele alle 

  

(4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2030 av 19. desember 2018 om fastsettelse av at rammereglene som gjelder for 

verdipapirsentraler i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland, i et begrenset tidsrom er likeverdige i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 (EUT L 325 av 20.12.2018, s. 47). 



5.1.2023 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 2/1033 

 

 

relevante opplysninger med myndighetene nevnt i artikkel 25 nr. 5 i forordning (EU) nr. 909/2014 for å kunne rådføre 

seg med dem om anerkjennelsesstatusen til verdipapirsentraler i Det forente kongerike eller når disse opplysningene er 

nødvendige for at myndighetene skal kunne utføre sine tilsynsoppgaver. 

12) Det forente kongerikes myndigheter forventes å underrette Unionen om alle endringer i Det forente kongerikes rettslige 

eller tilsynsmessige rammer som påvirker ytingen av notarialtjenester og sentrale kontoføringstjenester i Det forente 

kongerike. Kommisjonen skal i samarbeid med ESMA overvåke eventuelle endringer i de rettslige og tilsynsmessige 

rammene som påvirker ytingen av slike tjenester i Det forente kongerike, markedsutviklingen samt effektiviteten i 

tilsynssamarbeidet, herunder rask utveksling av opplysninger mellom ESMA og Bank of England. Kommisjonen kan 

når som helst foreta en kontroll dersom utviklingen gjør det nødvendig for Kommisjonen å vurdere på nytt 

likeverdigheten som er gitt ved denne beslutningen, herunder dersom Det forente kongerikes myndigheter ikke 

samarbeider effektivt eller ikke muliggjør en effektiv vurdering av risikoen som verdipapirsentraler i Det forente 

kongerike utgjør for Unionen eller dens medlemsstater, eller dersom tiltak som treffes av verdipapirsentraler i Det 

forente kongerike eller Bank of England, fremmer urimelig og illojal konkurranse. 

13) I Unionens og dens medlemsstaters interesse og for å gi verdipapirsentraler i Unionen den tiden som kreves for å 

videreutvikle tilbudet om tjenester knyttet til irske foretaksutstedte verdipapirer og børshandlede fond, og for å gi 

utstedere i Unionen den tiden de trenger for å flytte sine posisjoner til verdipapirsentraler i Unionen, bør denne 

beslutningen opphøre å gjelde seks måneder etter anvendelsesdatoen. 

14) Denne beslutningen bør tre i kraft så snart som mulig for å sikre rettssikkerheten for utstedere i Unionen før utløpet av 

overgangsperioden i samsvar med utmeldingsavtalen. Den bør få anvendelse fra dagen etter at unionsretten opphører å 

gjelde for og i Det forente kongerike. 

15) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Ved anvendelse av artikkel 25 i forordning (EU) nr. 909/2014 skal de rettslige og tilsynsmessige rammene i Det forente 

kongerike Storbritannia og Nord-Irland som gjelder for verdipapirsentraler som allerede er etablert og har tillatelse i Det forente 

kongerike Storbritannia og Nord-Irland, anses som likeverdige med kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 909/2014. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2021. 

Den opphører å gjelde 30. juni 2021. 

Utferdiget i Brussel 25. november 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2020/2224 

av 23. desember 2020 

om felles regler som sikrer grunnleggende forbindelser ved gods- og persontransport på vei etter utløpet 

av overgangsperioden i nevnt i avtalen om Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands 

utmelding av Den europeiske union og Det europeiske atomenergifellesskap(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 91 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

etter samråd med Den europeiske økonomiske og sosiale komité, 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(1) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Avtalen om Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands utmelding av Den europeiske union og Det europeiske 

atomenergifellesskap(2) («utmeldingsavtalen») ble inngått av Unionen ved rådsbeslutning (EU) 2020/135(3) og trådte i 

kraft 1. februar 2020. Overgangsperioden nevnt i utmeldingsavtalens artikkel 126, da unionsretten fortsatt gjelder for 

Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland («Det forente kongerike») i samsvar med utmeldingsavtalens 

artikkel 127, utløper 31. desember 2020. Den 25. februar 2020 vedtok Rådet beslutning (EU, Euratom) 2020/266(4) om 

bemyndigelse til å innlede forhandlinger med Det forente kongerike om en ny partnerskapsavtale. Som det framgår av 

forhandlingsdirektivene, omfatter bemyndigelsen blant annet de elementene som er nødvendige for omfattende 

behandling av forholdet til Det forente kongerike på veitransportområdet etter utløpet av overgangsperioden. Det er 

imidlertid usikkert hvorvidt en avtale mellom Unionen og Det forente kongerike om deres framtidige forhold på 

området gods- og persontransport på vei vil ha trådt i kraft innen utløpet av denne perioden. 

2) Ved utløpet av overgangsperioden, og i mangel av særlige bestemmelser, vil alle rettigheter og forpliktelser som følger 

av unionsretten med hensyn til markedsadgang, som fastsatt ved europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1072/2009(5) og (EF) nr. 1073/2009(6), opphøre når det gjelder forholdet mellom Det forente kongerike og Unionen 

og dens medlemsstater. 

3) I en slik situasjon vil internasjonal gods- og persontransport på vei mellom Unionen og Det forente kongerike bli 

alvorlig forstyrret.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 437 av 28.12.2020, s. 74, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 242/2020 av  

30. desember 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) Europaparlamentets holdning av 18. desember 2020 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 22. desember 2020. 

(2) EUT L 29 av 31.1. 2020, s. 7. 

(3) Rådsbeslutning (EU) 2020/135 av 30. januar 2020 om inngåelse av avtalen om Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands 

utmelding av Den europeiske union og Det europeiske atomenergifellesskap (EUT L 29 av 31.1.2020, s. 1). 

(4) Rådsbeslutning (EU, Euratom) 2020/266 av 25. februar 2020 om bemyndigelse til å innlede forhandlinger med Det forente kongerike 

Storbritannia og Nord-Irland om en ny partnerskapsavtale (EUT L 58 av 27.2.2020, s. 53). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1072/2009 av 21. oktober 2009 om felles reglar for tilgang til den internasjonale marknaden 

for godstransport på veg (EUT L 300 av 14.11.2009, s. 72). 

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1073/2009 av 21. oktober 2009 om felles regler for adgang til det internasjonale markedet 

for transport med turvogn og buss og om endring av forordning (EF) nr. 561/2006 (EUT L 300 av 14.11.2009, s. 88). 
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4) Gibraltar inngår ikke i det geografiske virkeområdet for denne forordningen, og enhver henvisning til Det forente 

kongerike i forordningen omfatter ikke Gibraltar. 

5) Den europeiske transportministerkonferansens (CEMT) multilaterale kvotesystem er den eneste andre tilgjengelige 

rettslige rammen som kan danne et grunnlag for godstransport på vei mellom Unionen og Det forente kongerike. På 

grunn av det begrensede antallet tillatelser som for tiden er tilgjengelig i CEMT-systemet, og systemets begrensede 

omfang med hensyn til de formene for transport på vei som omfattes, dekker systemet for tiden ikke i tilstrekkelig grad 

alle behovene innenfor godstransport på vei mellom Unionen og Det forente kongerike. 

6) Det forventes også alvorlige forstyrrelser, herunder med hensyn til offentlig orden, i forbindelse med persontransport på 

vei. Avtalen om internasjonal persontransport utenfor rute med turvogn og buss(7) (Interbus-avtalen) er den eneste 

tilgjengelige rettslige rammen som kan danne grunnlaget for persontransport med buss og turvogn mellom Unionen og 

Det forente kongerike etter utløpet av overgangsperioden. Det forente kongerike blir en selvstendig part i Interbus-

avtalen 1. januar 2021. Interbus-avtalen omfatter imidlertid bare transport utenfor rute og er derfor utilstrekkelig til å 

håndtere de forstyrrelsene i transporten med turvogn og buss mellom Det forente kongerike og Unionen som følger av 

overgangsperiodens utløp. Det er forhandlet en protokoll til Interbus-avtalen med hensyn til internasjonal rutetransport 

og spesiell rutetransport av passasjerer med turvogn og buss, og Det forente kongerike forventes å ratifisere den snarest 

mulig. Det forventes imidlertid ikke at protokollen vil tre i kraft tidsnok til å tilby en holdbar alternativ løsning for 

perioden umiddelbart etter utløpet av overgangsperioden. De tilgjengelige instrumentene oppfyller derfor ikke behovene 

til rutetransport og spesiell rutetransport av passasjerer med buss og turvogn mellom Unionen og Det forente kongerike. 

7) For å unngå at det oppstår alvorlige forstyrrelser, herunder med hensyn til offentlig orden, er det derfor nødvendig å 

fastsette midlertidige tiltak som gjør at godstransportører på vei og turvogn- og bussoperatører som har lisens i Det 

forente kongerike, kan frakte gods og passasjerer mellom Det forente kongerike og Unionen eller til og fra Det forente 

kongerikes territorium med transitt gjennom én eller flere medlemsstater. For å sikre en riktig balanse mellom Det 

forente kongerike og Unionen bør de rettighetene som gis, betinges av tildeling av tilsvarende rettigheter og være 

underlagt visse vilkår som sikrer rettferdig konkurranse. 

8) Retten til å utføre transportvirksomhet på territoriet til en medlemsstat og mellom medlemsstater er et grunnleggende 

resultat av det indre markedet og bør, etter overgangsperiodens utløp og i mangel av særlige bestemmelser om det 

motsatte, ikke lenger gjelde for britiske godstransportører på vei. Umiddelbart etter overgangsperioden og i mangel av 

en framtidig avtale om godstransport på vei mellom Unionen og Det forente kongerike er det imidlertid sannsynlig at 

det vil oppstå forstyrrelser i trafikkflyten og påfølgende trusler mot offentlig orden, særlig ved grenseoverganger, som 

det er relativt få av, og der det skal utføres ytterligere kontroller av kjøretøyer og deres last. Økt trengsel ved 

grenseoverganger mot Det forente kongerike har allerede forekommet før overgangsperiodens utløp. Krisen forbundet 

med covid-19 har også hatt negative virkninger for veitransporten, med en økning av tomtransport, en trend som kan 

forverres dersom det ikke er noen fleksibilitet som gjør det mulig for britiske godstransportører på vei selv i svært 

begrenset omfang å utføre transport i Unionen i et strengt begrenset tidsrom. Slike forstyrrelser kan føre til situasjoner 

med en negativ innvirkning på kritiske forsyningskjeder som anses som nødvendige for å håndtere den pågående covid-

19-pandemien. For å redusere omfanget av slike forstyrrelser bør britiske godstransportører på vei midlertidig kunne 

utføre et begrenset antall ytterligere transporter innenfor Unionens territorium i forbindelse med transport mellom Det 

forente kongerike og Unionen. Deres kjøretøyer trenger dermed ikke vende tilbake til Det forente kongerike umid-

delbart, og det er mindre sannsynlig at de er tomme ved retur til Det forente kongerike, noe som vil redusere det 

samlede antallet kjøretøyer og dermed trykket ved grenseovergangene. Retten til å gjennomføre slike ytterligere 

transporter bør være forholdsmessig, bør ikke gi de samme rettighetene som EU-godstransportører på vei har i henhold 

til reglene for det indre markedet, og bør gradvis fases ut.  

  

(7) EFT L 321 av 26.11.2002, s. 13. 
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9) Grensekryssende transport med turvogn og buss mellom Irland og Nord-Irland er av særlig betydning for lokalsam-

funnene i grenseområdene, med henblikk på å sikre de grunnleggende forbindelsene mellom lokalsamfunnene, blant 

annet som del av det felles reiseområdet. Derfor bør britiske turvogn- og bussoperatører fortsatt kunne ta opp og slippe 

av passasjerer i grenseområdene i Irland i forbindelse med internasjonal persontransport med turvogn og buss mellom 

Irland og Nord-Irland. 

10) For å gjenspeile deres midlertidige karakter, uten å skape presedens, bør tiltakene fastsatt i denne forordningen gjelde i 

en kort periode. Når det gjelder godstransport på vei, skal denne korte perioden muliggjøre ordninger for grunnleggende 

forbindelser i CEMT-systemet og berører ikke en eventuell ikrafttredelse av en framtidig avtale om godstransport på vei 

mellom Unionen og Det forente kongerike eller framtidige EU-regler for transport. Når det gjelder persontransport med 

buss og turvogn, skal den korte perioden gjøre det mulig for protokollen til Interbus-avtalen om internasjonal 

rutetransport og spesiell transport av passasjerer med turvogn og buss å tre i kraft og gjelde for Det forente kongerike, 

ved at Det forente kongerike ratifiserer eller slutter seg til denne protokollen, og uten at det berører en eventuell 

framtidig avtale om saken mellom Unionen og Det forente kongerike. 

11) Ettersom målet for denne forordningen, som er å fastsette midlertidige tiltak som regulerer gods- og persontransport på 

vei mellom Unionen og Det forente kongerike i mangel av en avtale om deres framtidige forhold på veitransportområdet 

ved utløpet av overgangsperioden, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av 

forordningens omfang og virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhets-

prinsippet fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union (TEU). I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet 

fastsatt i nevnte artikkel går denne forordningen ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 

12) På bakgrunn av det akutte behovet som følger av overgangsperiodens utløp, anses det som hensiktsmessig å fastsette et 

unntak fra åtteukersperioden nevnt i artikkel 4 i protokoll nr. 1 om nasjonalforsamlingenes rolle i Den europeiske union, 

vedlagt TEU, traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) og traktaten om opprettelse av Det europeiske 

atomenergifellesskap. 

13) Denne forordningen bør tre i kraft raskt og bør få anvendelse fra dagen etter utløpet av overgangsperioden fastsatt i 

utmeldingsavtalen, med mindre en avtale om veitransport inngått med Det forente kongerike har trådt i kraft eller får 

midlertidig anvendelse senest den datoen. Denne forordningen bør få anvendelse fram til dagen før en internasjonal 

avtale om veitransport trer i kraft eller får midlertidig anvendelse for begge parter. Med unntak av de særlige 

bestemmelsene som gjelder i grenseregionen i Irland i forbindelse med internasjonal rutetransport og spesiell 

rutetransport mellom Irland og Nord-Irland, bør retten til å utføre rutetransport og spesiell rutetransport med turvogn og 

buss opphøre å gjelde den datoen protokollen for Interbus-avtalen og internasjonal rutetransport og spesiell rutetransport 

av passasjerer med turvogn og buss trer i kraft for Unionen og Det forente kongerike. Denne forordningen bør uansett 

opphøre å gjelde 30. juni 2021. 

14) Dersom det er nødvendig for å dekke markedsbehov, bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i 

TEUV delegeres til Kommisjonen, for å gjenopprette likeverdigheten mellom rettigheter som Unionen gir britiske 

godstransportører på vei og britiske turvogn- og bussoperatører, og rettigheter som Det forente kongerike gir EU-

godstransportører på vei og turvogn- og bussoperatører fra EU, herunder rettigheter som Det forente kongerike gir på 

grunnlag av opprinnelsesstaten, eller som på annen måte ikke er like tilgjengelige for alle EU-operatører, og for å 

avhjelpe tilfeller av illojal konkurranse som skader EU-godstransportører på vei og turvogn- og bussoperatører fra EU.  
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15) De delegerte rettsaktene bør overholde forholdsmessighetsprinsippet, og vilkårene i dem bør derfor stå i forhold til 

problemene som oppstår ved manglende tildeling av tilsvarende rettigheter eller gjennom urettferdige kon-

kurransevilkår. Kommisjonen bør kunne vurdere å midlertidig oppheve anvendelsen av denne forordningen bare i de 

alvorligste tilfellene, der Det forente kongerike ikke gir likeverdige rettigheter til EU-godstransportører på vei eller til 

turvogn- og bussoperatører fra EU, eller når rettighetene som gis, er minimale, eller dersom konkurransevilkårene for 

britiske godstransportører på vei eller for britiske turvogn- og bussoperatører avviker så mye fra vilkårene for EU-

operatører at det ikke er økonomisk lønnsomt for EU-operatører å utføre den aktuelle transporten. 

16) Når Kommisjonen vedtar delegerte rettsakter, er det særlig viktig at den holder hensiktsmessige samråd under sitt 

forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå, og at disse samrådene gjennomføres i samsvar med prinsippene fastsatt i 

den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming(8). For å sikre lik deltakelse i utarbeidin-

gen av delegerte rettsakter mottar Europaparlamentet og Rådet alle dokumenter samtidig med medlemsstatenes 

sakkyndige, og deres sakkyndige har systematisk adgang til møter i Kommisjonens ekspertgrupper som deltar i 

utarbeidingen av delegerte rettsakter. Kommisjonen bør sikre at slike delegerte rettsakter som vedtas, ikke på utilbørlig 

måte påvirker et velfungerende indre marked. 

17) For å sikre at de rettighetene Det forente kongerike gir EU-godstransportører på vei og turvogn- og bussoperatører fra 

EU, som er likeverdige med de rettighetene som gis britiske godstransportører på vei og britiske turvogn- og 

bussoperatører ved denne forordningen, er like tilgjengelige for alle EU-operatører, bør virkeområdet for forordning 

(EF) nr. 1072/2009 og (EF) nr. 1073/2009 midlertidig utvides. Nevnte forordninger dekker allerede den delen av turen 

mellom en medlemsstat og et tredjeland som foregår på territoriet til en medlemsstat som krysses i transitt. Det er 

imidlertid nødvendig i slike tilfeller å sikre at forordning (EF) nr. 1072/2009 også gjelder for den delen av turen som 

skjer på territoriet til den medlemsstaten der lasting og lossing foretas, og at forordning (EF) nr. 1073/2009 gjelder for 

den delen av turen som skjer på territoriet til den medlemsstaten der passasjerer tas opp eller slippes av. Hensikten med 

en slik utvidelse er å sikre at EU-operatører kan utføre tredjelandstransport til eller fra Det forente kongerike samt ha 

ekstra stoppesteder for persontransporten. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Virkeområde 

Denne forordningen fastsetter midlertidige tiltak som regulerer godstransport på vei samt rutetransport og spesiell rutetransport 

med turvogn og buss mellom Unionen og Det forente kongerike etter utløpet av overgangsperioden nevnt i utmeldingsavtalens 

artikkel 126. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med  

  

(8) EUT L 123 av 12.5.2016, s. 1. 
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1) «kjøretøy», 

a) når det gjelder godstransport, en motorvogn som er registrert i Det forente kongerike, eller et sammenkoplet vogntog 

der i det minste motorvognen er registrert i Det forente kongerike, som utelukkende brukes til transport av gods, som 

enten eies av foretaket, kjøpt på avbetaling eller leid, i sistnevnte tilfelle forutsatt at det oppfyller vilkårene fastsatt i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/1/EF(9), 

b) med hensyn til persontransport, en buss eller turvogn, 

2) «tillatt godstransport» 

a) en tur med last med et kjøretøy fra Unionens territorium til Det forente kongerikes territorium eller omvendt, med eller 

uten transitt gjennom én eller flere medlemsstater eller tredjeland, 

b) etter en tur med last fra Det forente kongerikes territorium til Unionens territorium som nevnt i bokstav a) i dette 

nummeret, gjennomføring innen sju dager etter lossingen på Unionens territorium av opptil to ytterligere operasjoner 

med lasting og lossing innenfor Unionens territorium i en periode på to måneder fra den første anvendelsesdagen for 

denne forordningen fastsatt i artikkel 12 første ledd og én operasjon innen sju dager etter lossingen innenfor Unionens 

territorium i løpet av de neste tre månedene, 

c) en tur med last med et kjøretøy fra Det forente kongerikes territorium til Det forente kongerikes territorium med 

transitt gjennom Unionens territorium, 

d) en tur uten last i forbindelse med transporten nevnt i bokstav a) og c), 

3) «tillatt persontransport med turvogn og buss» 

a) en tur med buss eller turvogn med henblikk på persontransport fra Unionens territorium til Det forente kongerikes 

territorium eller omvendt, med eller uten transitt gjennom én eller flere medlemsstater eller tredjeland, 

b) en tur med buss eller turvogn med henblikk på persontransport fra Det forente kongerikes territorium til Det forente 

kongerikes territorium med transitt gjennom Unionens territorium, 

c) en tur uten passasjerer i forbindelse med transporten nevnt i bokstav a) og b), 

d) at passasjerer tas opp og slippes av i grenseområdet i Irland i forbindelse med internasjonal rutetransport og spesiell 

rutetransport mellom Irland og Nord-Irland, 

4) «grenseregion i Irland» grevskap i Irland som grenser mot landegrensen mellom Irland og Nord-Irland, 

5) «EU-godstransportør på vei» et foretak som utfører godstransport på vei, og som har en gyldig fellesskapslisens, i samsvar 

med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1072/2009, 

6) «britisk godstransportør på vei» et foretak etablert i Det forente kongerike som har tillatelse til å utføre godstransport på 

vei og innehar en gyldig lisens utstedt med henblikk på internasjonal transport med hensyn til tillatt transport av gods, 

7) «britisk lisens» en lisens som når den utstedes til en britisk godstransportør på vei, utstedes av Det forente kongerike med 

henblikk på internasjonal transport med hensyn til tillatt godstransport, og, dersom den utstedes til en britisk turvogn- og 

bussoperatør, en lisens utstedt av Det forente kongerike med henblikk på internasjonal transport med hensyn til tillatt 

persontransport med turvogn og buss, 

8) «buss eller turvogn» ethvert kjøretøy som er registrert i Det forente kongerike, og som i kraft av sin konstruksjon og sitt 

utstyr er egnet til og beregnet på transport av mer enn ni passasjerer medregnet føreren, 

9) «rutetransport» regelmessig transport av passasjerer langs bestemte ruter der passasjerene tas opp og slippes av ved 

stoppesteder som er fastsatt på forhånd,  

  

(9) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/1/EF av 18. januar 2006 om bruk av køyretøy som er leigde utan førar til godstransport på veg 

(EUT L 33 av 4.2.2006, s. 82). 
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10) «spesiell rutetransport» rutetransport, uansett hvem som organiserer den, av bestemte kategorier passasjerer slik at andre 

passasjerer utelukkes, 

11) «turvogn- og bussoperatør fra Unionen» et foretak som utfører persontransport med turvogn og buss og innehar en gyldig 

fellesskapslisens i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1073/2009, 

12) «britisk turvogn- og bussoperatør» et foretak etablert i Det forente kongerike som har tillatelse til å utføre persontransport 

med turvogn og buss, og som innehar en gyldig lisens utstedt med henblikk på internasjonal transport med hensyn til tillatt 

transport av passasjerer med turvogn og buss, 

13) «operatør» en godstransportør på vei eller en turvogn- og bussoperatør, 

14) «konkurranserett» regelverk som omhandler følgende atferd, dersom den kan påvirke godstransport på vei eller transport 

med turvogn og buss: 

a) atferd som består i 

i) avtaler mellom godstransportører på vei eller mellom turvogn- og bussoperatører, beslutninger truffet av 

sammenslutninger av godstransportører på vei eller av sammenslutninger av turvogn- og bussoperatører og 

samordnet opptreden som har som formål eller virkning å hindre, begrense eller vri konkurransen, 

ii) misbruk av en dominerende stilling av én eller flere godstransportører på vei eller av turvogn- og bussoperatører, 

iii) tiltak som Det forente kongerike treffer eller opprettholder med hensyn til offentlige foretak og foretak som Det 

forente kongerike gir særretter eller eneretter, og som strider mot vilkårene i punkt i) eller ii), 

b) foretakssammenslutninger av godstransportører på vei eller av turvogn- og bussoperatører som i vesentlig grad 

hemmer effektiv konkurranse, særlig som følge av etablering eller styrking av en dominerende stilling, 

15) «subsidie» ethvert finansielt bidrag som gis til en operatør av et statlig eller annet offentlig organ på et hvilket som helst 

nivå, og som innebærer en fordel, herunder 

a) direkte overføring av midler, for eksempel tilskudd, lån eller egenkapitaltilførsel, mulig direkte overføring av midler, 

overtakelse av forpliktelser, for eksempel lånegarantier, kapitaltilførsler, eierskap, vern mot konkurs eller forsikring, 

b) avkall på eller manglende inndrivelse av inntekter som ellers kunne blitt innkrevd, 

c) levering av varer eller tjenester som ikke er knyttet til alminnelig infrastruktur, eller kjøp av varer eller tjenester, 

d) betalinger til en finansieringsordning eller oppdrag eller pålegg til et privat organ om å utøve én eller flere av 

funksjonene nevnt i bokstav a), b) og c) som normalt ivaretas av et statlig eller annet offentlig organ, og der praksis 

ikke i noen reell forstand avviker fra den praksisen som offentlige myndigheter vanligvis følger. 

Et finansielt bidrag som ytes av et statlig eller annet offentlig organ, anses ikke å gi en fordel dersom en privat 

markedsoperatør som utelukkende drives av utsikter til lønnsomhet, i samme situasjon som det aktuelle offentlige organet 

ville ha ytt det samme finansielle bidraget, 

16) «uavhengig konkurransemyndighet» en myndighet som er ansvarlig for anvendelsen og håndhevingen av 

konkurranseretten samt kontroll av subsidier, og som oppfyller følgende vilkår: 

a) Myndigheten er operasjonelt uavhengig og disponerer over de nødvendige ressursene til å utføre sine oppgaver. 

b) Når myndigheten utfører sine oppgaver og utøver sin myndighet, har den de nødvendige garantiene for uavhengighet 

av politisk eller annen påvirkning utenfra og opptrer upartisk. 

c) Myndighetens beslutninger er underlagt domstolskontroll. 

17) «forskjellsbehandling» enhver form for differensiering uten objektiv begrunnelse med hensyn til levering av varer eller 

tjenester, herunder offentlige tjenester, som benyttes til yting av godstransporttjenester på vei eller transport med turvogn 

og buss, eller med hensyn til offentlige myndigheters behandling av dem for slike tjenester,  
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18) «Unionens territorium» territoriet til de medlemsstatene som TEU og TEUV gjelder for, og vilkårene som er fastsatt i 

disse traktatene. 

Artikkel 3 

Rett til å utføre tillatt godstransport 

1. Britiske godstransportører på vei kan på vilkårene fastsatt i denne forordningen utføre tillatt godstransport. 

2. Tillatt godstransport av følgende typer kan utføres av fysiske eller juridiske personer etablert i Det forente kongerike, uten 

at det kreves en britisk lisens: 

a) Transport av post som en universell tjeneste. 

b) Transport av kjøretøyer som har lidt skade eller havari. 

c) Transport av gods i motorvogner med en største tillatte totalmasse, medregnet tilhengere, på høyst 3,5 tonn. 

d) Transport av legemidler, innretninger, utstyr og andre varer som kreves for legehjelp i nødssituasjoner, særlig natur-

katastrofer. 

e) Godstransport forutsatt at 

i) godset som fraktes, eies av foretaket eller er solgt, kjøpt, utleid eller leies, produsert, ekstrahert, bearbeidet eller 

reparert av foretaket, 

ii) turens formål er å transportere godset til eller fra foretaket eller flytte det innenfor eller utenfor foretaket for egen bruk, 

iii) motorvogner brukt til slik transport kjøres av personell som er ansatt hos, eller stilt til rådighet for, foretaket i henhold 

til en avtaleforpliktelse, 

iv) kjøretøyene som transporterer godset, eies av foretaket, er innkjøpt av det på avbetaling, eller er leid, forutsatt at de i 

det siste tilfellet oppfyller vilkårene fastsatt i direktiv 2006/1/EF, og 

v) slik transport ikke utgjør annet enn en underordnet virksomhet i forhold til foretakets samlede virksomhet. 

Artikkel 4 

Rett til å utføre rutetransport og spesiell rutetransport med turvogn og buss 

1. Britiske turvogn- og bussoperatører kan på vilkårene fastsatt i denne forordningen utføre tillatt persontransport med 

turvogn og buss som utgjør rutetransport og spesiell rutetransport. 

2. Britiske turvogn- og bussoperatører skal være i besittelse av en tillatelse som er utstedt før anvendelsesdatoen for denne 

forordningen i samsvar med artikkel 6–11 i forordning (EF) nr. 1073/2009, for å utføre tillatt rutetransport og spesiell 

rutetransport med turvogn og buss for en annens regning. 

3. Tillatelsene som fortsatt er gyldige i henhold til nr. 2 i denne artikkelen, kan fortsatt brukes for formålene angitt i nr. 1 i 

denne artikkelen dersom de er blitt fornyet på samme vilkår, eller endret bare med hensyn til stoppesteder, billettpriser eller 

tidtabell, og med forbehold for reglene og framgangsmåtene i artikkel 6–11 i forordning (EF) nr. 1073/2009 for en periode som 

ikke strekker seg utover 30. juni 2021.  
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4. Tillatt persontransport med turvogn og buss som utføres av fysiske eller juridiske personer etablert i Det forente kongerike 

for ikke-kommersielle og ideelle formål, kan utføres uten at det kreves lisens, dersom 

a) transporten bare er en tilleggsvirksomhet for den nevnte fysiske eller juridiske personen, og 

b) de benyttede kjøretøyene eies eller er kjøpt på avbetaling av nevnte fysiske eller juridiske person eller er gjenstand for en 

langsiktig leieavtale, og føres av en ansatt hos den fysiske eller juridiske personen, av den fysiske personen selv eller av 

personell som er ansatt hos foretaket eller er stilt til dets disposisjon i henhold til en avtaleforpliktelse. 

Denne transporten er unntatt fra alle tillatelsesordninger i Unionen, forutsatt at personen som utfører transporten, er i besittelse 

av en nasjonal tillatelse utstedt før den første dagen for anvendelse av denne forordningen som nevnt i artikkel 12 nr. 2 første 

ledd i denne forordningen i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1073/2009. 

5. Bytte av kjøretøy eller avbrudd i transporten slik at en del av turen kan foregå med et annet transportmiddel, berører ikke 

anvendelsen av denne forordningen. 

Artikkel 5 

Bilaterale avtaler eller ordninger 

Medlemsstatene skal verken forhandle eller inngå bilaterale avtaler eller ordninger med Det forente kongerike om saker som 

omfattes av virkeområdet for denne forordningen. 

Uten at det berører eksisterende multilaterale avtaler, skal de ikke på annen måte gi britiske godstransportører på vei eller 

britiske turvogn- og bussoperatører andre rettigheter enn dem som gis i denne forordningen. 

Artikkel 6 

Sosiale og tekniske regler 

I forbindelse med en tillatt godstransport eller persontransport med turvogn og buss i samsvar med denne forordningen skal 

følgende regler følges: 

a) Med hensyn til mobile arbeidstakere og førere som er selvstendig næringsdrivende, kravene fastsatt av medlemsstatene i 

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/15/EF(10). 

b) Med hensyn til visse bestemmelser på det sosiale området knyttet til veitransport, kravene i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 561/2006(11). 

c) Med hensyn til fartsskrivere innen veitransport, kravene fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 165/2014(12). 

d) Med hensyn til førernes grunnleggende kvalifisering og periodiske opplæring, kravene fastsatt av medlemsstatene i samsvar 

med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/59/EF(13).  

  

(10) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/15/EF av 11. mars 2002 om organisering av arbeidstida til personar som utfører mobilt arbeid 

innanfor vegtransport (EFT L 80 av 23.3.2002, s. 35). 

(11) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 561/2006 av 15. mars 2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området 

innen veitransport og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt om oppheving av rådsforordning (EØF) 

nr. 3820/85 (EUT L 102 av 11.4.2006, s. 1). 

(12) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 165/2014 av 4. februar 2014 om fartsskrivere innen veitransport, om oppheving av 

rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver innen veitransport og om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 561/2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport (EUT L 60 av 28.2.2014, s. 1). 

(13) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/59/EF av 15. juli 2003 om grunnleggende kvalifisering og regelmessig opplæring av førere av 

visse veigående kjøretøyer for transport av gods eller passasjerer, om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3820/85 og rådsdirektiv 

91/439/EØF og om oppheving av rådsdirektiv 76/914/EØF (EUT L 226 av 10.9.2003, s. 4). 
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e) Med hensyn til største tillatte dimensjoner og vekt for visse veigående kjøretøyer, kravene fastsatt av medlemsstatene i 

samsvar med rådsdirektiv 96/53/EF(14). 

f) Med hensyn til installering og bruk av hastighetsbegrensere på visse grupper av motorvogner, kravene fastsatt av 

medlemsstatene i samsvar med rådsdirektiv 92/6/EØF(15). 

g) Med hensyn til obligatorisk bruk av bilbelter og barnesikringsutstyr i kjøretøyer, kravene fastsatt av medlemsstatene i 

samsvar med rådsdirektiv 91/671/EØF(16). 

h) Med hensyn til utsending av arbeidstakere, kravene fastsatt av medlemsstatene i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 96/71/EF(17). 

i) Med hensyn til passasjerers rettigheter, kravene fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 181/2011(18). 

Artikkel 7 

Likeverdige rettigheter 

1. Kommisjonen skal overvåke rettighetene som Det forente kongerike gir EU-godstransportører på vei og turvogn- og 

bussoperatører fra EU, og vilkårene for utøvelsen av dem. 

2. Dersom Kommisjonen fastslår at rettighetene som Det forente kongerike gir EU-godstransportører på vei eller turvogn- og 

bussoperatører fra EU, rettslig eller faktisk ikke tilsvarer dem som gis britiske operatører i henhold til denne forordningen, eller 

at disse rettighetene ikke er like tilgjengelige for alle EU-godstransportører på vei eller for turvogn- og bussoperatører fra EU, 

skal den umiddelbart og for å gjenopprette likeverdighet vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 11 for å gjøre 

følgende: 

a) Midlertidig oppheve anvendelsen av artikkel 3 eller artikkel 4 nr. 1–4 dersom ingen likeverdige rettigheter gis til EU-

operatører, eller dersom rettighetene som gis, er minimale. 

b) Fastsette begrensninger for tillatt kapasitet som er tilgjengelig for britiske godstransportører på vei eller britiske turvogn- og 

bussoperatører, eller for antall turer, eller begge deler. 

c) Vedta driftsmessige begrensninger knyttet til kjøretøytyper eller trafikkvilkår. 

Artikkel 8 

Rettferdig konkurranse 

1. Kommisjonen skal overvåke vilkårene for EU-operatørers konkurranse med britiske operatører ved levering av 

godstransport på vei og transport med turvogn og buss som omfattes av denne forordningen.  

  

(14) 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). 

(15) Rådsdirektiv 92/6/EØF av 10. februar 1992 om installering og bruk av hastighetsbegrensere på visse grupper motorvogner i Fellesskapet 

(EFT L 57 av 2.3.1992, s. 27). 

(16) Rådsdirektiv 91/671/EØF av 16. desember 1991 om obligatorisk bruk av bilbelter og barnesikringsutstyr i kjøretøyer (EFT L 373 av 

31.12.1991, s. 26). 

(17) Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/71/EF av 16. desember 1996 om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting (EFT 

L 18 av 21.1.1997, s. 1). 

(18) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 181/2011 av 16. februar 2011 om passasjerers rettigheter ved buss- og turvogntransport og 

om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 1). 
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2. Dersom Kommisjonen fastslår at vilkårene nevnt i nr. 1 i denne artikkelen som følge av en av situasjonene nevnt i nr. 3 i 

denne artikkelen er merkbart mindre gunstige enn dem som gjelder for britiske operatører, skal den umiddelbart og for å 

avhjelpe denne situasjonen vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 11 for å gjøre følgende: 

a) Midlertidig oppheve anvendelsen av artikkel 3 eller artikkel 4 nr. 1–4 dersom konkurransevilkårene for britiske 

godstransportører på vei eller britiske turvogn- og bussoperatører avviker så mye fra dem som gjelder for EU-operatører, at 

det ikke er lønnsomt for sistnevnte å utføre denne transporten. 

b) Fastsette begrensninger for tillatt kapasitet som er tilgjengelig for britiske godstransportører på vei eller britiske buss- og 

turvognoperatører, eller for antall turer, eller begge deler. 

c) Vedta driftsmessige begrensninger knyttet til kjøretøytyper eller trafikkvilkår. 

3. De delegerte rettsaktene nevnt i nr. 2 skal, på vilkårene angitt i nevnte nummer, vedtas for å avhjelpe følgende situasjoner: 

a) Det forente kongerike tildeler subsidier. 

b) Det forente kongerike unnlater å innføre eller effektivt anvende konkurranseretten. 

c) Det forente kongerike unnlater å opprette eller opprettholde en uavhengig konkurransemyndighet. 

d) Det forente kongerike anvender standarder for vern av arbeidstakere, sikkerhet eller miljøet som er dårligere enn dem som 

er fastsatt i unionsretten, eller, i mangel av relevante bestemmelser i unionsretten, dårligere enn dem som anvendes av alle 

medlemsstatene, eller under enhver omstendighet dårligere enn gjeldende internasjonale standarder. 

e) Det forente kongerike anvender standarder for tildeling av lisenser i Det forente kongerike til godstransportører på vei eller 

til turvogn- og bussoperatører som er dårligere enn dem som er fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1071/2009(19). 

f) Det forente kongerike anvender standarder for kvalifisering og opplæring av yrkessjåfører som er dårligere enn dem som er 

fastsatt i direktiv 2003/59/EF. 

g) Det forente kongerike anvender regler for veiavgifter og beskatning som avviker fra reglene fastsatt i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 1999/62/EF(20). 

h) Enhver form for forskjellsbehandling av EU-operatører. 

4. Ved anvendelsen av nr. 1 kan Kommisjonen anmode om opplysninger fra vedkommende myndigheter i Det forente 

kongerike eller fra britiske operatører. Dersom de ikke framlegger de ønskede opplysningene innen en rimelig frist fastsatt av 

Kommisjonen, eller dersom de gir ufullstendige opplysninger, kan Kommisjonen handle i samsvar med nr. 2. 

Artikkel 9 

Utvidelse av virkeområdet for forordning (EF) nr. 1072/2009 og (EF) nr. 1073/2009 

1. I forbindelse med godstransport mellom Unionens territorium og Det forente kongerikes territorium utført av en EU-

godstransportør på vei som er avhengig av rettigheter gitt av Det forente kongerike, som nevnt i artikkel 7 i denne forordningen, 

som er likeverdige med de rettighetene som gis ved denne forordningen, får forordning (EF) nr. 1072/2009 anvendelse på den 

delen av turen som skjer på territoriet til den medlemsstaten der lasting eller lossing finner sted.  

  

(19) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1071/2009 av 21. oktober 2009 om innføring av felles regler med hensyn til vilkårene som 

må oppfylles for å utøve yrket som transportør på vei, og om oppheving av rådsdirektiv 96/26/EF (EUT L 300 av 14.11.2009, s. 51). 

(20) Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/62/EF av 17. juni 1999 om avgifter på tunge lastebiler for bruk av visse typer infrastruktur (EFT  

L 187 av 20.7.1999, s. 42). 
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2. I forbindelse med persontransport mellom Unionens territorium og Det forente kongerikes territorium utført av en 

turvogn- og bussoperatør fra Unionen som er avhengig av rettigheter gitt av Det forente kongerike, som nevnt i artikkel 7 i 

denne forordningen, som er likeverdige med de rettighetene som gis ved denne forordningen, får forordning (EF) nr. 1073/2009 

anvendelse på den delen av turen som skjer på territoriet til den medlemsstaten der passasjerer tas opp eller slippes av. 

Artikkel 10 

Samråd og samarbeid 

1. Medlemsstatenes vedkommende myndigheter skal ved behov rådføre seg og samarbeide med vedkommende myndigheter 

i Det forente kongerike for å sikre gjennomføringen av denne forordningen. 

2. Medlemsstatene skal på anmodning og uten unødig opphold gi Kommisjonen alle opplysninger innhentet i henhold til  

nr. 1 i denne artikkelen eller andre opplysninger som er relevante for gjennomføringen av artikkel 7 og 8. 

Artikkel 11 

Utøvelse av delegert myndighet 

1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsaker nevnt i artikkel 7 nr. 2 og artikkel 8 nr. 2 gis Kommisjonen til og med  

30. juni 2021. 

2. Før Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt i henhold til artikkel 7 nr. 2 eller artikkel 8 nr. 2, 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. 

3. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

Artikkel 12 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

2. Denne forordningen får anvendelse fra dagen etter at unionsretten opphører å gjelde for og i Det forente kongerike i 

henhold til artikkel 126 og 127 i utmeldingsavtalen. 

Den får imidlertid ikke anvendelse dersom en internasjonal avtale om veitransport inngått mellom Unionen og Det forente 

kongerike har trådt i kraft eller får midlertidig anvendelse senest den datoen. 

3. Denne forordningen får anvendelse fram til dagen før en internasjonal avtale om veitransport inngått mellom Unionen og 

Det forente kongerike trer i kraft eller får midlertidig anvendelse for begge parter. 

Med unntak av persontransport med turvogn og buss omhandlet i artikkel 2 nr. 3 bokstav a) opphører bestemmelsene i denne 

forordningen om persontransport med turvogn og buss å gjelde fra den datoen protokollen til Interbus-avtalen om rutetransport 

og spesiell rutetransport av passasjerer med turvogn og buss trer i kraft for Unionen og Det forente kongerike. 

4. Denne forordningen opphører under alle omstendigheter å gjelde 30. juni 2021.  



5.1.2023 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 2/1045 

 

 

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

Utferdiget i Brussel 23. desember 2020. 

For Europaparlamentet 

D. M. SASSOLI 

President 

For Rådet 

M. ROTH 

Formann 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2020/2226 

av 23. desember 2020 

om visse flysikkerhetsaspekter i forbindelse med utløpet av overgangsperioden fastsatt i avtalen om Det 

forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands utmelding av Den europeiske union og Det europeiske 

atomenergifellesskap(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 100 nr. 2, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

etter samråd med Den europeiske økonomiske og sosiale komité, 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(1) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Avtalen om Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands utmelding av Den europeiske union og Det europeiske 

atomenergifellesskap(2) («utmeldingsavtalen») ble inngått av Unionen ved rådsbeslutning (EU) 2020/135(3), og trådte i 

kraft 1. februar 2020. Overgangsperioden fastsatt i artikkel 126 i utmeldingsavtalen («overgangsperioden»), når 

unionsretten fortsatt gjelder for og i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland (Det forente kongerike) i 

samsvar med artikkel 127 med utmeldingsavtalen, utløper 31. desember 2020. 

2) Hovedformålet med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1139(4) er å fastsette og opprettholde et høyt og 

ensartet flysikkerhetsnivå i Unionen. For dette formål er det fastsatt en sertifikatordning for ulike former for luftfarts-

virksomhet med sikte på å oppnå det fastsatte sikkerhetsnivået og muliggjøre nødvendige kontroller og gjensidig 

anerkjennelse av utstedte sertifikater. 

3) På flysikkerhetsområdet kan konsekvensene av overgangsperiodens utløp for sertifikater og godkjenninger, uten en 

avtale som fastsetter de nye flysikkerhetsforbindelsene mellom Unionen og Det forente kongerike, håndteres gjennom 

ulike tiltak av mange berørte parter. Disse tiltakene omfatter overføring til en sivil luftfartsmyndighet i en av 

medlemsstatene og en søknad, før utløpet av overgangsperioden, om et sertifikat som utstedes av Den europeiske unions 

flysikkerhetsbyrå («byrået»), og som får virkning fra dagen etter overgangsperiodens utløp.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 437 av 28.12.2020, s. 97, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 243/2020 av  

30. desember 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) Europaparlamentets holdning av 18. desember 2020 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 22. desember 2020. 

(2) EUT L 29 av 31.1. 2020, s. 7. 

(3) Rådsbeslutning (EU) 2020/135 av 30. januar 2020 om inngåelse av avtalen om Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands 

utmelding av Den europeiske union og Det europeiske atomenergifellesskap (EUT L 29 av 31.2.2020, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1139 av 4. juli 2018 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av Den 

europeiske unions flysikkerhetsbyrå, og om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) 

nr. 996/2010 og (EU) nr. 376/2014, og europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/30/EU og 2014/53/EU, samt om oppheving av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og rådsforordning (EØF) nr. 3922/91 (EUT L 212 av 

22.8.2018, s. 1). 

2023/EØS/2/92 
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4) For noen sertifikater må det imidlertid iverksettes særlige tiltak for å håndtere konsekvensene av overgangsperiodens 

utløp. Dette gjelder særlig konstruksjonssertifikater som utstedes av byrået før overgangsperiodens utløp, til konstruk-

sjonsorganisasjoner som har sitt hovedforetak i Det forente kongerike, eller av konstruksjonsorganisasjoner som er 

godkjent av byrået. Fram til nevnte dato utførte byrået konstruksjonsstatens funksjoner og oppgaver i henhold til 

Konvensjonen om internasjonal sivil luftfart og vedleggene til denne på vegne av Det forente kongerike som fastsatt i 

artikkel 77 nr. 1 forordning (EU) 2018/1139. Etter utløpet av overgangsperioden vil konstruksjonsstatens funksjoner og 

oppgaver med hensyn til Det forente kongerike ivaretas av luftfartsmyndigheten i Det forente kongerike. For å håndtere 

denne endringen har Det forente kongerike vedtatt lovgivning som anser konstruksjonssertifikater som er utstedt før 

overgangsperioden, som utstedt i henhold til Det forente kongerikes lover med virkning fra overgangsperiodens utløp. 

5) Det er nødvendig med særlige tiltak fra Unionens side for å sikre at, når det gjelder luftfartøyer som er registrert i 

Unionen, de konstruksjonene som omfattes av slike konstruksjonssertifikater, fortsatt omfattes av konstruksjons-

sertifikater som reguleres av forordning (EU) 2018/1139, etter overgangsperiodens utløp. Disse særlige tiltakene bør 

gjøre det mulig for de berørte luftfartøyoperatørene å fortsette å bruke de produktene det gjelder. Det bør derfor 

fastsettes at byrået, eller eventuelt de konstruksjonsorganisasjonene som byrået har godkjent, skal anses å ha utstedt de 

konstruksjonssertifikatene som omfatter disse konstruksjonene, med virkning fra dagen etter overgangsperiodens utløp. 

Forordning (EU) 2018/1139 og relevante kommisjonsrettsakter omhandler slike konstruksjonssertifikater, som er utstedt 

på grunnlag av at det aktuelle luftfartøyet er registrert i en medlemsstat, selv om konstruksjonsstaten er et tredjeland. 

6) Det må presiseres at disse konstruksjonssertifikatene omfattes av de relevante reglene i forordning (EU) 2018/1139 og 

de relevante gjennomføringsrettsaktene og delegerte rettsaktene vedtatt i henhold til den eller til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 216/2008(5), særlig de som gjelder konstruksjonssertifisering og obligatoriske opplysninger om 

kontinuerlig luftdyktighet. 

7) På bakgrunn av det akutte behovet som følger av overgangsperiodens utløp, anses det som hensiktsmessig å fastsette et 

unntak fra åtteukersperioden nevnt i artikkel 4 i protokoll nr. 1 om nasjonalforsamlingenes rolle i Den europeiske union, 

vedlagt traktaten om Den europeiske union, traktaten om Den europeiske unions virkemåte og traktaten om opprettelse 

av Det europeiske atomenergifellesskap. 

8) Ettersom målet for denne forordningen, som er å opprettholde et høyt og ensartet flysikkerhetsnivå i Unionen, 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 denne forordningen ikke 

lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 

9) Denne forordningen bør tre i kraft snarest mulig og få anvendelse fra dagen etter overgangsperioden utløper, med 

mindre utmeldingsavtalen mellom Den europeiske union og Det forente kongerike som regulerer spørsmål innenfor sivil 

luftfartssikkerhet som gjelder konstruksjonssertifikater som omfattes av denne forordningen, har trådt i kraft eller får 

midlertidig anvendelse senest den datoen. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Ved denne forordningen fastsettes særlige bestemmelser, med hensyn til utløpet av overgangsperioden, om visse 

flysikkerhetssertifikater som er utstedt i henhold til forordning (EF) nr. 216/2008 eller (EU) 2018/1139, til fysiske eller 

juridiske personer som har sitt hovedforetak i Det forente kongerike.  

  

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et 

europeisk flysikkerhetsbyrå, og om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (EUT 

L 79 av 19.3.2008, s. 1). 
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2. Denne forordningen gjelder konstruksjonssertifikatene som er angitt i vedlegget og som er gyldige dagen før 

anvendelsesdatoen for denne forordningen, og som er utstedt av byrået til fysiske eller juridiske personer som har sitt hoved-

foretak i Det forente kongerike, eller av en konstruksjonsorganisasjon som har sitt hovedforetak i Det forente kongerike. 

3. Denne forordningen får anvendelse bare for luftfartøyer som er registrert i Unionen. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen gjelder de tilsvarende definisjonene i forordning (EU) 2018/1139 og de delegerte rettsaktene og 

gjennomføringsrettsaktene vedtatt i henhold til den forordningen og forordning (EF) nr. 216/2008. 

Artikkel 3 

Sertifikatenes gyldighet 

Konstruksjonssertifikatene som er nevnt i artikkel 1 nr. 2, skal med virkning fra datoen nevnt i artikkel 5 nr. 2 anses som ha blitt 

utstedt 

1) av byrået, når det gjelder sertifikatene nevnt i artikkel 1 nr. 2 som byrået har utstedt,  

2) av en organisasjon som er godkjent av byrået, når det gjelder sertifikatene som er nevnt i artikkel 1 nr. 2 som ble utstedt av 

en konstruksjonsorganisasjon godkjent av byrået. 

Artikkel 4 

Regler og forpliktelser med hensyn til sertifikater som omfattes av artikkel 3 

1. Sertifikatene som omfattes av artikkel 3 i denne forordningen, er underlagt reglene som gjelder for dem i samsvar med 

forordning (EU) 2018/1139 og de relevante gjennomføringsrettsaktene og delegerte rettsaktene vedtatt på grunnlag av den 

forordningen eller forordning (EF) nr. 216/2008, særlig kommisjonsforordning (EU) nr. 748/2012(6). 

2. Byrået gis de fullmaktene som er fastsatt i forordning (EU) 2018/1139 og i de relevante gjennomføringsrettsaktene og 

delegerte rettsaktene vedtatt i henhold til den forordningen og forordning (EF) nr. 216/2008 med hensyn til foretak som har sitt 

hovedforetak i et tredjeland. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

2. Denne forordningen får anvendelse fra dagen etter at unionsretten opphører å gjelde for og i Det forente kongerike i 

henhold til artikkel 126 og 127 i utmeldingsavtalen. 

3. Denne forordningen får ikke anvendelse dersom en avtale mellom Unionen og Det forente kongerike som regulerer 

spørsmål innenfor sivil luftfartssikkerhet som gjelder konstruksjonssertifikatene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i denne forordningen, 

har trådt i kraft eller får midlertidig anvendelse senest datoen nevnt i nr. 2 i denne artikkelen. 

  

(6) Kommisjonsforordning (EU) nr. 748/2012 av 3. august 2012 om fastsettelse av gjennomføringsregler for luftdyktighets- og miljø-

sertifisering av luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr og for sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner 

(EUT L 224 av 21.8.2012, s. 1). 
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Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 23. desember 2020. 

For Europaparlamentet 

D. M. SASSOLI 

President 

For Rådet 

M. ROTH 

Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

LISTE OVER SERTIFIKATER NEVNT I ARTIKKEL 1 

1. Kommisjonsforordning (EU) nr. 748/2012(1), vedlegg 1 del 21 avsnitt A kapittel B (typesertifikater og begrensede 

typesertifikater) 

2. Forordning (EU) nr. 748/2012, vedlegg 1 del 21 avsnitt A kapittel D (endringer av typesertifikater og begrensede 

typesertifikater) 

3. Forordning (EU) nr. 748/2012, vedlegg I del 21 avsnitt A kapittel E (supplerende typesertifikater) 

4. Forordning (EU) nr. 748/2012, vedlegg I del 21 avsnitt A kapittel M (reparasjoner) 

5. Forordning (EU) nr. 748/2012, vedlegg I del 21 avsnitt A kapittel O (ETSO-godkjenninger) 

6. Forordning (EU) nr. 748/2012, vedlegg I del 21 avsnitt A kapittel J (godkjenninger som konstruksjonsorganisasjon) 

 __________  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 748/2012 av 3. august 2012 om fastsettelse av gjennomføringsregler for luftdyktighets- og miljø-

sertifisering av luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr og for sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner 

(EUT L 224 av 21.8.2012, s. 1). 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/2174 

av 19. oktober 2020 

om endring av vedlegg IC, III, IIIA, IV, V, VII og VIII til europaparlaments- og rådsforordning  

(EF) nr. 1013/2006 om overføring av avfall(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 av 14. juni 2006 om overføring av avfall(1), 

særlig artikkel 58 nr. 1 bokstav a) og c), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) På sitt fjortende møte avholdt i mai 2019 vedtok partskonferansen for Basel-konvensjonen, ved beslutning BC-14/12, å 

tilføye en ny post for farlig plastavfall (post A3210) i vedlegg VIII og to nye poster for ikke-farlig plastavfall i vedlegg 

II (post Y48) og vedlegg IX (post B3011) til Basel-konvensjonen. Disse endringene får virkning 1. januar 2021. 

2) Det er hensiktsmessig at Unionen, som er part i Basel-konvensjonen, endrer de relevante vedleggene til forordning (EF) 

nr. 1013/2006 for å ta hensyn til de endringene som er gjort i postene for plastavfall i vedleggene til Basel-

konvensjonen. 

3) Den 7. september 2020 vedtok OECDs miljøpolitiske komité endringer av tillegg 4 til OECD-vedtaket(2) vedrørende 

farlig plastavfall og avklaringer i tillegg 3 og 4 til OECD-vedtaket. Disse endringene får virkning 1. januar 2021. Det er 

hensiktsmessig at Unionen endrer de relevante vedleggene til forordning (EF) nr. 1013/2006 for å ta hensyn til disse 

endringene. 

4) Denne forordningen tar hensyn til at det ikke er oppnådd enighet i OECD om å innarbeide endringene av vedleggene til 

Basel-konvensjonen knyttet til ikke-farlig plastavfall (post B3011 og Y48) i tilleggene til OECD-vedtaket. 

5) Når det gjelder eksport av plastavfall fra Unionen til tredjeland og import av plastavfall til Unionen fra tredjeland, bør 

vedlegg III, IV og V til forordning (EF) nr. 1013/2006 endres for å ta hensyn til endringene av vedlegg II, VIII og IX til 

Basel-konvensjonen og endringene av tillegg 4 til OECD-vedtaket. Som følge av dette vil eksport fra Unionen og import 

til Unionen av plastavfall under post AC300 og Y48 til og fra tredjeland som omfattes av OECD-vedtaket(3), være 

underlagt framgangsmåten med skriftlig forhåndsmelding og -samtykke. I samsvar med artikkel 36 nr. 1 bokstav a) og 

b) i og vedlegg V til forordning (EF) nr. 1013/2006 vil eksport av plastavfall under post A3210 og Y48 til tredjeland 

som ikke omfattes av OECD-vedtaket, være forbudt. 

6) Ettersom Unionen har sendt en melding som dekker overføring av avfall innenfor Unionen, til Basel-konvensjonens 

sekretariat i henhold til konvensjonens artikkel 11, er Unionen ikke pålagt å gjennomføre endringene av vedleggene til 

Basel-konvensjonen om ikke-farlig plastavfall (post B3011 og Y48) i unionsretten når det gjelder overføringer mellom 

medlemsstater. For å sikre juridisk klarhet bør det imidlertid innføres nye poster for overføringer av ikke-farlig 

plastavfall innenfor Unionen i vedlegg III, IIIA og IV til forordning (EF) nr. 1013/2006 som tar hensyn til terminologien 

som er brukt i de nye postene B3011 og Y48 i Basel-konvensjonen, og som for en stor del gjør det mulig å opprettholde 

den nåværende kontrollen med slike overføringer innenfor Unionen. 

7) En rekke tekniske retningslinjer og veiledningsdokumenter om miljømessig forsvarlig håndtering av ulike avfalls-

strømmer ble vedtatt på de siste møtene til partskonferansen for Basel-konvensjonen. Disse tekniske retningslinjene og 

veiledningsdokumentene gir nyttig veiledning og bør derfor tilføyes i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 1013/2006. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 433 av 22.12.2020, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 244/2020 av  

30. desember 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 190 av 12.7.2006, s. 1. 

(2) OECD-rådets vedtak C(2001)107/Final om revisjon av vedtak C(92)39/Final om kontroll med grensekryssende transport av avfall beregnet 

på gjenvinning. 

(3) OECD-rådets vedtak C(2001)107/Final om revisjon av vedtak C(92)39/Final om kontroll med grensekryssende transport av avfall beregnet 

på gjenvinning. 

2023/EØS/2/93 
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8) Forordning (EF) nr. 1013/2006 bør derfor endres. 

9) Ettersom endringene av vedleggene til Basel-konvensjonen og tilleggene til OECD-vedtaket får virkning 1. januar 2021, 

bør de endringene av forordning (EF) nr. 1013/2006 som knytter seg til dem, også få virkning 1. januar 2021. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 1013/2006 gjøres følgende endringer: 

1) Vedlegg IC, III, IIIA, IV, V og VII endres i samsvar med vedlegg I til denne forordningen. 

2) Vedlegg VIII erstattes med teksten i 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. 

Artikkel 1 nr. 1 får anvendelse fra 1. januar 2021. 

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

Utferdiget i Brussel 19. oktober 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg IC, III, IIIA, IV, V og VII til forordning (EF) nr. 1013/2006 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg IC skal nr. 25 bokstav e) andre ledd lyde: 

«Slike koder kan oppføres i vedlegg IIIA, IIIB, IV (EU48) eller IVA til denne forordningen. I så fall angis 

vedleggsnummeret før kodene. Når det gjelder vedlegg IIIA, brukes relevant(e) kode(r) som angitt i vedlegg IIIA, i relevant 

rekkefølge. Enkelte Basel-poster, som f.eks. B1100 og B3020, er begrenset til bestemte avfallsstrømmer, som angitt i 

vedlegg IIIA.» 

2) I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«LISTE OVER AVFALL UNDERLAGT DE GENERELLE OPPLYSNINGSKRAVENE I ARTIKKEL 18 (AVFALL PÅ 

«GRØNN» LISTE)» 

b) I del I skal bokstav a) lyde: 

«a) skal enhver henvisning i vedlegg IX til Basel-konvensjonen til liste A forstås som en henvisning til vedlegg IV til 

denne forordningen,» 

c) I del I skal bokstav g) lyde: 

«g) får Basel-post B3011 ikke anvendelse på avfall som overføres innenfor Unionen, og isteden får følgende post 

anvendelse: 

EU3011 Plastavfall (se tilsvarende post AC300 i vedlegg IV del II og tilsvarende post EU48 i vedlegg IV del I): 

Følgende plastavfall, forutsatt at det er nesten fritt for forurensninger og andre typer avfall(*): 

— Plastavfall som nesten utelukkende(**) består av en ikke-halogenert polymer, herunder blant annet 

følgende polymerer: 

— Polyetylen (PE) 

— Polypropylen (PP) 

— Polystyren (PS) 

— Akrylnitrilbutadienstyren (ABS) 

— Polyetylentereftalat (PET) 

— Polykarbonater (PC) 

— Polyetere 

— Plastavfall som nesten utelukkende(**) består av en herdet harpiks eller et kondensasjonsprodukt, 

herunder blant annet følgende harpikser: 

— Ureaformaldehydharpikser 

— Fenolformaldehydharpikser 

— Melaminformaldehydharpikser 

— Epoksyharpikser 

— Alkydharpikser 

— Plastavfall som nesten utelukkende(**) består av en av følgende fluorerte polymerer(***): 

— Perfluoretylen/-propylen (FEP) 

— Perfluoralkoksyalkaner: 

— Tetrafluoretylen/perfluoralkylvinyleter (PFA) 

— Tetrafluoretylen/perfluormetylvinyleter (MFA)  
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— Polyvinylfluorid (PVF) 

— Polyvinylidenfluorid (PVDF) 

— Polytetrafluoretylen (PTFE) 

— Polyvinylklorid (PVC). 

  

(*) Med hensyn til «nesten fritt for forurensninger og andre typer avfall» kan internasjonale og nasjonale 

spesifikasjoner være et referansepunkt. 

(**) Med hensyn til «nesten utelukkende» kan internasjonale og nasjonale spesifikasjoner være et referansepunkt. 

(***) Forbrukeravfall inngår ikke.» 

d) I del II utgår følgende tekst: 

«Plastavfall i fast form 

GH013 391530 ex 390410-40 Polymerer av vinylklorid» 

3) I vedlegg IIIA gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 3 utgår bokstav d), e) og f). 

b) Nytt nr. 4 skal lyde: 

«4. Følgende typer blandet avfall som er klassifisert under separate strekpunkter eller understrekpunkter i en enkelt 

post, er oppført i dette vedlegget bare med tanke på overføringer innenfor Unionen: 

a) Blandet avfall klassifisert under post EU3011 og oppført under strekpunktet som viser til ikke-halogenerte 

polymerer. 

b) Blandet avfall klassifisert under post EU3011 og oppført under strekpunktet som viser til herdet harpiks eller 

kondensasjonsprodukter. 

c) Blandet avfall klassifisert under post EU3011 og oppført under «perfluoralkoksylalkaner». 

4) I vedlegg IV gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«LISTE OVER AVFALL SOM ER UNDERLAGT FRAMGANGSMÅTEN MED SKRIFTLIG FORHÅNDSMELDING OG  

-SAMTYKKE (AVFALL PÅ «ORANSJE» LISTE)» 

b) I del I gjøres følgende endringer: 

i) Første og andre ledd skal lyde: 

«Følgende avfall skal være underlagt framgangsmåten med skriftlig forhåndsmelding og -samtykke: 

Avfall oppført i vedlegg II og VIII til Basel-konvensjonen(*). 

  

(*) Vedlegg VIII til Basel-konvensjonen er oppført i denne forordningens vedlegg V del 1 liste A. Vedlegg II til 

Basel-konvensjonen er oppført i denne forordningens vedlegg V del 3 liste A.» 

ii) Bokstav a) skal lyde: 

«a) Enhver henvisning i vedlegg VIII til Basel-konvensjonen til liste B skal forstås som en henvisning til 

vedlegg III til denne forordningen.» 

iii) Ny bokstav e) og f) skal lyde: 

«e) Basel-post A3210 får ikke anvendelse, og isteden får post AC300 i del II anvendelse. 

f) For avfall som overføres innenfor Unionen, får Basel-post Y48 ikke anvendelse, og isteden får følgende post 

anvendelse: 

EU48: Plastavfall som ikke er omfattet av post AC300 i del II eller post EU3011 i vedlegg III del I, samt 

blandet plastavfall som ikke er omfattet av nr. 4 i vedlegg IIIA.»  
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c) I del II innsettes følgende post etter post AC270: 

«AC300 Plastavfall, herunder blandet slikt avfall, som inneholder eller er forurenset av bestanddeler oppført i vedlegg 

I i et omfang som gjør at det framviser en egenskap angitt i vedlegg III (se tilsvarende post EU3011 i vedlegg 

III del I og tilsvarende post EU48 i del I).» 

5) I vedlegg V gjøres følgende endringer: 

a) I del 1 gjøres følgende endringer: 

i) I liste A avsnitt A3 tilføyes følgende post: 

«A3210 Plastavfall, herunder blandet slikt avfall, som inneholder eller er forurenset av bestanddeler oppført i 

vedlegg I i et omfang som gjør at det framviser en egenskap angitt i vedlegg III (se tilsvarende post 

B3011 i liste B i denne delen og post Y48 i liste A i del 3).» 

ii) I liste B avsnitt B3 gjøres følgende endringer: 

— Post B3010 utgår. 

— Følgende post innsettes før post B3020: 

«B3011 Plastavfall (se tilsvarende post A3210 i liste A i denne delen og post Y48 i liste A i del 3) 

— Følgende plastavfall, forutsatt at det er beregnet på gjenvinning(*) på en miljømessig forsvarlig 

måte og er nesten fritt for forurensninger og andre typer avfall(**): 

— Plastavfall som nesten utelukkende(***) består av en ikke-halogenert polymer, herunder 

blant annet følgende polymerer: 

— Polyetylen (PE) 

— Polypropylen (PP) 

— Polystyren (PS) 

— Akrylnitrilbutadienstyren (ABS) 

— Polyetylentereftalat (PET) 

— Polykarbonater (PC) 

— Polyetere 

— Plastavfall som nesten utelukkende(***) består av en herdet harpiks eller et kondensasjons-

produkt, herunder blant annet følgende harpikser: 

— Ureaformaldehydharpikser 

— Fenolformaldehydharpikser 

— Melaminformaldehydharpikser 

— Epoksyharpikser 

— Alkydharpikser 

— Plastavfall som nesten utelukkende(***) består av en av følgende fluorerte polymerer: 

(****) 

— Perfluoretylen/-propylen (FEP) 

— Perfluoralkoksyalkaner: 

— Tetrafluoretylen/perfluoralkylvinyleter (PFA) 

— Tetrafluoretylen/perfluormetylvinyleter (MFA) 

— Polyvinylfluorid (PVF) 

— Polyvinylidenfluorid (PVDF)  
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— Blandet plastavfall bestående av polyetylen (PE), polypropylen (PP) og/eller polyetylentereftalat 

(PET), forutsatt at det er beregnet på separat gjenvinning(*****) av hvert materiale på en 

miljømessig forsvarlig måte og er nesten fritt for forurensninger og andre typer avfall(**). 

  

(*) Materialgjenvinning/oppgradering av organiske stoffer som ikke brukes som løsemidler (R3 i 

vedlegg IV avsn. B), eller om nødvendig midlertidig lagring begrenset til ett tilfelle, forutsatt at den 

følges av metode R3 og dokumenteres med kontrakter eller relevant offisiell dokumentasjon. 

(**) Med hensyn til «nesten fritt for forurensninger og andre typer avfall» kan internasjonale og nasjonale 

spesifikasjoner være et referansepunkt. 

(***) Med hensyn til «nesten fritt for forurensninger og andre typer avfall» kan internasjonale og nasjonale 

spesifikasjoner være et referansepunkt. 

(****) Forbrukeravfall inngår ikke. 

(*****) Materialgjenvinning/oppgradering av organiske stoffer som ikke brukes som løsemidler (R3 i 

vedlegg IV avsn. B), med forutgående sortering og om nødvendig midlertidig lagring begrenset til ett 

tilfelle, forutsatt at den følges av metode R3 og dokumenteres med kontrakter eller relevant offisiell 

dokumentasjon.» 

b) I del 3 skal liste A lyde: 

«Liste A (vedlegg II til Basel-konvensjonen) 

Y46 Avfall innsamlet fra husholdninger(*) 

Y47 Rester fra forbrenning av husholdningsavfall 

Y48 Plastavfall, herunder blandet plastavfall, med unntak av følgende: 

— Plastavfall som er farlig avfall (se post A3210 i del 1 av liste A i vedlegg V) 

— Følgende plastavfall, forutsatt at det er beregnet på gjenvinning(**) på en miljømessig forsvarlig måte og er 

nesten fritt for forurensninger og andre typer avfall: (***) 

— Plastavfall som nesten utelukkende(****) består av en ikke-halogenert polymer, herunder blant annet 

følgende polymerer: 

— Polyetylen (PE) 

— Polypropylen (PP) 

— Polystyren (PS) 

— Akrylnitrilbutadienstyren (ABS) 

— Polyetylentereftalat (PET) 

— Polykarbonater (PC) 

— Polyetere 

— Plastavfall som nesten utelukkende(****) består av en herdet harpiks eller et kondensasjonsprodukt, 

herunder blant annet følgende harpikser: 

— Ureaformaldehydharpikser 

— Fenolformaldehydharpikser 

— Melaminformaldehydharpikser 

— Epoksyharpikser 

— Alkydharpikser 

— Plastavfall som nesten utelukkende(****) består av en av følgende fluorerte polymerer: (*****) 

— Perfluoretylen/-propylen (FEP) 

— Perfluoralkoksyalkaner: 

— Tetrafluoretylen/perfluoralkylvinyleter (PFA) 

— Tetrafluoretylen/perfluormetylvinyleter (MFA)  
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— Polyvinylfluorid (PVF) 

— Polyvinylidenfluorid (PVDF) 

— Blandet plastavfall bestående av polyetylen (PE), polypropylen (PP) og/eller polyetylentereftalat (PET), 

forutsatt at det er beregnet på separat gjenvinning(******) av hvert materiale på en miljømessig forsvarlig 

måte og er nesten fritt for forurensninger og andre typer avfall. (***) 

  

(*) Med mindre dette på egnet måte er klassifisert under en enkelt post i vedlegg III. 

(**) Materialgjenvinning/oppgradering av organiske stoffer som ikke brukes som løsemidler (R3 i vedlegg IV 

avsn. B), eller om nødvendig midlertidig lagring begrenset til ett tilfelle, forutsatt at den følges av metode 

R3 og dokumenteres med kontrakter eller relevant offisiell dokumentasjon. 

(***) Med hensyn til «nesten fritt for forurensninger og andre typer avfall» kan internasjonale og nasjonale 

spesifikasjoner være et referansepunkt. 

(****) Med hensyn til «nesten utelukkende» kan internasjonale og nasjonale spesifikasjoner være et referansepunkt. 

(*****) Forbrukeravfall inngår ikke. 

(******) Materialgjenvinning/oppgradering av organiske stoffer som ikke brukes som løsemidler (R3 i vedlegg IV 

avsn. B), med forutgående sortering og om nødvendig midlertidig lagring begrenset til ett tilfelle, forutsatt at 

den følges av metode R3 og dokumenteres med kontrakter eller relevant offisiell dokumentasjon.» 

c) I del 3 liste B skal overskriften lyde: 

«Liste B (avfall fra tillegg 4 del II i OECD-vedtaket)(*) 

  

(*) Avfallet med nummer AB130, AC250, AC260 og AC270 er slettet, ettersom det i samsvar med framgangsmåten i 

artikkel 18 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/12/EF av 5. april 2006 om avfall (EUT L 114 av 27.4.2006, 

s. 9, opphevet ved direktiv 2008/98/EF), anses for å være ikke-farlig og derfor ikke er underlagt eksportforbudet i 

denne forordningens artikkel 36. Avfallet med nummer AC300 er slettet, ettersom det er omfattet av post A3210 i 

liste A i del 1.» 

6) I vedlegg VII gjøres følgende endringer: 

I rubrikk 10 tilføyes følgende: 

«vii) Annet (angi nærmere):» 

 _____  
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VEDLEGG II 

«VEDLEGG VIII 

RETNINGSLINJER FOR MILJØMESSIG FORSVARLIG HÅNDTERING (ARTIKKEL 49) 

I. Retningslinjer og veiledningsdokumenter vedtatt i henhold til Basel-konvensjonen: 

1. Technical guidelines on the environmentally sound management of biomedical and health care wastes (Y1, Y3)(1). 

2. Technical guidelines on the environmentally sound management of waste lead acid batteries1 

3. Technical guidelines on the environmentally sound management of the full and partial dismantling of ships1 

4. Technical guidelines on the environmentally sound recycling/reclamation of metals and metal compounds (R4)(2) 

5. General technical guidelines for the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or 

contaminated with persistent organic pollutants(3) 

6. Technical guidelines on the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with 

1,1,1 trichloro 2,2 bis (4 chlorophenyl) ethane (DDT)(4) 

7. Technical guidelines on the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with 

hexabromocyclododecane (HBCD)(5) 

8. Technical guidelines on the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with 

perfluorooctane sulfonic acid (PFOS), its salts and perfluorooctane sulfonyl fluoride (PFOSF)5 

9. Technical guidelines on the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with 

pentachlorophenol and its salts and esters (PCP)(6) 

10. Technical guidelines on the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with 

the pesticides aldrin, alpha hexachlorocyclohexane, beta hexachlorocyclohexane, chlordane, chlordecone, dieldrin, endrin, 

heptachlor, hexachlorobenzene, hexachlorobutadiene, lindane, mirex, pentachlorobenzene, pentachlorophenol and its salts, 

perfluorooctane sulfonic acid, technical endosulfan and its related isomers or toxaphene or with hexachlorobenzene as an 

industrial chemical (POP Pesticides)6 

11. Technical guidelines on the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with 

polychlorinated biphenyls, polychlorinated terphenyls, polychlorinated naphthalenes or polybrominated biphenyls 

including hexabromobiphenyl (PCBs, PCTs, PCNs or PBBs, including HBB)6 

12. Technical guidelines on the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with 

hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether, or tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether or 

decabromodiphenyl ether (POP-BDEs)3 

13. Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Containing or Contaminated with 

unintentionally produced polychlorinated dibenzo-p-dioxins, polychlorinated dibenzofurans, hexachlorobenzene, 

polychlorinated biphenyls, pentachlorobenzene, polychlorinated naphthalenes or hexachlorobutadiene3  

  

(1) Vedtatt på det sjette møtet til partskonferansen for Basel-konvensjonen om kontroll av grensekryssende transport av farlig avfall og dets 

disponering, desember 2002. 

(2) Vedtatt på det sjuende møtet til partskonferansen for Basel-konvensjonen om kontroll av grensekryssende transport av farlig avfall og dets 

disponering, oktober 2004. 

(3) Vedtatt på det fjortende møtet til partskonferansen for Basel-konvensjonen om kontroll av grensekryssende transport av farlig avfall og 

dets disponering, mai 2019. 

(4) Vedtatt på det åttende møtet til partskonferansen for Basel-konvensjonen om kontroll av grensekryssende transport av farlig avfall og dets 

disponering, desember 2006. 

(5) Vedtatt på det tolvte møtet til partskonferansen for Basel-konvensjonen om kontroll av grensekryssende transport av farlig avfall og dets 

disponering, mai 2015. 

(6) Vedtatt på det trettende møtet til partskonferansen for Basel-konvensjonen om kontroll av grensekryssende transport av farlig avfall og dets 

disponering, mai 2017. 
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14. Technical guidelines on the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with 

hexachlorobutadiene3 

15. Technical guidelines on the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with 

short-chain chlorinated paraffins3 

16. Technical guidelines for the environmentally sound management of used and waste pneumatic tyres (7) 

17. Technical guidelines for the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with 

mercury or mercury compounds5 

18. Technical guidelines for the environmentally sound co-processing of hazardous wastes in cement kilns7 

19. Guidance document on the environmentally sound management of used and end-of-life computing equipment6 

20. Guidance document on environmentally sound management of used and end-of-life mobile phones7 

21. Framework for the environmentally sound management of hazardous wastes and other wastes(8) 

22. Practical manuals for the promotion of the environmentally sound management of wastes(9) 

II. Retningslinjer vedtatt av OECD: 

Technical guidance for the environmentally sound management of specific waste streams: 

Used and scrap personal computers(10) 

III. Retningslinjer vedtatt av Den internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO): 

Guidelines on ship recycling(11) 

IV. Retningslinjer vedtatt av Den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO): 

Safety and health in shipbreaking guidelines for Asian countries and Turkey(12)» 

 __________  

  

(7) Vedtatt på det tiende møtet til partskonferansen for Basel-konvensjonen om kontroll av grensekryssende transport av farlig avfall og dets 

disponering, oktober 2013. 

(8) Vedtatt på det ellevte møtet til partskonferansen for Basel-konvensjonen om kontroll av grensekryssende transport av farlig avfall og dets 

disponering, oktober 2013. 

(9) Vedtatt på det trettende og fjortende møtet til partskonferansen for Basel-konvensjonen om kontroll av grensekryssende transport av farlig 

avfall og dets disponering, mai 2017 og mai 2019. 

(10) Vedtatt av OECDs miljøpolitiske komité i februar 2003 (dokument ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL). 

(11) Resolusjon A.962 vedtatt av IMOs forsamling på dens 23. ordinære sesjon, 24. november til 5. desember 2003. 

(12) Godkjent for offentliggjøring av ILOs styringsorgan på dets 289. møte, 11.–26. mars 2004. 
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