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under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2

ut fra følgende betraktninger:

av medlemsstatenes lovgivning om utnyttelse og
markedsføring av naturlig mineralvann(3) er blitt

4). Ettersom det skal gjøres

omarbeides.

lovgivning. I denne lovgivningen fastsettes vilkårene
for godkjenning av naturlig mineralvann som sådant og

mineralvann.

3) Forskjellene mellom medlemsstatenes lovgivning hindrer 

konkurransevilkår og får dermed direkte innvirkning på
det indre markeds virkemåte.

både ved at den enkelte medlemsstaten forpliktes til
å tillate markedsføring på sitt territorium av naturlig
mineralvann som er godkjent som sådant av hver av

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 4/2010 av 29. januar 2010 

Den europeiske unions tidende 

(1

(2) Europaparlamentsuttalelse av 23. september 2008 (ennå ikke offentliggjort i 

(3

(4

bestemte navn på visse typer mineralvann.

forbrukerne villedes og sikre god forretningsskikk.

6) I påvente av at Fellesskapet og tredjestater inngår avtaler

det inntil disse avtalene er gjennomført fastsettes vilkår
for hvordan lignende produkter fra tredjestater kan tillates 
innført i Fellesskapet som naturlig mineralvann.

7) Det er viktig å påse at naturlig mineralvann på
markedsføringstidspunktet har beholdt de egenskapene
som gjorde at det ble godkjent som naturlig mineralvann.

egnede lukkemekanismer.

de alminnelige reglene som er fastsatt i europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2000/13/EF av 20. mars 2000 om

5).
Dette direktiv kan derfor begrenses til å fastsette de
tilleggene og unntakene som bør gjøres med hensyn til de
alminnelige reglene.

9) Angivelse av den analytiske sammensetningen av

forbrukerne blir informert.

10) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av

regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet
som er gitt Kommisjonen(6).

(5

(6

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/54/EF

av 18. juni 2009

om utnytting og markedsføring av naturlig mineralvann

(Omarbeiding)(*)

2015/EØS/10/24
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grenseverdier for konsentrasjonen av bestanddeler

bestemmelser om angivelse i merkingen av høyt innhold

om hvilke behandlinger det naturlige mineralvannet har

prøvetaking og analysemetoder som er nødvendige for å
kontrollere det naturlige mineralvannets mikrobiologiske
egenskaper. Ettersom disse tiltakene er allmenne og har
som formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i

etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll
fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF.

12) Når det av tvingende grunner ikke er mulig å overholde
de normale fristene for framgangsmåten med

anvende framgangsmåten for behandling av hastesaker

vedta de endringene til dette direktiv som er nødvendige
for å sikre vernet av folkehelsen.

13) De nye bestemmelsene i dette direktiv gjelder bare
komitéframgangsmåtene. Det er derfor ikke nødvendig
for medlemsstatene å innarbeide dem.

14) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i

Artikkel 1

1. Dette direktiv omfatter vann som utvinnes fra en

i medlemsstaten er godkjent som naturlig mineralvann som 
oppfyller bestemmelsene i vedlegg I del I.

2. Dette direktiv omfatter også vann som utvinnes fra

godkjennes som naturlig mineralvann av den ansvarlige 
myndighet i en medlemsstat.

dersom den ansvarlige myndighet i den staten utvinningen 

vedlegg II nr. 2 er overholdt.

fem år. Det er ikke nødvendig å gi ny godkjenning som nevnt i 

periode.

3. Dette direktiv skal ikke gjelde for:

a) vann som er et legemiddel i henhold til europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om
innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for
mennesker(1

b) naturlig mineralvann som benyttes ved kilden til kurative
formål i varme- eller vannmineralske behandlingsanstalter
og kurbad.

behørig måte av medlemsstatens ansvarlige myndighet og skal 
offentliggjøres.

5. Den enkelte medlemsstat skal underrette Kommisjonen
om de tilfeller der den har utstedt eller tilbakekalt godkjenning 

Den europeiske 
unions tidende.

Artikkel 2

mineralvann.

Artikkel 3

Kildene med naturlig mineralvann skal utnyttes og vannet 
tappes i samsvar med vedlegg II.

Artikkel 4

gis annen behandling enn:

endrer vannets sammensetning med hensyn til vesentlige

(1
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arsen fra visse typer naturlig mineralvann ved behandling

endrer vannets sammensetning med hensyn til vesentlige

i) behandlingen oppfyller de bruksvilkårene som skal
fastsettes av Kommisjonen etter samråd med Den

opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om
fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i

om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med
1

c) utskilling av andre uønskede bestanddeler enn dem

endrer vannets sammensetning med hensyn til vesentlige

i) behandlingen oppfyller de bruksvilkårene som skal
fastsettes av Kommisjonen etter samråd med Den

d) fullstendig eller delvis fjerning av fritt karbondioksid ved
utelukkende fysiske prosesser.

som formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i 

framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll omhandlet 
i artikkel 14 nr. 2.

og kildevann kan benyttes til framstilling av alkoholfrie 
leskedrikker.

ikke gis annen tilsetning enn tilførsel eller ny tilførsel av 
karbondioksid på vilkårene fastsatt i vedlegg I del III.

eller enhver annen behandling som kan endre det heterotrofe 

(1

Artikkel 5

kimtallet i naturlig mineralvann svare til dets normale 
heterotrofe kimtall og vise at kilden er effektivt beskyttet mot 
enhver forurensning. Det totale utviklingsdyktige heterotrofe 
kimtallet skal bestemmes i henhold til vilkårene i vedlegg I 
del II punkt 1.3.3.

Etter tapping skal det totale heterotrofe kimtallet ikke overstige 
100 per ml ved 20-22 °C i 72 timer på agar-agar eller agar-
gelatin-blanding og 20 per ml ved 37 °C i 24 timer på agar-agar.  
Det totale heterotrofe kimtallet skal måles innen 12 timer etter 

henholdsvis 20 per ml ved 20-22 °C i 72 timer og 5 per ml 

veiledende tall og ikke som største tillatte konsentrasjoner.

b) Escherichia coli og andre koliforme bakterier og

d) Pseudomonas aeruginosa i enhver undersøkt prøve på
250 ml.

a) det totale utviklingsdyktige heterotrofe kimtallet i naturlig
mineralvann utelukkende stamme fra den normale

henseende.

Artikkel 6

Alle beholdere som benyttes til emballering av naturlig 

unngå enhver mulighet for forfalskning eller forurensning.
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Artikkel 7

1. Naturlig mineralvann skal selges under betegnelsen

Naturlig mineralvann som har gjennomgått behandling som 

2. Etiketten på naturlig mineralvann skal også inneholde
følgende obligatoriske opplysninger:

a) vannets analytiske sammensetning med angivelse av de

c) angivelse av eventuell behandling som nevnt i artikkel 4
nr. 1 første ledd bokstav b) og c).

3. Dersom det ikke foreligger fellesskapsbestemmelser om

kan medlemsstatene opprettholde sine nasjonale bestemmelser.

Artikkel 8

mineralvann hvis kilde utnyttes på stedet som oppgis i 

med hensyn til det stedet kilden utnyttes.

fra én og samme kilde under mer enn én handelsbetegnelse.

3. Dersom etiketten eller påskriften på beholderne som

handelsbetegnelse som er forskjellig fra navnet på kilden eller 

angis med minst én og en halv gang så høye og brede bokstaver 
som de største bokstavene i handelsbetegnelsen.

Første ledd får tilsvarende anvendelse med hensyn til den 
betydning som blir tillagt kildens navn eller stedet der kilden 

type reklame for naturlig mineralvann.

Artikkel 9

analyseresultater eller enhver tilsvarende henvisning til

b) som kan føre til en sammenblanding mellom tappet
drikkevann som ikke oppfyller bestemmelsene i vedlegg I

2. Enhver betegnelse der naturlig mineralvann blir tillagt

dersom de oppfyller de aktuelle kriteriene som er fastsatt 

grunnlag av fysisk-kjemiske analyser og om nødvendig på 

vedlegg I del I nr. 2.

forutsatt at de ikke strider mot prinsippene i første ledd og er 
forenlige med prinsippene i annet ledd.

Disse bestemmelser kan også gjelde egenskaper ved vannet 
som er bestemmende for bruk av nevnte angivelser.

skal underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om 
dette på forhånd.
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er beregnet på konsum i sin naturlige tilstand og tappes på 

a) oppfyller vilkårene for utnytting fastsatt i vedlegg II nr. 2

c) oppfyller kravene til merking fastsatt i artikkel 7 nr. 2

d) ikke har gjennomgått annen behandling enn det som er
nevnt i artikkel 4. Kommisjonen kan gi tillatelse til annen
behandling.

ikke-grunnleggende bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle 

forskriftskomité med kontroll omhandlet i artikkel 14 nr. 2.

Kildevann skal dessuten oppfylle bestemmelsene i rådsdirektiv 
98/83/EF av 3. november 1998 om drikkevannets kvalitet(1).

5. Dersom det ikke foreligger fellesskapsbestemmelser
om behandling av kildevann som nevnt i nr. 4 første ledd 

bestemmelser om behandling.

Artikkel 10

for at handel med naturlig mineralvann som er i samsvar 

kan hindres ved anvendelse av ikke-harmoniserte nasjonale 

Artikkel 11

1. Dersom en medlemsstat har tilstrekkelige grunner til
å anta at et naturlig mineralvann som omsettes fritt i én eller 

midlertidig begrense eller innstille handelen med produktet på

(1

sitt territorium. Den skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
og de øvrige medlemsstatene om dette og gi grunner for sin 
avgjørelse.

med resultatene av den jevnlige kontrollen.

3. Kommisjonen skal snarest mulig og innenfor rammen

straks avgi uttalelse og treffe egnede tiltak.

4. Dersom Kommisjonen anser at det av hensyn til vernet av 

slike endringer.

Disse tiltakene har som formål å endre ikke-grunnleggende 

framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 14 nr. 2. Når det av tvingende grunner 

anvende framgangsmåten for behandling av hastesaker 
omhandlet i artikkel 14 nr. 3.

I slike tilfeller kan den medlemsstaten som har truffet 

vedtatt.

Artikkel 12

Følgende tiltak skal vedtas av Kommisjonen:

a) grenseverdier for konsentrasjonen av bestanddeler i

b) nødvendige bestemmelser om angivelser i merkingen av

d) angivelse av behandling som nevnt i artikkel 7 nr. 2

benyttes til å kontrollere at naturlig mineralvann ikke er



12.2.2015 Nr. 10/271EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

f) framgangsmåter for prøvetaking og analysemetoder som
er nødvendige for å kontrollere naturlig mineralvanns
mikrobiologiske egenskaper.

Disse tiltakene har som formål å endre ikke-grunnleggende 

etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 14 nr. 2.

Artikkel 13

skal fattes av Kommisjonen etter samråd med Den europeiske 

Artikkel 14

1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for

forordning (EF) nr. 178/2002.

det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens 
artikkel 8.

Artikkel 15

Dette direktiv får ikke anvendelse på naturlig mineralvann 
beregnet på eksport til tredjestater.

Artikkel 16

medlemsstatenes forpliktelser med hensyn til fristene for 

forstås som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 

Artikkel 17

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

Artikkel 18

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

For Europaparlamentet For Rådet

President Formann
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VEDLEGG I

I. DEFINISJON

naturlige eller borede utspring.

Naturlig mineralvann skiller seg klart fra vanlig drikkevann:

forurensningsfare.

a) ut fra følgende kriterier:

c) i henhold til vitenskapelige metoder som er godkjent av den ansvarlige myndighet.

som gjorde at vannet ble betraktet som naturlig mineralvann i opprinnelsesstaten før 17. juli 1980. Dette er 

1 000 mg totale faste stoffer i løsning eller minst 250 mg fritt karbondioksid.

strømningshastigheten.

analyser.

II. KRAV OG KRITERIER FOR ANVENDELSE AV DEFINISJONEN

1.1. Krav til geologiske og hydrologiske undersøkelser 
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1.2.

1.2.4. tørrstoff ved 180 °C og 260 °

16O-18

betraktning.

1.3. Kriterier for mikrobiologisk analyse ved kilden

Analysene skal omfatte:

1.3.2. kvantitativ bestemmelse av det utviklingsdyktige heterotrofe kimtallet som tegn på fekal forurensning:

a) ingen forekomst av Escherichia coli

d) ingen forekomst av Pseudomonas aeruginosa

1.3.3. bestemmelse av det totale utviklingsdyktige heterotrofe kimtallet per ml vann:
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b) ved 37 °C etter 24 timer på agar-agar.

1.4 Krav til kliniske og farmakologiske undersøkelser

mage- og tarmfunksjon og kompensering for mineralmangel.

dette i enkelte tilfeller erstatte undersøkelsene nevnt i punkt 1.4.1. I enkelte tilfeller kan kliniske undersøkelser 

konsistens og så stort sammenfall at samme resultater oppnås.

III. YTTERLIGERE KJENNETEGN VED KARBONDIOKSIDHOLDIG NATURLIG MINERALVANN 

temperaturforhold avgi karbondioksid spontant og på lett synlig måte. Det deles i tre kategorier som forbeholdes 
følgende betegnelser:

ny tilførsel av en viss mengde karbondioksid fra samme vannlag eller samme grunnvannsreservoar

vannlag eller samme grunnvannsreservoar etter tapping og eventuell sedimentering er høyere enn det som 

vannlaget eller grunnvannsreservoaret som det stammer fra.

___________
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VEDLEGG II

VILKÅR FOR UTNYTTING OG MARKEDSFØRING AV NATURLIG MINERALVANN 

1. Utnytting av en naturlig mineralvannkilde skal skje på det vilkåret at den ansvarlige myndighet i den staten der

del I.

skal behandles eller framstilles slik at de ikke forringer det naturlige mineralvannets mikrobiologiske og

mineralvann i tank fra kilden fram til tappingsanlegget.

fra kilden fram til tappingsanlegget.

3. Dersom det under utnyttingen fastslås at det naturlige mineralvannet er forurenset og ikke lenger innehar de

4. Den ansvarlige myndighet i opprinnelsesstaten skal foreta jevnlig kontroll for å undersøke om:

b) bestemmelsene i nr. 2 og 3 gjennomføres av den som utnytter kilden.

____________
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BETEGNELSER OG KRITERIER FASTSATT I ARTIKKEL 9 NR. 2 

Kriterier

ikke over 500 mg/l

ikke over 50 mg/l

Rikt på mineralsalter
over 1 500 mg/l

Sulfatholdig Sulfatinnhold over 200 mg/l

Kloridholdig Kloridinnhold over 200 mg/l

Kalsiumholdig Kalsiuminnhold over 150 mg/l

Fluoridholdig Fluoridinnhold over 1 mg/l

Innhold av toverdig jern over 1 mg/l

Syreholdig Innhold av fritt karbondioksid over 250 mg/l

Natriumholdig Natriuminnhold over 200 mg/l

Egnet til tilberedning av spedbarnsmat

Egnet til natriumfattig kost Natriuminnhold under 20 mg/l

Kan virke avførende

Kan virke vanndrivende
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VEDLEGG IV

Opphevet direktiv med liste over påfølgende endringer

(nevnt i artikkel 16)

Rådsdirektiv 80/777/EØF

Rådsdirektiv 80/1276/EØF

Rådsdirektiv 85/7/EØF

Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/70/EF

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003

Frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning

(nevnt i artikkel 16)

Direktiv Frist for innarbeiding er i samsvar med dette direktiv
Forbud mot handel med produkter som 

ikke er i samsvar med dette direktiv

80/777/EØF 18. juli 1982 18. juli 1984

80/1276/EØF

85/7/EØF

96/70/EF 28. oktober 1997 28. oktober 1998(1)

(1

likevel fortsette inntil lagrene er tømt.
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VEDLEGG V

SAMMENLIGNINGSTABELL

Direktiv 80/777/EØF Dette direktiv

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 1 nr. 1

Artikkel 1 nr. 2 Artikkel 1 nr. 2

Artikkel 1 nr. 3 første og annet strekpunkt Artikkel 1 nr. 3 bokstav a) og b)

Artikkel 1 nr. 4 Artikkel 1 nr. 4

Artikkel 1 nr. 5 Artikkel 1 nr. 5

Artikkel 2 Artikkel 2

Artikkel 3 Artikkel 3

Artikkel 4 nr. 1 bokstav a) Artikkel 4 nr. 1 første ledd bokstav a)

Artikkel 4 nr. 1 bokstav b) første og annet strekpunkt Artikkel 4 nr. 1 første ledd bokstav b) i) og ii)

Artikkel 4 nr. 1 bokstav c) første og annet strekpunkt Artikkel 4 nr. 1 første ledd bokstav c) i) og ii)

Artikkel 4 nr. 1 bokstav d) Artikkel 4 nr. 1 første ledd bokstav d)

Artikkel 4 nr. 1 annet ledd

Artikkel 4 nr. 2 Artikkel 4 nr. 2

Artikkel 4 nr. 3 Artikkel 4 nr. 3

Artikkel 4 nr. 4 Artikkel 4 nr. 1 tredje ledd

Artikkel 5 nr. 1 Artikkel 5 nr. 1

Artikkel 5 nr. 2 Artikkel 5 nr. 2

Artikkel 5 nr. 3 første og annet strekpunkt Artikkel 5 nr. 3 bokstav a) og b)

Artikkel 6 Artikkel 6

Artikkel 7 nr. 1 Artikkel 7 nr. 1

Artikkel 7 nr. 2 Artikkel 7 nr. 2

Artikkel 7 nr. 2a Artikkel 7 nr. 3

Artikkel 8 Artikkel 8

Artikkel 9 nr. 1 Artikkel 9 nr. 1

Artikkel 9 nr. 3 Artikkel 9 nr. 3

Artikkel 9 nr. 4

Artikkel 9 nr. 4a første ledd første til fjerde strekpunkt Artikkel 9 nr. 4 første ledd bokstav a)-d)

Artikkel 9 nr. 4a annet ledd Artikkel 9 nr. 4 annet ledd

Artikkel 9 nr. 4b Artikkel 9 nr. 5

Artikkel 10 nr. 1 Artikkel 10
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Direktiv 80/777/EØF Dette direktiv

Artikkel 10a Artikkel 11

Artikkel 11 nr. 1 første til fjerde strekpunkt Artikkel 12 bokstav a)-d)

Artikkel 11 nr. 2 første og annet strekpunkt Artikkel 12 bokstav e) og f)

Artikkel 11a Artikkel 13

Artikkel 12 nr. 1 Artikkel 14 nr. 1

Artikkel 12 nr. 2 Artikkel 14 nr. 2 og 3

Artikkel 12 nr. 3

Artikkel 13

Artikkel 14 Artikkel 15

Artikkel 15

Artikkel 16

Artikkel 16

Artikkel 17

Artikkel 17 Artikkel 18


