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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/723 

av 16. mai 2018 

om endring av vedlegg I og II til rådsforordning (EF) nr. 1099/2009 om vern av dyr på tidspunktet for 

avliving med hensyn til godkjenning av bedøving med lavt atmosfærisk trykk(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

særlig artikkel 4 nr. 2 og artikkel 14 nr. 3 første ledd bokstav b). 

etter samråd med Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg I til forordning (EF) nr. 1099/2009 inneholder en liste over godkjente bedøvingsmetoder med tilhørende 

spesifikasjoner og de spesifikke kravene til visse metoder. 

2) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1099/2009 fastsetter kravene til slakterienes utforming, konstruksjon og utstyr. 

3) Etter anmodning fra et privat foretak har Kommisjonen anmodet Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(EFSA) om å avgi en uttalelse om et system med lavt atmosfærisk trykk («metoden») til bedøving av slaktekyllinger. 

4) I sin uttalelse(2) av 25. oktober 2017 fastslo EFSA følgende: 

— Når det gjelder dyrevelferd, kan metoden anses å være minst likeverdig med minst én av de bedøvingsmetodene 

som er tilgjengelige nå. 

— Metoden er gyldig bare på visse vilkår som særlig er knyttet til de tekniske spesifikasjonene (som dekompresjons-

hastigheten, varigheten av hver fase og den samlede eksponeringstiden), dyrets egenskaper (slaktekyllinger) og 

visse omgivelsesforhold (som temperatur og fuktighet). 

— Vurderingen er begrenset til slaktekyllinger med en vekt på opptil 4 kg, og bruken av den kan ikke utvides til å 

omfatte andre kategorier av fugler. 

5) For at vedkommende myndigheter skal kunne utføre regelmessige kontroller av at metoden overholdes, bør det 

fastsettes særlige krav til metoden. 

6) I tillegg til kommersiell slakting anses metoden å være egnet til avliving av kyllinger i tilfelle nedslakting. 

7) Metoden er også egnet i andre tilfeller der det er nødvendig å avlive et stort antall kyllinger av andre grunner enn av 

hensyn til folkehelsen, dyrehelsen, dyrevelferden eller miljøet. 

8) Tatt i betraktning at metoden med hensyn til dyrevelferd er likeverdig med minst én av de eksisterende godkjente 

metodene, er det derfor nødvendig å endre vedlegg I til forordning (EF) nr. 1099/2009. 

9) For at metoden skal kunne brukes og overvåkes effektivt, bør visse særlige krav til slakteriets utforming, konstruksjon 

og utsyr overholdes. Det er derfor nødvendig å endre også vedlegg II til forordning 1099/2009. 

10) Vedlegg I og II til forordning (EF) nr. 1099/2009 bør derfor endres. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 122 av 17.5.2018, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/2019 av 29. mars 2019 

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

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

(2) EFSA Journal 2017;15(12):5056. 

2020/EØS/33/01 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 1099/2009 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a) I tabell 3 i kapittel I gjøres følgende endringer: 

i) Overskriften skal lyde: 

«Tabell 3 – Metoder med kontrollert atmosfære». 

ii) Ny rad 7 skal lyde: 

Nr. Navn Beskrivelse Bruksvilkår Nøkkelparametrer 

Særlige krav i 

henhold til kapittel II 

i dette vedlegg 

«7 Bedøving med lavt 

atmosfærisk trykk 

Dyr som er ved 

bevissthet, eksponeres 

for gradvis 

dekompresjon med 

reduksjon av 

tilgjengelig oksygen til 

mindre enn 5 %. 

Slaktekylling med en 

levendevekt på inntil  

4 kg. 

Slakting, nedslakting 

og andre situasjoner. 

Dekompresjonshastighet. 

Eksponeringstid. 

Omgivelsestemperatur og 

luftfuktighet. 

Nr. 10.1–10.5» 

b) I kapittel II skal nytt nr. 10 lyde: 

«10. Bedøving med lavt atmosfærisk trykk 

10.1. I første fase skal dekompresjonshastigheten ikke være høyere enn det som tilsvarer en trykkreduksjon fra 

standard atmosfærisk trykk ved havnivå, dvs. 760 torr, til 250 torr over et tidsrom på minst 50 sekunder. 

10.2. I andre fase skal det nås et atmosfærisk trykk ved havnivå på minst 160 torr i løpet av de neste 210 sekundene. 

10.3. Trykk/tid-kurven skal tilpasses for å sikre at alle fugler blir irreversibelt bedøvet i løpet av syklustiden. 

10.4. Kammeret skal tetthetsprøves og trykkmålerne kalibreres før hver bruk og minst daglig. 

10.5. Registreringene av absolutt vakuumtrykk, eksponeringstid, temperatur og luftfuktighet skal oppbevares i minst 

ett år.» 

2) I vedlegg II skal nytt nr. 7 lyde: 

«7. Bedøving med lavt atmosfærisk trykk 

7.1. Utstyr til bedøving med lavt atmosfærisk trykk skal være konstruert og bygd på en slik måte at det sikres et vakuum i 

kammeret som muliggjør langsom, gradvis dekompresjon med reduksjon av tilgjengelig oksygen og opprettholdelse 

av minimalt trykk. 

7.2. Systemet skal være utstyrt slik at det kontinuerlig kan måle, vise og registrere det absolutte vakuumtrykket, 

eksponeringstiden, temperaturen og luftfuktigheten samt gi en advarsel som tydelig kan ses og høres, dersom trykket 

avviker fra de påkrevde nivåene. Innretningen skal være klart synlig for personalet.» 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 16. mai 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1936 

av 10. desember 2018 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 371/2011 med hensyn til den øvre grenseverdien for 

dimetylaminoetanol (DMAE)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2 og artikkel 13 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

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

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi slik godkjenning. 

2) Bruken av dimetylglysinnatriumsalt som tilsetningsstoff i fôrvarer ble godkjent i ti år for oppfôringskyllinger ved 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 371/2011(2). 

3) I samsvar med artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003 sammenholdt med artikkel 7 i samme forordning har 

innehaveren av godkjenningen foreslått å endre vilkårene for godkjenningen ved å endre framstillingsprosessen. 

Søknaden var ledsaget av relevante bakgrunnsopplysninger. Kommisjonen oversendte søknaden til Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten»). 

4) Myndigheten fastslo i sin uttalelse av 17. april 2018(3) at tilsetningsstoffet framstilt gjennom den nye framstillings-

prosessen ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Den fastslo videre at forekomsten 

av dimetylaminoetanol (DMAE) i en konsentrasjon på 0,1 % eller mindre ikke påvirker tilsetningsstoffets virkning. 

Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Den 

bekreftet videre rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som ble 

opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av dimetylglysinnatriumsalt framstilt gjennom den nye framstillingsprosessen viser at vilkårene for 

godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av stoffet bør derfor godkjennes som 

angitt i denne forordning. 

6) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 371/2011 bør derfor endres. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 371/2011 i fjerde kolonne «Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode» under «Aktivt stoff» tilføyes følgende på slutten: «Dimetylaminoetanol (DMAE) ≤ 0,1 %». 

Artikkel 2 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 314 av 11.12.2018, s. 34, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 47/2019 av 29. mars 2019 

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

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 371/2011 om godkjenning av dimetylglysinnatriumsalt som tilsetningsstoff i fôrvarer 

for oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: Taminco N.V.) (EUT L 102 av 16.4. 2011, s. 6.) 

(3) EFSA Journal 2018; 16(5):5268. 

2020/EØS/33/02 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 10. desember 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1957 

av 11. desember 2018 

om endring av forordning (EF) nr. 885/2010 med hensyn til vilkårene for godkjenning av preparatet av 

narasin og nicarbazin som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: 

Eli Lilly and Company Ltd)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

fôrvarer(1), særlig artikkel 13 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

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

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi slik godkjenning. 

2) Bruken av preparatet av narasin og nicarbazin som tilsetningsstoff i fôrvarer ble godkjent i ti år for oppfôringskyllinger 

ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 885/2010(2). 

3) I samsvar med artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003 har innehaveren av godkjenningen foreslått å endre 

vilkårene for godkjenning av preparatet ved å inngi en søknad om å endre innholdet av «Microtracer, rød» fra 11 g/kg til 

4–11g/kg. Søknaden var ledsaget av relevante bakgrunnsopplysninger. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 18. oktober 2016(3) at 

reduksjonen av innholdet av «Microtracer, rød» fra 11g/kg til 4–11g/kg tilsetningsstoff ikke har noen innvirkning på 

tilsetningsstoffets fysikalsk-kjemiske og biologiske egenskaper. Den konkluderte derfor med at vurderingen av sikkerhet 

og virkning som ble foretatt for den tidligere sammensetningen med 11g/kg «Microtracer, rød», fremdeles er gyldig for 

den nye sammensetningen. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter at produktet er 

brakt i omsetning. Den bekreftet videre rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av 

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

5) Den 10. juli 2018 innga Eli Lilly and Company Ltd også en søknad i samsvar med artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF)  

nr. 1831/2003 med forslag om å endre navnet på innehaveren av godkjenningen. Søkeren hevdet at Elanco GmbH, som 

er en del av Eli Lilly and Company Ltd, med virkning fra 3. april 2018 skal anses som innehaver av markedsførings-

rettighetene til det ovennevnte tilsetningsstoffet. Søknaden var ledsaget av relevante bakgrunnsopplysninger. 

6) Den foreslåtte endringen av vilkårene for godkjenningen knyttet til navnet på innehaveren av godkjenningen er av ren 

administrativ art og innebærer ikke en ny vurdering av det aktuelle tilsetningsstoffet. Myndigheten er underrettet om 

søknaden. 

7) Vurderingen av preparatet av narasin og nicarbazin med det nye innholdet av «Microtracer, rød» viser at vilkårene for 

godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. 

8) Forordning (EU) nr. 885/2010 bør derfor endres. 

9) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner krever en umiddelbar gjennomføring av endringene fastsatt ved denne forordning, bør 

det fastsettes en overgangsperiode der de eksisterende lagrene med fôrtilsetningsstoffet narasin og nicarbazin, som er i 

samsvar med bestemmelsene som gjaldt før datoen for ikrafttredelsen av denne forordning, fortsatt kan bringes i 

omsetning og brukes til de er tømt. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 315 av 12.12.2018, s. 23, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 47/2019 av 29. mars 2019 

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

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

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 885/2010 av 7. oktober 2010 om godkjenning av preparatet av narasin og nicarbazin som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: Eli Lilly and Company Ltd) og om endring av forordning (EF)  

nr. 2430/1999 (EUT L 265 av 8.10.2010, s. 5). 

(3) EFSA Journal 2016; 14(11):4614. 

2020/EØS/33/03 



20.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 33/7 

 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 885/2010 gjøres følgende endringer: 

a) I kolonne 2 endres «Eli Lilly and Company Ltd» til «Elanco GmbH». 

b) I kolonne 4 «Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, analysemetode» under «Tilsetningsstoffets sammensetning», når 

det gjelder innholdet av «Microtracer, rød», endres «11 g/kg» til «4–11 g/kg». 

Artikkel 2 

Eksisterende lagre av dette tilsetningsstoffet som er i samsvar med bestemmelsene som gjaldt før datoen for denne forordnings 

ikrafttredelse, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til lagrene er tømt. 

Artikkel 3 

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 11. desember 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1980 

av 13. desember 2018 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2325 med hensyn til vilkårene for godkjenning av 

preparater av flytende lecitiner, hydrolyserte lecitiner og avoljede lecitiner som tilsetningsstoffer i fôrvarer 

for alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

fôrvarer(1), særlig artikkel 13 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

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

gen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi slik godkjenning. 

2) Bruk av preparater av flytende lecitiner, hydrolyserte lecitiner og avoljede lecitiner som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

alle dyrearter ble godkjent ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2325(2). 

3) I samsvar med artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003 foreslo søkeren å endre vilkårene for godkjenning av 

preparatene ved å inngi en søknad om å tilpasse lecitiners spesifikasjoner som tilsetningsstoffer i fôrvarer til spesifi-

kasjonene for lecitiner når de brukes som tilsetningsstoffer i næringsmidler og å utvide godkjenningen til bruk av 

rapsfrø som en tilleggskilde til hydrolyserte lecitiner og avoljede lecitiner. Søknaden var ledsaget av relevante 

bakgrunnsopplysninger. Kommisjonen oversendte søknaden til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten»). 

4) Myndigheten fastslo i sin uttalelse av 12. juni 2018(3) at alle lecitiner av ulik botanisk opprinnelse og form brukt som 

tilsetningsstoff i fôrvarer oppfyller spesifikasjonene angitt for bruk av lecitiner som tilsetningsstoff i næringsmidler, og 

at bruken av rapsfrø som en tilleggsinntektskilde til lecitiner ikke endrer de tidligere konklusjonene at lecitiner ikke har 

noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet, og at de er effektive som emulgator. Myndigheten 

anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Den bekreftet videre 

rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som ble opprettet ved 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av de foreslåtte endringene av godkjenningen viser at godkjenningsvilkårene fastsatt i artikkel 5 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. 

6) Gjennomføringsforordning (EU) 2017/2325 bør derfor endres. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/2325 erstattes med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

1. Tilsetningsstoffene 1c322i, 1c322ii og 1c322iii og premikser som inneholder disse stoffene, og som er framstilt og merket 

før 2. juli 2019 i samsvar med reglene som gjaldt før 2. januar 2019, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende 

lagre er tømt. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 317 av 14.12.2018, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 47/2019 av 29. mars 2019 

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

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/2325 av 14. desember 2017 om godkjenning av preparater av flytende lecitiner, 

hydrolyserte lecitiner og avoljede lecitiner som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter, og om endring av gjennomføringsforordning 

(EU) 2017/1007 (EUT L 333 av 15.12.2017, s. 17). 

(3) EFSA Journal 2018; 16(6):5334. 

2020/EØS/33/04 
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2. Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder tilsetningsstoffene angitt i vedlegg I, og som er framstilt og merket før  

2. januar 2020 i samsvar med reglene som gjaldt før 2. januar 2019, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende 

lagre er tømt dersom de er beregnet på dyr som er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

3. Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder tilsetningsstoffene angitt i vedlegg I, og som er framstilt og merket før  

2. januar 2021 i samsvar med reglene som gjaldt før 2. januar 2019, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende 

lagre er tømt dersom de er beregnet på dyr som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

Artikkel 3 

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 13. desember 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG I 

Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

god-

kjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
mg lecitiner per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

Kategori: Teknologiske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: emulgatorer 

1c322i — Lecitiner Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparater av 

— lecitiner og hydrolyserte lecitiner i flytende 

form (plast til flytende), 

— avoljede lecitiner og avoljede hydrolyserte 

lecitiner i fast form. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Lecitiner, hydrolyserte lecitiner avoljede 

lecitiner og avoljede hydrolyserte lecitiner fram-

stilt av soyabønner, solsikke- eller rapsfrø: 

CAS-nr.: 8002-43-5 

Innhold: 

— Lecitiner, avoljede lecitiner: ikke under  

60,0 % av stoffer som er uløselige i aceton. 

— Hydrolyserte lecitiner og avoljede hydroly-

serte lecitiner: ikke under 56,0 % av stoffer 

som er uløselige i aceton. 

Tap ved tørking: ikke over 2 % (105 °C, 1 time) 

Toluenuløselige stoffer: ikke over 0,3 % 

Alle 

dyrearter. 

— — — Tilsetningsstoffets og premiksenes 

form(er) skal angis på etiketten 

6. juli 2027 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

god-

kjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
mg lecitiner per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   Syretall: 

— Lecitiner, avoljede lecitiner: ikke over  

35 mg kaliumhydroksid per gram. 

— Hydrolyserte lecitiner og avoljede lecitiner: 

ikke over 45 mg kaliumhydroksid per gram. 

Peroksidtall: høyst 10. 

Analysemetode(1) 

Til karakterisering av fôrtilsetningen: 

Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012(2) og 

de tilsvarende testene i FAO JECFA-

monografien for lecitin(3)(4) 

      

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 av 9. mars 2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 

(EUT L 83 av 22.3.2012, s. 1). 

(3) FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications, ‘Lecithin’, Monograph No 4 (2007), http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/monograph4/additive-250-m4.pdf 

(4) FAO JECFA Combined Compendium for Food Additive Specifications — Analytical methods, test procedures and laboratory solutions used by and referenced in the food additive specifications, Vol. 4, 

http://www.fao.org/docrep/009/a0691e/a0691e00.htm.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1079 

av 30. juli 2018 

om godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis DSM 28343 som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente 

smågriser (innehaver av godkjenningen: Lactosan GmbH & Co. KG)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi slik godkjenning. 

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt en søknad om godkjenning av et preparat av 

Bacillus subtilis DSM 28343. Søknaden var ledsaget av de opplysningene og dokumentene som kreves i henhold til 

artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» av et preparat av Bacillus subtilis DSM 

28343 som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente smågriser. 

4) Preparatet av Bacillus subtilis DSM 28343, som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer», ble godkjent i ti år 

som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 2017/187(2). 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 6. mars 2018(3) at 

preparatet av Bacillus subtilis DSM 28343 under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på 

menneskers eller dyrs helse eller på miljøet, og at det kan øke kroppsvekten, forbedre vektøkningen eller forholdet 

mellom fôrinntak og vektøkning hos avvente smågriser. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om 

overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Den bekreftet videre rapporten om analysemetoden for 

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

6) Vurderingen av preparatet av Bacillus subtilis DSM 28343 viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av preparatet bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne 

forordning. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «tarmflorastabili-

satorer», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 194 av 31.7.2018, s. 131, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 48/2019 av 29. mars 2019 

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

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/187 av 2. februar 2017 om godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis DSM 

28343 som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: Lactosan GmbH & Co. KG) (EUT L 29 av 

3.2.2017, s. 35). 

(3) EFSA Journal 2018;16(3):5221. 

2020/EØS/33/05 
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Artikkel 2 

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 30. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetningsstoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på innehaver av 

godkjenningen 
Tilsetningsstoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp KDE/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorer 

4b1825 Lactosan GmbH & 

Co. KG 

Bacillus subtilis 

DSM 28343 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Bacillus subtilis DSM 

28343 som inneholder minst 

1 × 1010 KDE/g tilsetningsstoff 

Fast form 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Levedyktige sporer av Bacillus 

subtilis DSM 28343 

Analysemetode(1) 

Identifikasjon av Bacillus subtilis 

DSM 28343 i tilsetningsstoffet, 

premikser og fôrvarer: 

— Identifikasjon: Pulsfelt-

gelelektroforese (PFGE). 

Telling av Bacillus subtilis DSM 

28343 i tilsetningsstoffet, 

premikser og fôrvarer: 

— Telling: Platesprednings-

metoden ved hjelp av trypton-

soya-agar – EN 15784 

Smågriser 

(avvente) 

— 1 × 109 — 1. I bruksanvisningen for til-

setningsstoffet og premiksene 

angis lagringsvilkår og stabilitet 

ved varmebehandling. 

2. Til bruk til avvente smågriser på 

opptil 35 kg. 

3. For brukere av tilsetningsstoffet 

og premiksene skal driftsansvar-

lige for fôrforetak fastsette drifts-

rutiner og organisatoriske tiltak 

for å håndtere mulige risikoer 

ved bruk. Dersom disse risikoene 

ikke kan fjernes eller reduseres til 

et minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes 

med personlig verneutstyr. 

20.8.2028 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1080 

av 30. juli 2018 

om godkjenning av preparatet av Bacillus subtilis DSM 29784 som tilsetningsstoff i fôrvarer for mindre 

utbredte fjørfearter til oppfôring og til egglegging (innehaver av godkjenningen: Adisseo France SAS)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

ningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi slik godkjenning. 

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt en søknad om godkjenning av et preparat av 

Bacillus subtilis DSM 29784. Søknaden var ledsaget av de opplysningene og dokumentene som kreves i henhold til 

artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» av et preparat av Bacillus subtilis DSM 

29784 som tilsetningsstoff i fôrvarer for mindre utbredte fjørfearter til oppfôring og til egglegging. 

4) Preparatet av Bacillus subtilis DSM 29784, som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer», ble godkjent i ti år 

som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger og livkyllinger ved Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 2018/328(2). 

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

21. februar 2018(3) med at preparatet av Bacillus subtilis DSM 29784 under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen 

skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten fastslo også at det med rimelighet kan antas 

at virkemåten for mindre utbredte fjørfearter er den samme som for utbredte fjørfearter (oppfôringskyllinger). 

Konklusjonen om virkning for oppfôringskyllinger kan følgelig ekstrapoleres til mindre utbredte fjørfearter til oppfôring 

og til egglegging. Myndigheten anså ikke at det var behov for særlige krav om overvåking etter at produktet er brakt i 

omsetning. Den bekreftet videre rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av 

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

6) Vurderingen av preparatet av Bacillus subtilis DSM 29784 viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av preparatet bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne 

forordning. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «tarmflorastabili-

satorer», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 194 av 31.7.2018, s. 134, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 48/2019 av 29. mars 2019 

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

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/328 av 5. mars 2018 om godkjenning av preparatet av Bacillus subtilis DSM 29784 

som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger og livkyllinger (innehaver av godkjenningen: Adisseo France SAS) (EUT L 63  

av 6.3.2018, s. 10). 

(3) EFSA Journal 2018; 16(3):5204. 

2020/EØS/33/06 
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Artikkel 2 

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 30. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetningsstoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp KDE/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorer 

4b1829 Adisseo France 

SAS 

Bacillus subtilis 

DSM 29784 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Bacillus subtilis DSM 

29784 som inneholder minst 

1 × 1010 KDE/g tilsetningsstoff 

Fast form 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Levedyktige sporer av Bacillus 

subtilis DSM 29784 

Analysemetode(1) 

Telling av Bacillus subtilis DSM 

29784 i tilsetningsstoffet, 

premikser og fôrvarer: 

Platespredningsmetoden med bruk 

av trypton-soya-agar – EN 15784 

Identifikasjon av Bacillus subtilis 

DSM 29784: Pulsfelt-

gelelektroforese (PFGE). 

Mindre utbredte 

fjørfearter til 

oppfôring og til 

egglegging 

— 1 × 108 — 1. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis lag-

ringsvilkår og stabilitet ved 

varmebehandling. 

2. Kan brukes i fôrvarer som innehol-

der følgende godkjente koksidio-

statika: lasalocid-A-natrium eller 

diclazuril. 

3. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige 

for fôrforetakene fastsette driftsru-

tiner og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved bruk. 

Dersom disse risikoene ikke kan 

fjernes eller reduseres til et 

minimum ved hjelp av slike rutiner 

og tiltak, skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

hud-, åndedretts- og øyevern. 

20.8.2028 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1081 

av 30. juli 2018 

om godkjenning av preparatet av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

oppfôringssvin (innehaver av godkjenningen: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, representert ved Asahi Calpis 

Wellness Co. Ltd Europe Representative Office)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi slik godkjenning. 

2) Preparatet av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544), som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer», ble 

godkjent for ti år som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger ved kommisjonsforordning (EF)  

nr. 1444/2006(2), for livkyllinger, kalkuner, mindre utbredte fuglearter, andre prydfugler og fuglevilt ved kommisjons-

forordning (EU) nr. 184/2011(3), for avvente smågriser ved kommisjonsforordning (EU) nr. 333/2010(4), for verpehøner 

og akvariefisk ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/897(5) og for purker, spedgriser og hunder ved 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2312(6). 

3) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt søknad om godkjenning av et nytt bruksområde 

for preparatet av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) for oppfôringssvin, med anmodning om at tilsetningsstoffet 

klassifiseres i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer». 

4) Søknaden var ledsaget av de opplysningene og dokumentene som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 6. mars 2018(7) at 

preparatet av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på 

menneskers eller dyrs helse eller på miljøet, og at det kan forbedre ytelsen til oppfôringssvin. Myndigheten anser ikke at 

det er behov for særlige krav om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Den bekreftet videre rapporten om 

analysemetoden for tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som ble opprettet ved forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

6) Vurderingen av preparatet av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 

5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av preparatet bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til 

denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 194 av 31.7.2018, s. 137, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 48/2019 av 29. mars 2019 

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

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1444/2006 av 29. september 2006 om godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer (EUT L 271 av 30.9.2006, s. 19). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 184/2011 av 25. februar 2011 om godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsetjings-

stoff i fôrvarer for livkjuklingar, kalkunar, mindre utbreidde fugleartar, andre prydfuglar og anna fuglevilt (innehavar av godkjenninga: 

Calpis Co. Ltd Japan, representert ved Calpis Co. Ltd Europe Representative Office) (EUT L 53 av 26.2.2011, s. 33). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 333/2010 av 22. april 2010 om godkjenning av ny bruk av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som 

tilsetjingsstoff i fôrvarer for avvande smågrisar (innehavar av godkjenninga: Calpis Co. Ltd. Japan, som i Den europeiske unionen er 

representert ved Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office) (EUT L 102 av 23.4.2010, s. 19). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/897 av 8. juni 2016 om godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis (C-3102) 

(DSM 15544) som tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner og akvariefisk (innehaver av godkjenningen: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd) 

og om endring av forordning (EF) nr. 1444/2006, (EU) nr. 333/2010 og (EU) nr. 184/2011 med hensyn til innehaveren av godkjenningen 

(EUT L 152 av 9.6.2016, s. 7). 

(6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2312 av 13. desember 2017 om godkjenning av ny bruk av preparatet av Bacillus 

subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsetningsstoff i fôrvarer for purker, spedgriser og hunder (innehaver av godkjenningen: Asahi Calpis 

Wellness Co. Ltd, representert ved Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) (EUT L 331 av 14.12.2017, s 41). 

(7) EFSA Journal 2018; 16(3):5219. 

2020/EØS/33/07 
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7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «tarmflorastabili-

satorer», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

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 30. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetningsstoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på innehaver av 

godkjenningen 
Tilsetningsstoff 

Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp KDE/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorer 

4b1820 Asahi Calpis 

Wellness Co. Ltd, 

representert i Den 

europeiske union 

ved Asahi Calpis 

Wellness Co. Ltd 

Europe 

Representative 

Office 

Bacillus subtilis C-

3102 (DSM 15544) 

Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 

15544) med et innhold på minst 

1,0 × 1010 KDE/g 

Fast form 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Levedyktige sporer (KDE) av 

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 

15544) 

Analysemetode(1) 

Telling: platespredningsmetoden 

ved hjelp av trypton-soya-agar i 

alle relevante matriser 

(EN 15784:2009) 

Identifikasjon: 

pulsfeltgelelektroforese (PFGE) 

Oppfôringssvin — 1,5 × 108 — 1. I bruksanvisningen for til-

setningsstoffet og premiksene 

angis lagringsvilkår og stabilitet 

ved varmebehandling. 

2. For brukere av tilsetningsstoffet 

og premiksene skal driftsansvar-

lige for fôrforetak fastsette 

driftsrutiner og organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige 

risikoer ved bruk. Dersom disse 

risikoene ikke kan fjernes eller 

reduseres til et minimum ved 

hjelp av slike rutiner og tiltak, 

skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med person-

lig verneutstyr. 

20.8.2028 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: www.irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives 

 



20.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 33/21 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1090 

av 31. juli 2018 

om godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase og endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Komagataella 

pastoris (CBS 25376) og Komagataella pastoris (CBS 26469) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger, 

livkyllinger, oppfôringskalkuner, alle fuglearter til egglegging eller til avl, avvente smågriser og mindre utbredte arter 

av svin (avvente) (innehaver av godkjenningen: Kaesler Nutrition GmbH)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

ningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi slik godkjenning. 

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt en søknad om godkjenning av et preparat av 

endo-1,4-betaxylanase og endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Komagataella pastoris (CBS 25376) og Komagataella 

pastoris (CBS 26469). Søknaden var ledsaget av de opplysningene og dokumentene som kreves i henhold til artikkel 7 

nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» av et preparat av endo-1,4-betaxylanase og 

endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Komagataella pastoris (CBS 25376) og Komagataella pastoris (CBS 26469) 

som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger, livkyllinger, oppfôringskalkuner, alle fuglearter til egglegging 

eller til avl, avvente smågriser og alle svinearter (avvente). 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 30. november 2017(2) 

at preparatet av endo-1,4-betaxylanase og endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Komagataella pastoris (CBS 25376) 

ogKomagataella pastoris (CBS 26469) under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrs eller 

menneskers helse eller på miljøet. Det ble fastslått at tilsetningsstoffet kan forbedre de avlstekniske parametrene hos 

oppfôringskyllinger, oppfôringskalkuner og avvente smågriser. Denne konklusjonen kan overføres til livkyllinger og 

avlsdyr av kalkun. Myndigheten fastslo dessuten at virkningen av tilsetningsstoffet på oppfôringskalkuner og avvente 

smågriser kan ekstrapoleres til alle fuglearter ment for egglegging og for avvente smågriser av alle svinearter. Myndigheten 

anså ikke at det var behov for særlige krav om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Den bekreftet videre 

rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som ble opprettet ved 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av preparatet av endo-1,4-betaxylanase og endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Komagataella pastoris 

(CBS 25376) og Komagataella pastoris (CBS 26469) viser at godkjenningsvilkårene fastsatt i artikkel 5 i forordning 

(EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av preparatet bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 195 av 1.8.2018, s. 23, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 48/2019 av 29. mars 2019 

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

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

(2) EFSA Journal 2017; 15(12):5097. 

2020/EØS/33/08 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «fordøyelses-

forbedrende midler», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

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 31. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetningsstoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Antall enheter aktivt stoff per 

kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: fordøyelsesforbedrende midler 

4a 28 Kaesler 

Nutrition 

GmbH 

Endo-1,4-

betaxylanase 

EC 3.2.1.8 

Endo-1,3(4)-

betaglukanase 

EC 3.2.1.6 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av endo-1,4-betaxylanase og 

endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av 

Komagataella pastoris (CBS 25376) og 

Komagataella pastoris (CBS 26469) med 

en aktivitet på minst 

25 000 LXU(1)/g og 2 200 LGU(2)/g 

Fast form og flytende form. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Endo-1,4-betaxylanase og endo-1,3(4)-

betaglukanase framstilt av Komagataella 

pastoris (CBS 25376) og Komagataella 

pastoris (CBS 26469) 

Analysemetode(3) 

Bestemmelse av xylanase i tilsetnings-

stoffet, premikser og fôrvarer 

— Kolorimetrisk metode basert på 

mengdebestemmelse av vannløselige, 

fargede fragmenter som oppstår når 

endo-1,4-β-xylanase virker på kryss-

bundet hvetearabinoxylan 

Oppfôrings-

kylling 

Livkylling 

— 4 250 LXU 

375 LGU 

— 1. I bruksanvisningen for  

tilsetningsstoffet og 

premiksene angis lagrings-

vilkår og stabilitet ved 

varmebehandling. 

2. Til bruk til avvente små-

griser på opptil 35 kg. 

3. For brukere av tilsetnings-

stoffet og premiksene skal 

driftsansvarlige for fôr-

foretak fastsette driftsrutiner 

og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved 

bruk. Dersom disse risikoene 

ikke kan fjernes eller 

reduseres til et minimum ved 

hjelp av slike rutiner og 

tiltak, skal tilsetningsstoffet 

og premiksene brukes med 

personlig verneutstyr. 

21.8.2028 

Oppfô-

ringskalkun 

Alle fuglearter 

til egglegging 

eller til avl 

unntatt 

livkyllinger 

1 400 LXU 

120 LGU 

Smågriser 

(avvente) 

Mindre 

utbredte arter 

av svin 

(avvente) 

700 LXU 

60 LGU 
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Tilsetningsstoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Antall enheter aktivt stoff per 

kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

   Bestemmelse av endo-1,3(4)-betaglu-

kanase i tilsetningsstoffet, premikser og 

fôrvarer: 

— Kolorimetrisk metode basert på 

mengdebestemmelse av vannløselige, 

fargede fragmenter som oppstår når 

endo-1,3(4)-beta-glukanase virker på 

kryssbundet azo-bygglukan 

      

(1) 1 LXU er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol reduserende sukker (som xyloseekvivalenter) fra bjørkexylan per minutt ved pH 5,5 og 50 °C 

(2) 1 LGU er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol reduserende sukker (som glukoseekvivalenter) fra betaglukan fra bygg per minutt ved pH 5,5 og 50 °C. 

(3) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1254 

av 19. september 2018 

om avslag på godkjenning av riboflavin (80 %) framstilt av Bacillus subtilis KCCM-10445 som fôrtilsetningsstoff i 

funksjonsgruppen «vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning»(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi eller avslå slik godkjenning. I artikkel 10 i nevnte 

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

nytt. 

2) Riboflavin (vitamin B2) ble godkjent uten tidsbegrensning ved direktiv 70/524/EØF som fôrtilsetningsstoff i gruppen 

«vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning», for alle dyrearter. Produktet ble 

deretter oppført i registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer som et eksisterende produkt, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 

i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

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

inngitt en søknad om godkjenning av riboflavin med en renhet på 80 % framstilt den genmodifiserte stammen Bacillus 

subtilis KCCM-10445 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter. Søkeren anmodet om at tilsetningsstoffet skulle 

klassifiseres i kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer». Søknaden var ledsaget av de opplysningene og 

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

4) I 2010 sendte søkeren i samsvar med artikkel 7 nr. 3 bokstav f) i forordning (EF) nr. 1831/2003 og artikkel 3 i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 378/2005(3) prøver av tilsetningsstoffet i den formen som tilsetningsstoffet var ment å 

skulle bringes i omsetning, til referanselaboratoriet i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003. I 2013 leverte søkeren i 

samsvar med artikkel 3 nr. 3 i forordning (EF) nr. 378/2005 nye prøver til referanselaboratoriet for å erstatte de utløpte 

prøvene. 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 4. desember 2013(4) at 

verken produksjonsstammen eller dens rekombinante DNA («rDNA») ble påvist i sluttproduktet, idet det hensyn til 

opplysningene framlagt av søkeren og at det endelige produktet derfor ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko med hensyn til 

genmodifiseringen av produksjonsstammen. Det ble også fastslått at tilsetningsstoffet ikke har noen skadevirkning på 

dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. 

6) Kommisjonen ble imidlertid underrettet av referanselaboratoriet om at det i forbindelse med en offentlig kontroll foretatt 

av en vedkommende nasjonal myndighet ble påvist forekomst av levedyktige celler og av rDNA fra produksjons-

stammen i noen referanseprøver av tilsetningsstoffet ved et nasjonalt laboratorium med myndighet til å foreta offentlig 

kontroll. Disse referanseprøvene besto av et første sett som ble inngitt til referanselaboratoriet i 2010 sammen med 

søknaden om godkjenning og et oppdatert sett som ble inngitt til referanselaboratoriet i 2013. Forekomsten ble påvist 

gjennom en analysemetode ved bruk av polymerasekjedereaksjon («PCR») som er utviklet av et nasjonalt laboratorium 

med myndighet til å utføre offentlig kontroll i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 882/2004(5).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 237 av 20.9.2018, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2019 av 29. mars 2019 

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

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

(2) Rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 378/2005 av 4. mars 2005 om nærmere regler for gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1831/2003 med hensyn til Fellesskapets referanselaboratoriums plikter og oppgaver i forbindelse med søknader om godkjenning 

av tilsetningsstoffer i fôrvarer (EUT L 59 av 5.3.2005, s. 8). 

(4) EFSA Journal 2014 12(1):3531. 

(5) 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 L 165 av 30.4.2004, s. 1). 

2020/EØS/33/09 
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7) Kommisjonen og referanselaboratoriet underrettet søkeren om disse resultatene og ga søkeren mulighet til å foreslå en 

egnet analysemetode både for påvisning av rDNA og for forekomst av levedyktige celler fra produksjonsstammen for å 

kunne foreta ytterligere analyser av ulike prøver av tilsetningsstoffet. For dette formål ba søkeren flere laboratorier, både 

i Kina og i en medlemsstat, om å foreta nye analyser av prøvene. Resultatene av disse analysene var negative med 

hensyn til påvisning av både rDNA og levedyktige celler fra den spesifikke produksjonsstammen. Det viste seg 

imidlertid at de nye analysene utført av søkeren ikke omfattet prøvene som ble inngitt til referanselaboratoriet i 2010. 

8) På anmodning fra Kommisjonen og referanselaboratoriet ble det utført ytterligere analyser av prøver av tilsetningsstoffet 

ved et nasjonalt laboratorium med myndighet til å foreta offentlig kontroll. På grunnlag av dette ble det konkludert med 

at levedyktige celler fra produksjonsstammen forekom i prøver fra 2010, og at rDNA fra produksjonsstammen forekom 

i prøvene fra 2010 og 2013. Laboratoriet sendte prøver for ytterlige analyse til et annet nasjonalt laboratorium med 

myndighet til å foreta offentlig kontroll, som bekreftet forekomst av rDNA fra produksjonsstammen i prøvene fra 2010 

og 2013. Disse resultatene ble oppnådd gjennom en PCR-analysemetode utviklet av et nasjonalt laboratorium med 

myndighet til å utføre offentlig kontroll i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i forordning (EF) nr. 882/2004. 

9) For å rette opp avvikene mellom resultatene ble det i 2015 avtalt mellom Kommisjonen og referanselaboratoriet på den 

ene side og søkeren på den annen side at hver av dem skulle gi et uavhengig laboratorium som var akkreditert til å bruke 

PCR-metoden, i oppdrag å utføre ytterligere analyser av tilsetningsstoffet. For dette formål skulle prøvene fra 2010 og 

2013 brukes, og søkeren ble oppfordret til blant annet å levere prøver i den formen som tilsetningsstoffet ble brakt i 

omsetning på på det aktuelle tidspunktet. Det ble avtalt at de analysemetodene som ble brukt av henholdsvis søkeren og 

av de nasjonale laboratoriene med myndighet til å foreta offentlig kontroll, skulle deles og brukes. 

10) Søkeren nektet imidlertid deretter å la prøvene inngitt i 2010 og 2013 bli analysert og å levere prøver i den formen 

tilsetningsstoffet ble brakt i omsetning i 2015. Søkeren nektet å samarbeide ytterligere med Kommisjonen og 

referanselaboratoriet så lenge en «enhetlig standardanalysemetode» for påvisning av rDNA i riboflavin ikke var fastsatt 

i henhold til Unionens regelverk. 

11) I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 er det søkeren som på egnet og tilfredsstillende måte skal dokumentere at 

tilsetningsstoffet oppfyller vilkårene for godkjenning fastsatt i nevnte forordning, dens gjennomføringsbestemmelser(1) 

og relevant veiledning fra myndigheten(2), særlig gjennom framlegging av relevante prøver av tilsetningsstoffet, alle 

opplysninger om genmodifisering av produksjonsstammen, den PCR-baserte metoden som brukes, protokollen for 

ekstraksjon av DNA og andre relevante opplysninger som gjør det mulig for myndigheten å fastslå fravær av rDNA eller 

levedyktige celler fra produksjonsstammen. 

12) På grunnlag av disse opplysningene som indikerer forekomst av levedyktige celler og rDNA fra produksjonsstammen i 

tilsetningsstoffet, anmodet Kommisjonen i august 2016 Myndigheten om å avgi en ny uttalelse om sikkerheten ved 

riboflavin (80 %) framstilt av den genmodifiserte stammen Bacillus subtilis KCCM-10445 som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for alle dyrearter. 

13) For å kunne foreta sin vurdering anmodet Myndigheten søkeren om å framlegge utfyllende opplysninger og data knyttet 

særlig til analysemetoden for påvisning av forekomst av levedyktige celler av produksjonsstammen i tilsetningsstoffet. 

Søkeren framla slike utfyllende opplysninger og data. Myndigheten anmodet også referanselaboratoriet om å framlegge 

ytterligere opplysninger og data om analysene som foretas av nasjonale laboratorier med myndighet til å utføre offentlig 

kontroll, som også ble framlagt. 

14) Myndigheten fastslo i sin uttalelse av 7. mars 2018(3) at de nye dataene framlagt av det nasjonale laboratoriet med 

myndighet til å utføre offentlig kontroll viser at referanseprøvene av tilsetningsstoffet inneholder levedyktige celler 

og/eller DNA fra produksjonsstammen. Produksjonsstammen Bacillus subtilis KCCM-10445 er bærer av fire gener med 

antimikrobiell resistens, hvorav tre er innført ved genmodifisering. Myndigheten fastslo derfor at tilsetningsstoffet 

utgjør en risiko for målartene, forbrukerne, brukerne og miljøet på grunn av risikoen for spredning av levedyktige celler 

og DNA av en genmodifisert stamme som inneholder gener som koder for resistens mot antimikrobielle stoffer av 

human- og veterinærmedisinsk betydning.  

  

(1) 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 og vurdering og godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer 

(EUT L 133 av 22.5.2008, s. 1). 

(2) Særlig «Guidance for the preparation of dossiers for nutritional additives» (EFSA Journal 2012;10(1):2535) og «Guidance on the risk 

assessment of genetically modified microorganisms and their products intended for food and feed use» (EFSA Journal 2011;9(6):2193). 

(3) EFSA Journal 2018 16(3):5223. 
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15) Det er dermed ikke fastslått at riboflavin (80 %) framstilt av Bacillus subtilis KCCM-10445 ikke har noen skade-

virkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet når det brukes som fôrtilsetningsstoff i funksjonsgruppen 

«vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning». 

16) Som nevnt i artikkel 7 nr. 3 bokstav i) i forordning (EF) nr. 1831/2003 bør et tilsetningsstoff som hører inn under 

virkeområdet for Unionens regelverk for omsetning av produkter som består av, inneholder eller er framstilt av 

genmodifiserte organismer, godkjennes i samsvar med nevnte regelverk. En slik godkjenning er ikke gitt for den 

genmodifiserte stammen Bacillus subtilis KCCM-10445, som er påvist i tilsetningsstoffet. 

17) Vurderingen av riboflavin (80 %) framstilt av den genmodifiserte stammen Bacillus subtilis KCCM-10445 viser at 

vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 derfor ikke er oppfylt. 

18) Godkjenning av riboflavin (80 %) framstilt av Bacillus subtilis KCCM-10445 som fôrtilsetningsstoff i funksjons-

gruppen «vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning», bør derfor avslås. Som 

forklart til søkeren i forbindelse med utvekslingen av opplysninger med Kommisjonen som fant sted etter vedtakelsen 

av myndighetens uttalelse av 7. mars 2018, berører avslaget på godkjenning av tilsetningsstoffet angitt i denne gjennom-

føringsforordning muligheten til å inngi ny søknad om godkjenning i samsvar med forordning (EF) nr. 1831/2003. 

19) Derfor bør tilsetningsstoffet riboflavin (80 %) framstilt av Bacillus subtilis KCCM-10445 og fôr som inneholder det, 

trekkes tilbake fra markedet snarest mulig. Av praktiske grunner bør det imidlertid gis et begrenset tidsrom for 

tilbaketrekking fra markedet av eksisterende lagre av tilsetningsstoffet og fôr som inneholder riboflavin (80 %) framstilt 

av Bacillus subtilis KCCM-10445, slik at aktørene kan oppfylle sin tilbaketrekkingsforpliktelse, og for samtidig å ta 

hensyn til berettigede faktorer som er relevante for saken. 

20) Særlig fordi riboflavin (80 %) framstilt av Bacillus subtilis KCCM-10445 utgjør en betydelig del av unionsmarkedet for 

riboflavin som skal brukes i fôr, bør enhver risiko for skadevirkninger på dyrs helse eller velferd fordi dyrene ikke får 

tilstrekkelig med riboflavin, unngås ved at driftsansvarlige får tilstrekkelig tid til å tilpasse seg situasjonen. 

21) I tillegg bør det tas hensyn til den tiden og de ressursene som er nødvendige for å samle inn og trekke tilbake fra 

markedet premikser som inneholder tilsetningsstoffet riboflavin (80 %) framstilt av Bacillus subtilis KCCM-10445, og 

lenger ned i fôrkjeden fôrmidler og fôrblandinger framstilt med dette tilsetningsstoffet eller disse premiksene. Slike 

praktiske begrensninger for å tilbakekalle produkter fra markedet er enda mer akutte når det gjelder fôr for dyr som ikke 

er bestemt til næringsmiddelproduksjon, ettersom denne typen fôr vanligvis er forbundet med større iblandingsprosenter 

av riboflavin, lengre holdbarhetstid og mer komplekse metoder for destruering. Derfor bør fristene for tilbaketrekking 

fra markedet av de respektive fôrproduktene fastsettes i samsvar med dette. 

22) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Avslag på godkjenning 

Godkjenning av riboflavin (80 %) framstilt av Bacillus subtilis KCCM-10445 som fôrtilsetningsstoff i funksjonsgruppen 

«vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning» avslås. 

Artikkel 2 

Tilbaketrekking fra markedet 

1. Eksisterende lagre av tilsetningsstoffet nevnt i artikkel 1 skal trekkes tilbake fra markedet innen 10. november 2018. 

2. Eksisterende lagre av premikser som er framstilt med tilsetningsstoffet nevnt i nr. 1, skal trekkes tilbake fra markedet 

innen 10. januar 2019. 

3. Fôrmidler og fôrblandinger beregnet på dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon som er framstilt med tilsetningsstoffet 

nevnt i nr. 1 eller med premiksene nevnt i nr. 2 før 10. januar 2019, skal trekkes tilbake fra markedet innen 10. april 2019. 
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4. Fôrmidler og fôrblandinger beregnet på dyr som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon, som er framstilt med 

tilsetningsstoffet nevnt i nr. 1 eller med premiksene nevnt i nr. 2 før 10. januar 2019, skal trekkes tilbake fra markedet innen  

10. juli 2019. 

Artikkel 3 

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 19. september 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1533 

av 12. oktober 2018 

om godkjenning av natriumalginat som tilsetningsstoff i fôrvarer for katt, hund og andre dyr som ikke 

er bestemt til næringsmiddelproduksjon, samt for fisk, og av kaliumalginat som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for katt og hund(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi slik godkjenning. 

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt en søknad om godkjenning av kaliumalginat. 

3) I artikkel 10 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det fastsatt at tilsetningsstoffer som er godkjent i henhold til rådsdirektiv 

70/524/EØF(2), skal vurderes på nytt. Kaliumalginat ble godkjent uten tidsbegrensning ved direktiv 70/524/EØF som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for fisk, kjæledyr og andre dyr som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon. Tilsetnings-

stoffet ble deretter oppført i registeret over fôrtilsetninger som et eksisterende produkt i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

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

inngitt en søknad om ny vurdering av kaliumalginat som tilsetningsstoff i fôrvarer for kjæledyr og andre dyr som ikke er 

bestemt til næringsmiddelproduksjon, samt for fisk. 

5) Søknadene gjelder godkjenning av kaliumalginat som tilsetningsstoff i fôrvarer for katt og hund, og natriumalginat som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for katt, hund og andre dyr som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon, samt fisk, som 

skal klassifiseres i kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer». Søknadene var ledsaget av de opplysningene og 

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

6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 5. juli 2017(3) at 

kaliumalginat og natriumalginat under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrs eller 

menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten fastslo dessuten at kaliumalginat og natriumalginat er effektive som 

stabilisatorer, fortyknings- og geleringsmidler og bindemiddel. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav 

om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Den bekreftet videre rapporten om analysemetoden for 

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

7) Vurderingen av de aktuelle tilsetningsstoffene viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av disse tilsetningsstoffene bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne 

forordning. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Tilsetningsstoffene angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppene 

«stabilisatorer», «fortykningsmidler», «geleringsmidler» og «bindemidler», godkjennes som tilsetningsstoffer i fôrvarer på 

vilkårene fastsatt i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 257 av 15.10.2018, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2019 av 29. mars 2019 

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

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

(2) Rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1). 

(3) EFSA Journal 2017; 15(7):4945. 

2020/EØS/33/10 
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Artikkel 2 

Overgangstiltak 

Natriumalginat som angitt i vedlegget og premikser som inneholder dette stoffet, og som er framstilt og merket før 4. mai 2019 

i samsvar med reglene som gjaldt før 4. november 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er 

tømt. 

Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder natriumalginat som angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før  

4. november 2019 i samsvar med reglene som gjaldt før 4. november 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til 

eksisterende lagre er tømt, dersom de er beregnet på dyr som er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder natriumalginat som angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før  

4. november 2020 i samsvar med reglene som gjaldt før 4. november 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til 

eksisterende lagre er tømt, dersom de er beregnet på dyr som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

Artikkel 3 

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 12. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetningsstoffets 

identifikasjons-

nummer 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp mg tilsetningsstoff / kg 

fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

Teknologiske tilsetningsstoffer: stabilisatorer 

1d401 Natriumalginat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Natriumalginat 

Pulverform 

Beskrivelse av det aktive stoffet 

Natriumalginat (≥ 90,8 %) 

(C6H7NaO6)n 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av natriumalginat 

i fôrtilsetningsstoffet: «The sodi-

um alginate monograph», FAO 

JECFA Combined Compendium 

of Food Additive Specifications 

— Monograph No 1 (2006) 

Katt og hund — — 35 200 1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis lagringsvilkår og stabilitet ved 

varmebehandling. 

2. Blandinger av forskjellige kilder til alginater skal 

ikke overstige det høyeste tillatte innholdet i 

fullfôr. 

3. For brukere av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene fastsette 

driftsrutiner og organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved bruk. Dersom disse risikoene 

ikke kan fjernes eller reduseres til et minimum ved 

hjelp av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet personlig 

verneutstyr, herunder åndedrettsvern. 

4. november 

2028 

Andre dyr 

som ikke er 

bestemt til 

nærings-

middel-

produksjon 

Fisk 

— — — 1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis lagringsvilkår og stabilitet ved 

varmebehandling. 

2. For brukere av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene fastsette 

driftsrutiner og organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved bruk. Dersom disse risikoene 

ikke kan fjernes eller reduseres til et minimum ved 

hjelp av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet personlig 

verneutstyr, herunder åndedrettsvern. 
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Tilsetningsstoffets 

identifikasjons-

nummer 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp mg tilsetningsstoff / kg 

fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

1d402 Kaliumalginat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Kaliumalginat 

Pulverform 

Beskrivelse av det aktive stoffet 

Kaliumalginat (≥ 89,2 %) 

(C6H7KO6)n 

CAS-nr.: 9005-36-1 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av kaliumalginat 

i fôrtilsetningsstoffet: «The potas-

sium alginate monograph», FAO 

JECFA Combined Compendium 

of Food Additive Specifications 

— Monograph No 1 (2006) 

Katt og hund — — 35 200 1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis lagringsvilkår og stabilitet ved 

varmebehandling. 

2. Blandinger av forskjellige kilder til alginater skal 

ikke overstige det høyeste tillatte innholdet i 

fullfôr. 

3. For brukere av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene fastsette 

driftsrutiner og organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved bruk. Dersom disse risikoene 

ikke kan fjernes eller reduseres til et minimum ved 

hjelp av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet personlig 

verneutstyr, herunder åndedrettsvern. 

4. november 

2028 

Teknologiske tilsetningsstoffer: fortykningsmidler 

1d401 Natriumalginat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Natriumalginat 

Pulverform 

Beskrivelse av det aktive stoffet 

Natriumalginat (≥ 90,8 %) 

(C6H7NaO6)n 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av natriumalginat 

i fôrtilsetningsstoffet: «The sodi-

um alginate monograph», FAO 

JECFA Combined Compendium 

of Food Additive Specifications 

— Monograph No 1 (2006) 

Katt og hund — — 35 200 1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis lagringsvilkår og stabilitet ved 

varmebehandling. 

2. Blandinger av forskjellige kilder til alginater skal 

ikke overstige det høyeste tillatte innholdet i 

fullfôr. 

3. For brukere av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene fastsette 

driftsrutiner og organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved bruk. Dersom disse risikoene 

ikke kan fjernes eller reduseres til et minimum ved 

hjelp av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet personlig 

verneutstyr, herunder åndedrettsvern. 

4. november 

2028 
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Tilsetningsstoffets 

identifikasjons-

nummer 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp mg tilsetningsstoff / kg 

fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

   Andre dyr 

som ikke er 

bestemt til 

nærings-

middel-

produksjon 

Fisk 

— — — 1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis lagringsvilkår og stabilitet ved 

varmebehandling. 

2. For brukere av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene fastsette 

driftsrutiner og organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved bruk. Dersom disse risikoene 

ikke kan fjernes eller reduseres til et minimum ved 

hjelp av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet personlig 

verneutstyr, herunder åndedrettsvern. 

 

1d402 Kaliumalginat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Kaliumalginat 

Pulverform 

Beskrivelse av det aktive stoffet 

Kaliumalginat (≥ 89,2 %) 

(C6H7KO6)n 

CAS-nr.: 9005-36-1 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av kaliumalginat 

i fôrtilsetningsstoffet: «The potas-

sium alginate monograph», FAO 

JECFA Combined Compendium 

of Food Additive Specifications 

— Monograph No 1 (2006) 

Katt og hund — — 35 200 1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis lagringsvilkår og stabilitet ved 

varmebehandling. 

2. Blandinger av forskjellige kilder til alginater skal 

ikke overstige det høyeste tillatte innholdet i 

fullfôr. 

3. For brukere av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene fastsette 

driftsrutiner og organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved bruk. Dersom disse risikoene 

ikke kan fjernes eller reduseres til et minimum ved 

hjelp av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet personlig 

verneutstyr, herunder åndedrettsvern. 

4. november 

2028 
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Tilsetningsstoffets 

identifikasjons-

nummer 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp mg tilsetningsstoff / kg 

fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

Teknologiske tilsetningsstoffer: geleringsmidler 

1d401 Natriumalginat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Natriumalginat 

Pulverform 

Beskrivelse av det aktive stoffet 

Natriumalginat (≥ 90,8 %) 

(C6H7NaO6)n 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av natriumalginat 

i fôrtilsetningsstoffet: «The sodi-

um alginate monograph», FAO 

JECFA Combined Compendium 

of Food Additive Specifications 

— Monograph No 1 (2006) 

Katt og hund — — 35 200 1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis lagringsvilkår og stabilitet ved 

varmebehandling. 

2. Blandinger av forskjellige kilder til alginater skal 

ikke overstige det høyeste tillatte innholdet i 

fullfôr. 

3. For brukere av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene fastsette 

driftsrutiner og organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved bruk. Dersom disse risikoene 

ikke kan fjernes eller reduseres til et minimum ved 

hjelp av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet personlig 

verneutstyr, herunder åndedrettsvern. 

4. november 

2028 

Andre dyr 

som ikke er 

bestemt til 

nærings-

middel-

produksjon 

Fisk 

— — — 1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis lagringsvilkår og stabilitet ved 

varmebehandling. 

2. For brukere av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene fastsette 

driftsrutiner og organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved bruk. Dersom disse risikoene 

ikke kan fjernes eller reduseres til et minimum ved 

hjelp av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet personlig 

verneutstyr, herunder åndedrettsvern. 
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Tilsetningsstoffets 

identifikasjons-

nummer 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp mg tilsetningsstoff / kg 

fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

1d402 Kaliumalginat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Kaliumalginat 

Pulverform 

Beskrivelse av det aktive stoffet 

Kaliumalginat (≥ 89,2 %) 

(C6H7KO6)n 

CAS-nr.: 9005-36-1 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av kaliumalginat 

i fôrtilsetningsstoffet: «The potas-

sium alginate monograph», FAO 

JECFA Combined Compendium 

of Food Additive Specifications 

— Monograph No 1 (2006) 

Katt og hund — — 35 200 1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis lagringsvilkår og stabilitet ved 

varmebehandling. 

2. Blandinger av forskjellige kilder til alginater skal 

ikke overstige det høyeste tillatte innholdet i 

fullfôr. 

3. For brukere av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene fastsette 

driftsrutiner og organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved bruk. Dersom disse risikoene 

ikke kan fjernes eller reduseres til et minimum ved 

hjelp av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet personlig 

verneutstyr, herunder åndedrettsvern. 

4. november 

2028 

Teknologiske tilsetningsstoffer: bindemidler 

1d401 Natriumalginat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Natriumalginat 

Pulverform 

Beskrivelse av det aktive stoffet 

Natriumalginat (≥ 90,8 %) 

(C6H7NaO6)n 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av natriumalginat 

i fôrtilsetningsstoffet: «The sodi-

um alginate monograph», FAO 

JECFA Combined Compendium 

of Food Additive Specifications 

— Monograph No 1 (2006) 

Katt og hund — — 35 200 1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis lagringsvilkår og stabilitet ved 

varmebehandling. 

2. Blandinger av forskjellige kilder til alginater skal 

ikke overstige det høyeste tillatte innholdet i 

fullfôr. 

3. For brukere av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene fastsette 

driftsrutiner og organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved bruk. Dersom disse risikoene 

ikke kan fjernes eller reduseres til et minimum ved 

hjelp av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet personlig 

verneutstyr, herunder åndedrettsvern. 

4. november 

2028 
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Tilsetningsstoffets 

identifikasjons-

nummer 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp mg tilsetningsstoff / kg 

fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

   Andre dyr 

som ikke er 

bestemt til 

nærings-

middel-

produksjon 

Fisk 

— — — 1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis lagringsvilkår og stabilitet ved 

varmebehandling. 

2. For brukere av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene fastsette 

driftsrutiner og organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved bruk. Dersom disse risikoene 

ikke kan fjernes eller reduseres til et minimum ved 

hjelp av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet personlig 

verneutstyr, herunder åndedrettsvern. 

 

1d402 Kaliumalginat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Kaliumalginat 

Pulverform 

Beskrivelse av det aktive stoffet 

Kaliumalginat (≥ 89,2 %) 

(C6H7KO6)n 

CAS-nr.: 9005-36-1 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av kaliumalginat i 

fôrtilsetningsstoffet: «The potassi-

um alginate monograph», FAO 

JECFA Combined Compendium of 

Food Additive Specifications — 

Monograph No 1 (2006) 

Katt og hund — — 35 200 1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis lagringsvilkår og stabilitet ved 

varmebehandling. 

2. Blandinger av forskjellige kilder til alginater skal 

ikke overstige det høyeste tillatte innholdet i 

fullfôr. 

3. For brukere av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal de driftsansvarlige for fôrforetakene fastsette 

driftsrutiner og organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved bruk. Dersom disse risikoene 

ikke kan fjernes eller reduseres til et minimum ved 

hjelp av slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet personlig 

verneutstyr, herunder åndedrettsvern. 

4. november 

2028 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 

 



20.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 33/37 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1543 

av 15. oktober 2018 

om godkjenning av et preparat av Pediococcus pentosaceus DSM 32291 som tilsetningsstoff i fôrvarer 

for alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi slik godkjenning. 

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt en søknad om godkjenning av et preparat av 

Pediococcus pentosaceus DSM 32291. Søknaden var ledsaget av de opplysningene og dokumentene som kreves i 

henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» av et preparat av Pediococcus pentosaceus 

DSM 32291 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 21. februar 2018(2) at 

preparatet av Pediococcus pentosaceus DSM 32291 under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på 

dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten konkluderte også med at det aktuelle preparatet har potensial 

til å forbedre produksjonen av ensilasje fra fôr som det er lett eller moderat vanskelig å ensilere. Myndigheten anser ikke 

at det er behov for særlige krav om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Den bekreftet videre rapporten 

om analysemetoden for tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som ble opprettet ved forordning 

(EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av preparatet av Pediococcus pentosaceus DSM 32291 viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 

5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av preparatet bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til 

denne forordning. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «tilsetningsstoffer i 

ensilasje», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 259 av 16.10.2018, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2019 av 29. mars 2019 

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

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

(2) EFSA Journal 2018; 16(3):5202. 

2020/EØS/33/11 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 15. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste innhold Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp KDE tilsetningsstoff/kg ferskt 

materiale 

Teknologiske tilsetningsstoffer: tilsetningsstoffer i ensilasje 

1k21015 Pediococcus 

pentosaceus 

DSM 32291 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Pediococcus pentosaceus 

DSM 32291 som inneholder minst 

8 × 1010 KDE/g tilsetningsstoff 

Beskrivelse av det aktive stoffet 

Levedyktige celler av Pediococcus 

pentosaceus DSM 32291 

Analysemetode(1) 

Telling i tilsetningsstoffet: Plate-

spredningsmetoden med bruk av 

MRS-agar (EN 15786) 

Identifikasjon av tilsetningsstoffet: 

Pulsfeltgelelektroforese (PFGE). 

Alle dyrearter — — — 1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

2. Laveste innhold av Pediococcus 

pentosaceus DSM 32291 når det ikke 

brukes sammen med andre mikro-

organismer som tilsetningsstoff i 

ensilasje: 5 × 107 KDE/kg ferskt 

materiale som det er lett eller moderat 

vanskelig å ensilere(2). 

3. For brukerne av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved bruk. Dersom disse 

risikoene ikke kan fjernes eller reduseres 

til et minimum ved hjelp av slike rutiner 

og tiltak, skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet personlig 

verneutstyr, herunder åndedrettsvern. 

5.11.2028 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 

(2) Fôr som det er lett å ensilere: > 3 % løselige karbohydrater i ferskt materiale. Fôr som det er relativt vanskelig å ensilere: 1,5–3,0 % løselige karbohydrater i ferskt materiale. 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 og vurdering og godkjenning av 

tilsetningsstoffer i fôrvarer (EUT L 133 av 22.5.2008, s. 1). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1558 

av 17. oktober 2018 

om godkjenning av ny bruk av preparatet av Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for katt og hund (innehaver av godkjenningen: Centro Sperimentale del Latte)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi slik godkjenning. 

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt søknad om godkjenning av ny bruk av preparatet 

av Lactobacillus acidophilus (CECT 4529). Søknaden var ledsaget av de opplysningene og dokumentene som kreves i 

henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» av preparatet av Lactobacillus acidophilus 

(CECT 4529) som tilsetningsstoff i fôrvarer for katt og hund. 

4) Preparatet av Lactobacillus acidophilus (CECT 4529), som tilhører kategorien avlstekniske tilsetningsstoffer, ble ved 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EF) nr. 2015/38(2) gitt godkjenning i ti år som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

verpehøner og ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2275(3) for oppfôringskyllinger. 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 19. april 2018(4) 

med at preparatet av Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen 

skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Det ble også konkludert med at tilsetningsstoffet kan 

forbedre avføringens konsistens hos katt og hund. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om 

overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Den bekreftet videre rapporten om analysemetoden for 

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

6) Vurderingen av preparatet av Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) viser at vilkårene for godkjenning som fastsatt i 

artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av preparatet bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget 

til denne forordning. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «tarmflo-

rastabilisatorer», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 261 av 18.10.2018, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 50/2019 av 29. mars 2019 

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

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/38 av 13. januar 2015 om godkjenning av preparatet av Lactobacillus acidophilus 

CECT 4529 som tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner og om endring av forordning (EF) nr. 1520/2007 (innehaver av godkjenningen: 

Centro Sperimentale del Latte) (EUT L 8 av 14.1.2015, s. 4). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2275 av 8. desember 2017 om godkjenning av ny bruk av preparatet av Lactobacillus 

acidophilus (CECT 4529) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: Centro Sperimentale del 

Latte) (EUT L 326 av 9.12.2017, s. 47). 

(4) EFSA Journal 2018; 16(5):5278. 

2020/EØS/33/12 
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Artikkel 2 

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 17. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetningsstoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp KDE/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorer 

4b1715 Centro 

Sperimentale 

del latte 

Lactobacillus 

acidophilus 

CECT 4529 

Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

Preparat av Lactobacillus 

acidophilus CECT 4529 som 

inneholder minst 5 × 1010 KDE/g 

tilsetningsstoff (fast form). 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Levedyktige celler av Lactobacil-

lus acidophilus CECT 4529. 

Analysemetode(1) 

Telling: platespredningsmetoden 

med bruk av MRS-agar (EN 

15787). 

Identifikasjon: Pulsfelt-

gelelektroforese (PFGE). 

Katt og 

hund 

— 5 × 109 — 1. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksen angis lagrings-

vilkår og stabilitet ved varmebehan-

dling. 

2. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige 

for fôrforetakene fastsette driftsruti-

ner og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved bruk. 

Dersom disse risikoene ikke kan 

fjernes eller reduseres til et mini-

mum ved hjelp av slike rutiner og 

tiltak, skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet per-

sonlig verneutstyr, herunder øye- og 

hudvern og åndedrettsvern. 

7. november 

2028 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på nettstedet til Den europeiske unions referanselaboratorium for tilsetningsstoffer i fôrvarer: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1559 

av 17. oktober 2018 

om godkjenning av spisskummen (tinktur) (Cuminum cyminum L.) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder bestemmelser om godkjenning av tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. 

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt en søknad om godkjenning av spisskummen 

(tinktur) (Cuminum cyminum L.) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter. Søknaden var ledsaget av de opplys-

ningene og dokumentene som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. Søkeren anmodet om 

at tilsetningsstoffet skulle klassifiseres i kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer». 

3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 17. april 2018(2) 

med at spisskummen (tinktur) (Cuminum cyminum L.) under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning 

på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Ettersom frø av spisskummen er generelt anerkjent som aroma i 

næringsmidler og i hovedsak har samme funksjon i fôrvarer som i næringsmidler, var Myndighetens konklusjon at det 

ikke er nødvendig med noen ytterligere påvisning av virkning. Konklusjonen kan derfor utvides til å omfatte fôr. 

Myndigheten konstaterte videre at når det gjelder tilsetningsstoffets sikkerhet for brukerne kan det ikke utelukkes at 

stoffet potensielt har en hud-/øyeirriterende virkning. I tillegg inneholder tilsetningsstoffet en rekke forbindelser som er 

kjent for å forårsake allergiske reaksjoner hos følsomme personer. Sensibilisering kan derfor forekomme. Det bør derfor 

treffes egnede vernetiltak. 

4) Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Den 

bekreftet videre rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffene i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som 

ble opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av tilsetningsstoffet viser at godkjenningsvilkårene fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er 

oppfylt. Bruk av dette tilsetningsstoffet bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

6) Søkeren foreslo overfor Myndigheten bruksmengder for vedkommende stoffer. I betraktning av nevnte forslag anså 

Myndigheten at visse bruksmengder er trygge. Med henblikk på offentlig kontroll i hele næringsmiddelkjeden bør 

anbefalt høyeste tillatte innhold av det aktive stoffet angis på etiketten til tilsetningsstoffet. 

7) Det faktum at vedkommende stoff ikke er tillatt brukt i drikkevann, bør ikke utelukke at de kan brukes i fôrblandinger 

som tilføres via vann. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Stoffet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «aromastoffer», 

godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 261 av 18.10.2018, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 51/2019 av 29. mars 2019 

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

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

(2) EFSA Journal 2018;16(5):5273 

2020/EØS/33/13 
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Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 17. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp ml aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

Kategori: Sensoriske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Aromastoffer 

2b161 — Spisskum-

men 

(tinktur) 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Spisskummen (tinktur av Cuminum 

cyminum L. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

(tinktur) av frø fra Cuminum cyminum L. i 

henhold til Europarådets definisjon(1). 

— 98 % ± 0,5 % av en 3:1-blanding av 

vann/etanol (v/v) 

— 2 ± 0,5 % av forbindelser av 

vegetabilsk opprinnelse 

— flavonoider totalt ≤ 300 ppm 

— polyfenoler totalt ≤ 560 ppm 

— p-ment-3-en-7-al totalt ≤ 8 ppm 

— fytokjemisk markør: 4-isopropylben-

zaldehyd (kuminaldehyd): 25 ± 5 ppm 

Flytende form 

CoE-nr. 161 

Analysemetode(2) 

Til mengdebestemmelse av den fy-

tokjemisk markøren (4-isopropylben-

zaldehyd) i tilsetningsstoffet: gasskroma-

tografi med flammeionisasjonsdeteksjon 

(GC-FID) 

Alle 

dyrearter 

—  — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis lag-

ringsvilkår og stabilitet ved 

varmebehandling. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 0,03 ml/kg 

fôr» 

4. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige 

for fôrforetak fastsette driftsrutiner 

og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved inn-

ånding, hudkontakt eller kontakt 

med øynene. Dersom disse risiko-

ene ikke kan fjernes eller reduseres 

til et minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, her-

under åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker. 

7. november 2028 

(1) «Natural sources of flavourings» – Rapport nr. 2 (2007) 

(2) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports. 

 



Nr. 33/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.5.2020 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1566 

av 18. oktober 2018 

om godkjenning av preparatet av endo-1,3(4)-betaglukanase og endo-1,4-betaxylanase framstilt av Aspergillus niger 

(NRRL 25541) og alfa-amylase framstilt av Aspergillus niger (ATCC66222) som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente 

smågriser og mindre utbredte arter av svin (avvente) og om endring av forordning (EF) nr. 1453/2004 (innehaver av 

godkjenningen: Andrès Pintaluba S.A.)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

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

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

2) Preparatet av endo-1,3(4)-betaglukanase og endo-1,4-betaxylanase framstilt av Aspergillus niger (NRRL 25541) og 

alfa-amylase framstilt av Aspergillus niger (ATCC66222) ble godkjent i samsvar med direktiv 70/524/EØF uten 

tidsbegrensning som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente smågriser ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1453/2004(3). 

Preparatet ble deretter oppført i registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer som et eksisterende 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, sammenholdt med forordningens artikkel 7, er det 

inngitt en søknad om ny vurdering av preparatet av endo-1,3(4)-betaglukanase og endo-1,4-betaxylanase framstilt av 

Aspergillus niger (NRRL 25541) og alfa-amylase framstilt av Aspergillus niger (ATCC66222) som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for avvente smågriser og mindre utbredte arter av svin (avvente). Søkeren anmodet om at tilsetningsstoffet 

skulle klassifiseres i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer». Søknaden var ledsaget av de opplysningene og 

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

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 8. oktober 2013(4), 

16. mai 2017(5) og 17. april 2018(6) at preparatet av endo-1,3(4)-betaglukanase og endo-1,4-betaxylanase framstilt av 

Aspergillus niger (NRLL 25541) og alfa-amylase framstilt av Aspergillus niger (ATCC66222) under de foreslåtte 

bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten fastslo også at 

bruk av preparatet kan forbedre endelig kroppsvekt og fôrfaktoren hos avvente smågriser, og denne konklusjonen kan 

ekstrapoleres til mindre utbredte arter av svin (avvente). Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om 

overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Den bekreftet videre rapporten om analysemetoden for 

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

5) Vurderingen av preparatet av endo-1,3(4)-betaglukanase og endo-1,4-betaxylanase framstilt av Aspergillus niger 

(NRLL 25541) og alfa-amylase framstilt av Aspergillus niger (ATCC66222) viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i 

artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylt. Bruk av preparatet bør derfor godkjennes i samsvar med 

vedlegget til denne forordning. 

6) Som følge av at det gis godkjenning av preparatet, bør forordning (EF) nr. 1453/2004 derfor endres. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 262 av 19.10.2018, s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 51/2019 av 29. mars 2019 

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

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

(2) Rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1453/2004 av 16. august 2004 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer (EUT 

L 269 av 17.8.2004, s. 3). 

(4) EFSA Journal 2013; 11(10):3430. 

(5) EFSA Journal 2017; 15(6):4856. 

(6) EFSA Journal 2018; 1(5):5271. 

2020/EØS/33/14 
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7) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning må få øyeblikkelig anvendelse, bør 

det fastsettes en overgangsperiode, slik at berørte parter kan forberede seg på de nye kravene som godkjenningen 

medfører. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Preparatet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «fordøyelses-

forbedrende midler», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Endring av forordning (EF) nr. 1453/2004 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1453/2004 utgår post E 1612 om preparatet endo-1,3(4)-betaglukanase, endo-1,4-

betaxylanase og alfa-amylase. 

Artikkel 3 

Overgangstiltak 

Preparatet angitt i vedlegget og fôr som inneholder dette preparatet og er framstilt og merket før 8. mai 2019 i samsvar med 

reglene som gjaldt før 8. november 2018, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

Artikkel 4 

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 18. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste innhold 
Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Antall enheter aktivt stoff per 

kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: fordøyelsesforbedrende midler 

4a1612i Andrés 

Pintaluba S.A. 

Endo-1,3(4)-

betaglukanase 

EC 3.2.1.6 

Endo-1,4-

betaxylanase 

EC 3.2.1.8 

Alfa-amylase 

EC 3.2.1.1 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparatet av endo-1,3(4)-betaglukanase og 

endo-1,4-betaxylanase framstilt av 

Aspergillus niger (NRRL 25541) og alfa-

amylase framstilt av Aspergillus niger 

(ATCC66222) hver med en aktivitet på minst 

— endo-1,3(4)-betaglukanase: 900 U1/g 

— endo-1,4-betaxylanase: 1 000 U(2)/g 

— alfa-amylase: 3 000 U(3)/g 

Fast form 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Endo-1,3(4)-betaglukanase og endo-1,4-

betaxylanase framstilt av Aspergillus niger 

(NRRL 25541) og alfa-amylase framstilt av 

Aspergillus niger (ATCC66222) 

Analysemetoder(4) 

Til bestemmelse av følgende i tilsetnings-

stoffet: 

— Endo-1,3(4)-betaglukanase: 

kolorimetrisk metode basert på enzym-

reaksjonen til glukanase på byggbetag-

lukansubstrat i nærvær av 3,5-dinit-

rosalisylsyre (DNS) ved pH 4,0 og 

30 °C. 

— Endo-1,4-betaxylanase: kolorimetrisk 

metode basert på enzymreaksjonen til 

xylanase på bjørkearabinoxylansubstrat i 

nærvær av DNS ved pH 4,0 og 30 °C. 

Avvente 

smågriser 

Mindre 

utbredte arter 

av svin 

(avvente) 

 endo-1,3(4)-

betaglukanase 

450 U 

betaxylanase 

500 U 

alfa-amylase 

1 500 U 

 1. I bruksanvisningen for til-

setningsstoffet og premiksene 

angis lagringsvilkår og 

stabilitet ved varmebehand-

ling. 

2. For brukere av tilsetnings-

stoffet og premiksene skal de 

driftsansvarlige for fôrforeta-

kene fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved 

bruk. Dersom disse risikoene 

ikke kan fjernes eller redu-

seres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal 

tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, her-

under øye- og hudvern og 

åndedrettsvern. 

3. Til bruk i avvente smågriser 

på opptil ca. 35 kg. 

8. november 

2028 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste innhold 
Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Antall enheter aktivt stoff per 

kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

   — Alfa-amylase: kolorimetrisk metode 

basert på enzymreaksjonen til amylase 

på hvetestivelsesubstrat i nærvær av 

DNS ved pH 5,0 og 30 °C. 

Til bestemmelse av de aktive stoffene i 

premikser og fôrvarer: 

— Kolorimetrisk metode som måler 

mengden depolymeriserte løselige 

fragmenter som frigis ved virkningen av 

glukanase på azo-bygg-glukan. 

— Kolorimetrisk metode som måler 

mengden depolymeriserte løselige 

fragmenter som frigis ved virkningen av 

endo-1,4-betaxylanase på azo-xylan. 

— Kolorimetrisk metode som måler 

mengden depolymeriserte løselige 

fragmenter som frigis ved virkningen av 

amylase på p-nitrofenylmaltoheptaosid. 

      

(1) 1 U er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol reduserende sukker (glukoseekvivalenter) fra betaglukan fra bygg per minutt ved pH 4,0 og 30 °C. 

(2) 1 U er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol reduserende sukker (glukoseekvivalenter) fra arabinoxylan fra rug per minutt ved pH 4,0 og 30 °C. 

(3) 1 U er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol reduserende sukker (glukoseekvivalenter) fra hvetestivelse per minutt ved pH 5,0 og 30 °C. 

(4) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på nettstedet til Den europeiske unions referanselaboratorium for tilsetningsstoffer i fôrvarer: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1567 

av 18. oktober 2018 

om retting av gjennomføringsforordning (EU) 2018/249 om godkjenning av taurin, beta-alanin, L-alanin, L-arginin,  

L-asparaginsyre, L-histidin, D,L-isoleucin, L-leucin, L-fenylalanin, L-prolin, D,L-serin, L-tyrosin, L-metionin, L-valin, 

L-cystein, glysin, mononatriumglutamat og L-glutaminsyre som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter og  

L-cysteinhydrokloridmonohydrat i fôrvarer for alle arter unntatt katt og hund(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/249(2) godkjennes visse tilsetningsstoffer i fôrvarer 

som aromastoffer, herunder glysin, L-cystein og L-cysteinhydrokloridmonohydrat. 

2) Det forekommer en feil i posten for glysin i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/249, der det i kolonnen 

«Andre bestemmelser» angis at det på etiketten til dette tilsetningsstoffet skal angis at anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 12 % for andre arter og grupper, er 25 g/kg. I samsvar med uttalelsen som 

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet(3) utstedte i forbindelse med godkjenningen av dette 

tilsetningsstoffet, er den korrekte mengden 25 mg/kg. 

3) Det forekommer feil i postene for L-cystein og L-cysteinhydrokloridmonohydrat i vedlegget til gjennomførings-

forordning (EU) 2018/249 når det gjelder framstillingsprosessen for det aktive stoffet. Særlig er det i kolonnen 

«Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, analysemetode» angitt at det aktive stoffet er framstilt ved kjemisk 

syntese eller proteinhydrolyse. Det er i denne delen utelatt at proteinhydrolyse skal foretas med utgangspunkt i 

animalske eller vegetabilske proteiner, slik at eventuell bruk av menneskehår som kilde for hydrolyse ikke er tillatt for å 

framstille dette særlige tilsetningsstoffet. 

4) De feilaktige bestemmelsene har skapt forvirring hos driftsansvarlige for fôrforetak med hensyn til de faktiske 

bestemmelsene som gjelder for å bringe de berørte tilsetningsstoffene i omsetning. Denne situasjonen har skapt rettslig 

usikkerhet rundt gjeldende rammeregler. Feilene har dermed ført til visse markedsforstyrrelser knyttet til godkjenningen av 

omsetning og bruk av glysin, L-cystein og L-cysteinhydrokloridmonohydrat som det er som har oppstått tvil om. Rettelsene 

av gjennomføringsforordning (EU) 2018/249 bør derfor gjelde med tilbakevirkende kraft fra ikrafttredelsesdatoen for 

nevnte gjennomføringsforordning for å gjenopprette rettssikkerheten med hensyn til rettslig status for de tilsetningsstoffene 

som omfattes av feilene, for å unngå skadevirkninger for de berørte driftsansvarlige og dermed gjenskape stabilitet på 

markedet. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 2018/249 rettes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 262 av 19.10.2018, s. 31, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 51/2019 av 29. mars 2019 

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

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/249 av 15. februar 2018 om godkjenning av taurin, beta-alanin, L-alanin, L-arginin, 

L-asparaginsyre, L-histidin, D,L-isoleucin, L-leucin, L-fenylalanin, L-prolin, D,L-serin, L-tyrosin , L-metionin, L-valin,L-cystein, glysin, 

mononatriumglutamat og L-glutaminsyre som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter og L-cysteinhydrokloridmonohydrat i fôrvarer 

for alle arter unntatt katter og hunder (EUT L 53 av 23.2.2018, s. 134). 

(3) EFSA Journal 2014; 12(5):3670. 
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Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den dagen den kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 15. mars 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 18. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/249 gjøres følgende endringer: 

1) I posten for stoffet med 2b17034 glysin, i kolonnen «Andre bestemmelser» gjøres følgende rettelser: 

a) Nr. 3 skal lyde: 

«3. På tilsetningsstoffets etikett angis følgende: «Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 

— 20 g/kg for katter og hunder, 

— 25 mg/kg for andre arter og grupper.» 

b) Nr. 5 skal lyde: 

«5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnummeret, navnet på og tilsatt mengde av det aktive stoffet skal angis på 

merkingen av fôrmidler og fôrblandinger dersom innholdet av det aktive stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 % overstiger 

— 20 g/kg for katter og hunder, 

— 25 mg/kg for andre arter og grupper.» 

2) I posten for stoffet 2b17033 L-cystein skal teksten «Framstilt ved kjemisk syntese eller proteinhydrolyse» i kolonnen 

«Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, analysemetode» erstattes med «Framstilt ved kjemisk syntese eller 

hydrolyse av animalsk protein eller planteprotein». 

3) I posten for stoffet 2b920 L-cysteinhydrokloridmonohydrat skal teksten «Framstilt ved kjemisk syntese eller proteinhydrolyse» 

i kolonnen «Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, analysemetode» erstattes med «Framstilt ved kjemisk syntese eller 

hydrolyse av animalske proteiner eller planteproteiner». 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1568 

av 18. oktober 2018 

om godkjenning av et preparat av fumonisinesterase framstilt av Komagataella phaffii (DSM 32159) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for alle svin og alle fjørfearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

ningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi en slik godkjenning. 

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt en søknad om godkjenning av et preparat av 

fumonisinesterase framstilt av Komagataella phaffi (DSM 32159). Søknaden var ledsaget av de opplysningene og 

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

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» av et preparat av fumonisinesterase 

framstilt av Komagataella phaffii (DSM 32159) som tilsetningsstoff i fôrvarer for svin og fjørfe. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 17. april 2018(2) 

med at preparatet av fumonisinesterase framstilt av Komagataella phaffi (DSM 32159) under de foreslåtte 

bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Den konkluderte også med 

at stoffet har evne til å nedbryte fumonisiner i fôr. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om 

overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Den bekreftet videre rapporten om analysemetoden for tilsetnings-

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

5) Vurderingen av preparatet av fumonisinesterase framstilt av Komagataella phaffi (DSM 32159) viser at godkjennings-

vilkårene fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av preparatet bør derfor godkjennes i 

samsvar med vedlegget til denne forordning. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «stoffer for 

reduksjon av forurensning av fôr med mykotoksiner», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i 

vedlegget. 

Artikkel 2 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 262 av 19.10.2018, s. 34, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 51/2019 av 29. mars 2019 

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

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

(2) EFSA Journal 2018; 16(5):5269. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 18. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetningsstoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Antall enheter aktivt stoff 

per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Funksjonsgruppe: stoffer som reduserer forurensning av fôr med mykotoksiner: fumonisiner 

1m03i — Fumonisinest

erase EC 

3.1.1.87 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av fumonisinesterase framstilt 

av Komagataella phaffi (DSM 32159) 

som inneholder minst 3 000 U/g(1). 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Preparat av fumonisinesterase framstilt 

av Komagataella phaffi (DSM 32159). 

Analysemetode(2) 

Til bestemmelse av fumonisinesterase-

aktivitet: Høytrykksvæskekromatografi 

kombinert med tandemmassespektro-

metri. 

HPLC-MS/MS-metode basert på 

mengdebestemmelse av trikarballylsyre 

som frigis når enzymet virker på 

fumonisin B1 ved pH 8,0 og 30 °C. 

Alle svin 

Alle 

fjørfearter 

— 10  1. I bruksanvisningen for til-

setningsstoffet og premiksene 

angis lagringsvilkår og pelleterings-

stabilitet. 

2. Høyeste anbefalte dose: 300 U/kg 

fullfôr. 

3. Bruk av tilsetningsstoffet er tillatt i 

fôrvarer som oppfyller Den 

europeiske unions regelverk for 

uønskede stoffer i fôr. (3) 

4. For brukere av tilsetningsstoffet 

og premiksene skal drifts-

ansvarlige for fôrforetak fastsette 

driftsrutiner og organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige 

risikoer ved bruk. Dersom disse 

risikoene ikke kan fjernes eller 

reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal 

tilsetningsstoffet og premiksene 

brukes med egnet personlig 

verneutstyr, herunder åndedretts-

vern. 

8. november 

2028 

(1) 1 U er den enzymaktiviteten som frigir 1 μmol trikarballylsyre per minutt fra 100 μΜ fumonisin B1 i 20 mM Tris-Cl-buffer, pH 8,0, med 0,1 mg/ml bovint serumalbumin ved 30 °C. 

(2) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på nettstedet til Den europeiske unions referanselaboratorium for tilsetningsstoffer i fôrvarer: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF av 7. mai 2002 om uønskede stoffer i fôrvarer (EFT L 140 av 30.5.2002, s. 10). 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1903 

av 5. desember 2018 

om retting av vedlegg IV, VI og VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 767/2009 om 

omsetning og bruk av fôrvarer, og om retting av visse språkversjoner av vedlegg II, IV, V og VI til 

nevnte forordning(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 767/2009 av 13. juli 2009 om omsetning og bruk av fôrvarer, 

endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 og oppheving av rådsdirektiv 79/373/EØF, kommisjons-

direktiv 80/511/EØF, rådsdirektiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF samt kommisjonsvedtak 

2004/217/EF(1), særlig artikkel 27 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Etter vedtakelsen av kommisjonsforordning (EU) 2017/2279(2) er det oppdaget en feil i nr. 2 i vedlegget til nevnte 

forordning om erstatning av del A i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 767/2009 med hensyn til det angitte innholdet av 

aske som er uløselig i saltsyre. Følgelig ble det ikke fastsatt toleransegrenser for et innhold av aske som er uløselig i 

saltsyre på 5 %. 

2) Det ble oppdaget en utelatelse i nr. 3 og 4 i vedlegget til forordning (EU) 2017/2279 om erstatning av nr. 7 i kapittel I i 

vedlegg VI og nr. 8 i kapittel I i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 767/2009. Dette har ført til tvetydigheter med 

hensyn til virkeområdet for bestemmelsene om frivillig merking av sensoriske eller ernæringsmessige tilsetningsstoffer i 

fôrvarer. 

3) Forordning (EF) nr. 767/2009 bør derfor rettes. 

4) Den kroatiske, tsjekkiske, engelske, estiske, tyske, greske, ungarske, italienske, latviske, litauiske, maltesiske, polske, 

rumenske, slovakiske, slovenske, spanske og svenske språkversjonen av forordning (EU) 2017/2279 inneholder en feil 

ettersom nevnte forordning erstattet termen «råolje og råfett» med termen «råfett» i vedlegg IV, VI og VII til forordning 

(EF) nr. 767/2009, men ved en feiltakelse unnlot å gjøre dette i vedlegg II og V til nevnte forordning. 

5) Den tyske språkversjonen av forordning (EU) 2017/2279 inneholder en rekke feil. Det forekommer en feil i nr. 2 i 

vedlegget til nevnte forordning, som erstatter del A i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 767/2009 med hensyn til 

prosentverdiene for vanninnhold. Nr. 3 i vedlegget til forordning (EU) 2017/2279 som erstatter vedlegg VI til 

forordning (EF) nr. 767/2009, inneholder feil med hensyn til det forkortede navnet på aromastoffer og med hensyn til 

målarter for de obligatoriske merkingskravene for lysin og metionin. 

6) Den kroatiske, tsjekkiske, engelske, estiske, tyske, greske, ungarske, italienske, latviske, litauiske, maltesiske, polske, 

rumenske, slovakiske, slovenske, spanske og svenske språkversjonen av forordning (EF) 767/2009 bør derfor rettes. De 

øvrige språkversjonene berøres ikke av disse rettelsene. 

7) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at rettelsene av vedleggene må få øyeblikkelig anvendelse, bør det fastsettes 

overgangsbestemmelser som gjør det mulig med en smidig endring av merkingen, slik at unødvendige forstyrrelser i 

handelspraksisen unngås og det ikke skapes en unødvendig administrative byrde for de driftsansvarlige. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 310 av 6.12.2018, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 52/2019 av 29. mars 2019 

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

(1) EUT L 229 av 1.9.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) 2017/2279 av 11. desember 2017 om endring av vedlegg II, IV, VI, VII og VIII til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 767/2009 om omsetning og bruk av fôrvarer (EUT L 328 av 12.12.2017, s. 3). 

2020/EØS/33/17 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 767/2009 gjøres følgende rettelser: 

1) I andre kolonne raden «aske som er uløselig i saltsyre» i tabellen i del A nr. 2 i vedlegg IV erstattes feltet «1 – < 5» med 

«1–5». 

2) I vedlegg VI kapittel I skal nr. 7 lyde: 

«7. Uten at det berører nr. 6 skal, dersom et sensorisk eller ernæringsmessig tilsetningsstoff frivillig angis i merkingen, 

tilsatt mengde angis i samsvar med nr. 1, eller, når det gjelder tilsetningsstoffer i funksjonsgruppen «vitaminer, 

provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning», skal den samlede mengden som garanteres i 

hele holdbarhetstiden, angis i samsvar med nr. 2.» 

3) I vedlegg VII kapittel I skal nr. 8 lyde: 

«8. Uten at det berører nr. 7 skal, dersom et sensorisk eller ernæringsmessig tilsetningsstoff frivillig angis i merkingen, 

tilsatt mengde angis i samsvar med nr. 1, eller, når det gjelder tilsetningsstoffer i funksjonsgruppen «vitaminer, 

provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning», skal den samlede mengden som garanteres i 

hele holdbarhetstiden, angis i samsvar med nr. 2.» 

4) I nr. 5 i vedlegg II og i tredje kolonne rad 3, 5, 12, 15, 16 og 18 i tabellen i vedlegg V erstattes betegnelsen «råolje og 

råfett» med «råfett». 

5) (Gjelder ikke den norske teksten.) 

Artikkel 2 

1. Fôrmidler og fôrblandinger som er merket før 26. desember 2019 i samsvar med reglene som gjaldt før 26. desember 2018, 

kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt dersom de er beregnet på dyr bestemt til 

næringsmiddelproduksjon. 

2. Fôrmidler og fôrblandinger som er merket før 26. desember 2020 i samsvar med reglene som gjaldt før 26. desember 2018, 

kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt dersom de er beregnet på dyr som ikke er bestemt til 

næringsmiddelproduksjon. 

Artikkel 3 

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 5. desember 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1564 

av 17. oktober 2018 

om godkjenning av et preparat av dolomitt-magnesitt som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter med unntak av 

melkekyr og andre drøvtyggere beregnet på melkeproduksjon, avvente smågriser og oppfôringssvin(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi slik godkjenning. 

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt en søknad om godkjenning av et preparat av 

dolomitt-magnesitt. Søknaden inneholdt de opplysningene og dokumentene som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» av et preparat av dolomitt-magnesitt som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter. 

4) Preparatet av dolomitt-magnesitt som tilhører kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer», ble tidligere godkjent i ti år 

som tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekyr og andre drøvtyggere beregnet på melkeproduksjon, avvente smågriser og 

oppfôringssvin ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1964(2). 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sine uttalelser av 17. april 2018(3) 

og 25. januar 2017(4) med at preparatet av dolomitt-magnesitt under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen 

skadevirkninger på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten har også fastslått at det er effektivt som 

antiklumpemiddel. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter omsetning. Den 

bekreftet videre rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffene i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som 

ble opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

6) Vurderingen av preparatet av dolomitt-magnesitt viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av preparatet bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet som er oppført i vedlegget og tilhører kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «anti-

klumpemidler», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 262 av 19.10.2018, s. 20, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 52/2019 av 29. mars 2019 

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

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1964 av 9. november 2016 om godkjenning av et preparat av dolomitt-magnesitt som 

tilsetningsstoff i fôrvarer til melkekyr og andre drøvtyggere beregnet på melkeproduksjon, avvente smågriser og oppfôringssvin samt av et 

preparat av montmorillonitt-illitt som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter 

(3) EFSA Journal 2018 16(5):5272. 

(4) EFSA Journal 2017 15(2):4711. 

2020/EØS/33/18 
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Artikkel 2 

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 17. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetningsstoffets 

identifikasjons-

nummer 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg tilsetningsstoff/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

Teknologiske tilsetningsstoffer: antiklumpemidler 

1g598 Dolomitt-

magnesitt 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av en naturlig blanding av 

dolomitt og magnesitt ≥ 40 % (med et 

minsteinnhold av karbonater på 24 %). 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Dolomitt 

CAS-nummer: 16389-88-1 

(CaMg)(CO3)2 

Magnesitt 

CAS-nummer: 546-93-0 

MgCO3 

Talkum (hydratisert magnesiumsilikat) 

CAS-nummer: 14807-96-6 

Mg3Si4O10(OH)2 

Talkum ≥ 35 % 

Kloritt (aluminium-magnesium) 

CAS-nummer: 1318-59-8 

(Mg,Fe,Al)6(Si, Al)4O10(OH)8 

Jern (strukturelt) 6 % (gjennomsnitt) 

Kloritt ≥ 16 % 

Fri for kvarts og asbest 

Alle arter og 

kategorier med 

unntak av 

melkekyr og andre 

drøvtyggere 

beregnet på 

melkeproduksjon, 

avvente smågriser 

og oppfôringssvin 

— 5 000 20 000 1. På merkingen av tilsetnings-

stoffet og premiksene som 

inneholder det, angis følgende: 

«Tilsetningsstoffet dolomitt-

magnesitt er rikt på (inert) 

jern.» 

2. For brukere av tilsetningsstoffet 

og premiksene skal de driftsan-

svarlige for fôrforetakene fast-

sette driftsrutiner og organisa-

toriske tiltak for å håndtere mu-

lige risikoer ved bruk. Dersom 

disse risikoene ikke kan fjernes 

eller reduseres til et minimum 

ved hjelp av slike rutiner og 

tiltak, skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern. 

8. november 

2028 
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Tilsetningsstoffets 

identifikasjons-

nummer 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg tilsetningsstoff/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

  Analysemetode(1) 

Karakterisering av tilsetningsstoffet: 

— Røntgendiffraksjon (XRD) 

— Atomabsorpsjonsspektrometri (AAS) 

      

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1565 

av 17. oktober 2018 

om godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase framstilt av Paenibacillus lentus (DSM 28088) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger, livkyllinger og mindre utbredte fjørfearter, unntatt eggleggende 

fjørfe, oppfôringskalkuner, avlskalkuner, avvente smågriser, oppfôringssvin og mindre utbredte arter av svin 

(innehaver av godkjenningen: Elanco GmbH)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi slik godkjenning. 

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt en søknad om godkjenning av et preparat av 

endo-1,4-beta-mannanase framstilt av Paenibacillus lentus (DSM 28088). Søknaden inneholdt de opplysningene og 

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

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase 

framstilt av Paenibacillus lentus (DSM 28088) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger, livkyllinger og 

mindre utbredte fjørfearter, unntatt eggleggende fjørfe, oppfôringskalkuner, avlskalkuner, avvente smågriser, 

oppfôringssvin og mindre utbredte arter av svin. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») fastslo i sine uttalelser av 7. desember 2016(2) 

og 17. april 2018(3) at preparatet av endo-1,4-beta-mannanase framstilt av Paenibacillus lentus (DSM 28088) under de 

foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten 

fastslo videre at tilsetningsstoffet anses som effektivt for oppfôringskyllinger, oppfôringskalkuner, avvente smågriser, 

oppfôringssvin og mindre utbredte svinearter. Myndigheten anså at disse konklusjonene kan utvides til å gjelde 

livkyllinger og avlskalkuner, og at de kan ekstrapoleres til mindre utbredte fjørfearter til oppfôring, avl eller egglegging. 

Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Den 

bekreftet videre rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som ble 

opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av preparatet av endo-1,4-beta-mannanase framstilt av Paenibacillus lentus (DSM 28088) viser at 

vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av preparatet bør derfor 

godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «fordøyelses-

forbedrende midler», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 262 av 19.10.2018, s. 24, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 52/2019 av 29. mars 2019 

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

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

(2) EFSA Journal 2017 15(1):4677. 

(3) EFSA Journal 2018 16(5):5270. 

2020/EØS/33/19 
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Artikkel 2 

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 17. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Antall enheter aktivt stoff 

per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: fordøyelsesforbedrende midler 

4a29 Elanco 

GmbH 

Endo-1,4-

beta-

mannanase 

EC 3.2.1.78 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av endo-1,4-beta-mannanase 

framstilt av Paenibacillus lentus (DSM 

28088) med en aktivitet på minst 

— 1,6 × 108 U(1)/g i fast form 

— 5,9 × 108 U/L i flytende form 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Endo-1,4-beta-mannanase framstilt av 

Paenibacillus lentus (DSM 28088) 

Analysemetoder(2) 

Til bestemmelse av endo-1,4-beta-mann-

anase i fôrtilsetningsstoffer, premikser og 

fôr: 

Kolorimetriske metoder basert på 

enzymatisk hydrolyse og reaksjoner av 

reduserende sukker (mannoseekvivalent) 

med 3,5-dinitrosalisylsyre (DNS) 

Oppfôrings-

kyllinger 

Livkyllinger 

Mindre utbredte 

fjørfearter, unntatt 

eggleggende fjørfe 

— 32 000 U — 1. I bruksanvisningen for til-

setningsstoffet og premiksene 

angis lagringsvilkår og stabilitet 

ved varmebehandling. 

2. For brukere av tilsetningsstoffet 

og premiksene skal drifts-

ansvarlige for fôrforetak fastsette 

driftsrutiner og organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige 

risikoer ved bruk. Dersom disse 

risikoene ikke kan fjernes eller 

reduseres til et minimum ved 

hjelp av slike rutiner og tiltak, 

skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

øye- og hudvern og åndedretts-

vern. 

3. Til bruk i avvente smågriser på 

opptil ca. 35 kg. 

8. november 

2028 

Oppfôringskal-

kuner 

Avlskalkuner 

48 000 U 

Avvente smågriser 48 000 U 

Oppfôringssvin 

Mindre utbredte 

arter av 

oppfôringssvin 

32 000 U 

(1) 1 U er den mengden enzym som frigjør 0,72 mikrogram reduserende sukker (mannoseekvivalenter) fra substrater som inneholder mannan (johannesbrødkjernemel) per minutt ved pH 7,0 og 40 °C. 

(2) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på nettstedet til Den europeiske unions referanselaboratorium for tilsetningsstoffer i fôrvarer: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1569 

av 18. oktober 2018 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 110/2011 om godkjenning av et enzympreparat av endo-1,4-

betaxylanase framstilt av Trichoderma reesei (CBS 114044) som tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner, mindre 

utbredte fjørfearter og oppfôringssvin (innehaver av godkjenningen: Roal Oy)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

fôrvarer(1), særlig artikkel 13 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

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

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi slik godkjenning. 

2) Bruk av et preparat endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma reesei (CBS 114044) ble godkjent for oppfôrings-

kyllinger, mindre utbredte fjørfearter og oppfôringssvin ved kommisjonsforordning (EU) nr. 1110/2011(2). 

3) I samsvar med artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003 har innehaveren av godkjenningen foreslått å endre 

laveste innhold av tilsetningsstoffet for verpehøner og oppfôringssvin. Søknaden var ledsaget av relevante 

bakgrunnsopplysninger. Kommisjonen oversendte søknaden til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten»). 

4) Myndigheten fastslo i sin uttalelse av 6. mars 2018(3) at en reduksjon av laveste innhold fra 24 000 BXU til 12 000 BXU 

for verpehøner og fra 24 000 BXU til 20 000 BXU for oppfôringssvin ikke har noen skadevirkning på dyrs eller 

menneskers helse eller på miljøet og at de nye foreslåtte dosene er virkningsfulle hos målartene. 

5) Vurderingen av de nye foreslåtte dosene viser at godkjenningsvilkårene fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 er oppfylt. 

6) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 1110/2011 bør derfor endres. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 1110/2011 erstattes med teksten i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 262 av 19.10.2018, s. 37, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 52/2019 av 29. mars 2019 

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

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1110/2011 av 3. november 2011 om godkjenning av et enzympreparat av endo-1,4-

betaxylanase framstilt av Trichoderma reesei (CBS 114044) som tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner, mindre utbredte fjørfearter og 

oppfôringssvin (innehaver av godkjenningen: Roal Oy) (EUT L 287 av 4.11.2011, s. 27). 

(3) EFSA Journal 2018; 16(3):5216 og EFSA Journal 2018; 16(3):5217. 

2020/EØS/33/20 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 18. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Antall enheter aktivt stoff 

per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: fordøyelsesforbedrende midler. 

4a8 Roal Oy Endo-1,4-

betaxylanase 

EC 3.2.1.8 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt 

av Trichoderma reesei (CBS 114044) med 

en aktivitet på minst: 

fast form: 4 × 106 BXU(1)/g 

flytende form: 4 × 105 BXU/g 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Endo-1,4-betaxylanase framstilt av 

Trichoderma reesei (CBS 114044) 

Analysemetode(2) 

I tilsetningsstoffet og premiksen: test med 

reduserende sukker for endo-1,4-betaxy-

lanase ved kolorimetrisk reaksjon med dinit-

rosalisylsyrereagens på utbyttet av reduse-

rende sukker ved pH 5,3 og 50 °C. 

I fôrvarene: kolorimetrisk metode med 

måling av det vannløselige fargestoffet som 

frigis av enzymet fra hvetearabinoxylan-

substrat kryssbundet med azurin. 

Mindre 

utbredte 

fjørfearter, 

unntatt 

eggleggende 

fjørfe 

— 8 000 BXU — 1. I bruksanvisningen for til-

setningsstoffet og 

premiksene angis lagrings-

vilkår og stabilitet ved 

varmebehandling. 

2. For brukere av tilsetnings-

stoffet og premiksene skal 

driftsansvarlige for fôrforetak 

fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved 

bruk. Dersom disse risikoene 

ikke kan fjernes eller reduse-

res til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal 

tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med per-

sonlig verneutstyr. 

24. november 

2021 

Verpehøner 12 000 

BXU 

Eggleggende 

fjørfe av 

mindre 

utbredte 

fjørfearter 

24 000 

BXU 

Oppfôringssvin 20 000 

BXU 

(1) 1 BXU er den mengden enzym som frigjør 1 nmol reduserende sukker som xylose fra bjørkexylan per sekund ved pH 5,3 og 50 °C. 

(2) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/8 

av 3. januar 2019 

om godkjenning av hydroksyanalog av metionin og dens kalsiumsalt som tilsetningsstoff i fôrvarer 

for alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder bestemmelser om godkjenning av tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. 

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt en søknad om godkjenning av hydroksyanalog av 

metionin og dens kaliumsalt som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter. Søknaden var ledsaget av de opplys-

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

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» av hydroksyanalog av metionin og 

dens kalsiumsalt som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 20. februar 2018(2) at 

hydroksyanalog av metionin og dens kalsiumsalt under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrs 

eller menneskers helse eller på miljøet. 

5) Myndigheten fastslo også at tilsetningsstoffet er en effektiv kilde til metionin for alle dyrearter og selv om nedbryting av 

tilsetningsstoffet i vommen hos drøvtyggere er lavere enn for DL-metionin, bør tilsetningsstoffet beskyttes mot 

nedbryting i vommen. 

6) Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Den 

bekreftet videre rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som ble 

opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

7) Vurderingen av tilsetningsstoffet viser at godkjenningsvilkårene fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er 

oppfylt. Bruk av dette tilsetningsstoffet bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Stoffet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «aminosyrer, 

deres salter og analoger», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 2 av 4.1.2019, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 53/2019 av 29. mars 2019 om 

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

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

(2) EFSA Journal 2018;16(3):5198. 

2020/EØS/33/21 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 3. januar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Aminosyrer, deres salter og analoger 

3c310 — Hydroksyanalog 

av metionin og 

dens kalsiumsalt 

Tilsetningsstoffets sammensetning: 

Preparat av hydroksyanalog av metionin 

og kalsiumsalt av hydroksyanalog av 

metionin med et innhold av hydroksy-

analog av metionin på minst 88 % og et 

kalsiuminnhold på minst 8 %. 

Karakterisering av de aktive stoffene 

Hydroksyanalog av metionin: 

IUPAC-navn: 2-hydroksy-4-(metyltio)-

smørsyre 

CAS-nummer: 583-91-5 

Kjemisk formel: C5H10O3S 

Kalsiumsalt av hydroksyanalog av 

metionin 

IUPAC-navn 2-hydroksy-4-(metyltio)-

smørsyre, kalsiumsalt 

CAS-nummer: 4857-44-7 

Kjemisk formel: (C5H9O3S)2Ca 

Analysemetode(1) 

For bestemmelse av hydroksyanalog av 

metionin i tilsetningsstoffet: 

— Titrimetrisk metode, potensio-

metrisk titrering etter redoks-

reaksjon. 

Alle dyrearter — — — 1. For brukerne av tilsetningsstoffet 

og premiksene skal de drifts-

ansvarlige for fôrforetakene 

fastsette driftsrutiner og organisa-

toriske tiltak for å håndtere mulige 

risikoer ved bruk, særlig med 

tanke på at det er etsende for hud 

og øyne. Dersom disse risikoene 

ikke kan fjernes eller reduseres til 

et minimum ved hjelp av slike 

rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, her-

under vernebriller og hansker. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premikser angis lag-

ringsvilkår og stabilitet ved 

varmebehandling. 

3. Følgende angis på tilsetnings-

stoffets og premiksens etikett: 

Innhold av hydroksyanalog av 

metionin. 

24. januar 

2029 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   For bestemmelse av hydroksyanalog av 

metionin i premikser, fôrblandinger og 

fôrmidler: 

— Høytrykksvæskekromatografi og 

fotometrisk påvisning (HPLC-UV). 

For bestemmelse av samlet mengde 

kalsium i tilsetningsstoffet: 

— Atomabsorpsjonsspektrometri, AAS 

(EN ISO 6869), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma, ICP-AES 

(EN 15510), eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma etter 

trykkoppslutning (ICP-AES) – EN 

15621. 

    4. Følgende opplysninger skal angis 

på listen over tilsetningsstoffer på 

etiketten til fôrmidler og fôr-

blandinger som inneholder til-

setningsstoffet: 

— Tilsetningsstoffets navn. 

— Mengde tilsatt hydroksyana-

log av metionin. 

 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/9 

av 3. januar 2019 

om godkjenning av vannfritt betain som tilsetningsstoff i fôrvarer for dyr bestemt til 

næringsmiddelproduksjon, unntatt kanin(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi slik godkjenning. 

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt en søknad om godkjenning av vannfritt 

betain. Søknaden var ledsaget av de opplysningene og dokumentene som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) Søknaden gjelder godkjenning i funksjonsgruppen «vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med 

tilsvarende virkning» av vannfritt betain som tilsetningsstoff i fôrvarer for dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

Søkeren trakk deretter tilbake sin søknad med hensyn til kanin. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 12. juni 2018(2) at 

vannfritt betain under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på 

miljøet. Myndigheten konkluderte med at vannfritt betain spiller en ernæringsmessig rolle og er en effektiv kilde til 

betain som kan være effektivt for alle dyrearter. 

5) Myndigheten bemerket videre at den faste formen kan generere støv, og eksponering ved innånding kan derfor ikke 

utelukkes. I tillegg bemerket Myndigheten at vannfritt betain bør anses som farlig ved innånding, irriterende for huden, 

øynene og slimhinnene og som hudsensibiliserende. Det bør derfor treffes egnede vernetiltak med hensyn til håndtering 

av vannfritt betain i fast form. 

6) Myndigheten fastslo at den flytende formen av vannfritt betain inneholder en stor andel ukjent materiale og at det derfor 

ikke er mulig å trekke konklusjoner om sikkerheten ved det. Derfor bør bare den fast formen godkjennes. 

7) Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Den 

bekreftet videre rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffene i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som 

ble opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

8) Vurderingen av vannfritt betain viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er 

oppfylt. Bruk av dette tilsetningsstoffet bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

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

provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene 

fastsatt i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 2 av 4.1.2019, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 53/2019 av 29. mars 2019 

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

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

(2) EFSA Journal 2018;16(7):5335. 

2020/EØS/33/22 
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Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 3. januar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

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

3a921i AB Vista 

Iberia S.L. 

Vannfritt 

betain framstilt 

av genmo-

difisert 

sukkerbete 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Betain, vannfritt 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Betain, vannfritt C5H11NO2 

CAS-nummer: 107-43-7 

Vannfritt betain i krystallinsk fast 

form framstilt ved ekstraksjon av 

genmodifisert KM-ØØØH71-4-

sukkerbete 

Renhetskriterier: minst 97 % (på 

tørrstoffbasis) 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av vannfritt betain 

(uttrykt som total betain) i tilsetnings-

stoffet, premikser og fôrvarer. Høy-

trykksvæskekromatografi med 

påvisning av brytningsindeks (HPLC-

RI) 

Dyr bestemt til 

næringsmiddel-

produksjon, 

unntatt kanin 

— —  1. Vannfritt betain kan bringes i om-

setning og brukes som tilsetningsstoff 

i form av et preparat. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premikser angis lagrings-

vilkår og stabilitet ved varmebehand-

ling. 

3. På etiketten til tilsetningsstoffet og 

premiksen angis følgende: «Det 

anbefales at følgende ikke overskri-

des: 2 000 mg betain per kg fullfôr 

(med et vanninnhold på 12 %). 

4. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hud-

kontakt eller kontakt med øynene. 

Dersom disse risikoene ikke kan 

fjernes eller reduseres til et minimum 

ved hjelp av slike rutiner og tiltak, 

skal tilsetningsstoffet og premiksene 

brukes med egnet personlig 

verneutstyr, herunder åndedrettsvern, 

vernebriller og hansker. 

4. august 

2028 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/10 

av 3. januar 2019 

om godkjenning av et preparat av en naturlig blanding av montmorillonitt-illitt-kaolinitt som tilsetningsstoff 

i fôrvarer for alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi slik godkjenning. 

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt en søknad om godkjenning av et preparat av en 

naturlig blanding av montmorillonitt-illitt-kaolinitt. Søknaden var ledsaget av de opplysningene og dokumentene som 

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

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» av et preparat av en naturlig blanding av 

montmorillonitt-illitt-kaolinitt som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») fastslo i sine uttalelser av 1. desember 2015(2), 

5. juli 2017(3) og 5. juli 2018(4) at preparatet av en naturlig blanding av montmorillonitt-illitt-kaolinitt under de 

foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkninger på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten 

fastslo også at det er effektivt som antiklumpemiddel. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om 

overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Den bekreftet videre rapporten om analysemetoden for 

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

5) Vurderingen av preparatet av en naturlig blanding av montmorillonitt-illitt-kaolinitt viser at vilkårene for godkjenning 

fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av preparatet bør derfor godkjennes i samsvar med 

vedlegget til denne forordning. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «anti-

klumpemidler», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 2 av 4.1.2019, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 53/2019 av 29. mars 2019 

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

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

(2) EFSA Journal 2016; 14(1):4342. 

(3) EFSA Journal 2017; 15(7):4940. 

(4) EFSA Journal 2018; 16(7):5387. 

2020/EØS/33/23 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 3. januar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg tilsetningsstoff/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

Teknologiske tilsetningsstoffer: bindemidler 

1g599 Illitt-mon-

tmorillonitt-

kaolinitt 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av en naturlig blanding av 

illitt-montmorillonitt-kaolinitt med 

et innhold på minst 

— 40 % illitt 

— 10 % montmorillonitt 

— 8 % kaolinitt 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Illitt: 

CAS-nummer: 106958-53-6 

K(Al,Fe)2AlSi3O10(OH)2 · H2O 

Montmorillonitt: 

CAS-nummer: 1318-93-0 

Nax[(Al2-xMgx)Si4O10) (OH)2] 

Kaolinitt: 

CAS-nummer: 1318-74-7 

Al2(OH)4(SiO5) 

Jern (strukturelt) 10 % (gjennom-

snitt) 

Fri for asbest 

Analysemetode(1) 

Karakterisering av tilsetnings-

stoffet: 

— Røntgendiffraksjon (XRD) 

sammen med 

— røntgenfluorescens (XRF) 

Oppfôringskyllinger 

og mindre utbredte 

fjørfearter til 

oppfôring 

Oppfôringsstorfe og 

mindre utbredte 

drøvtyggerarter til 

oppfôring. 

Oppfôringssvin og 

avvente smågriser 

— 5 000 50 000 1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis lagringsvilkår og 

stabilitet ved varmebehandling. 

2. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved bruk. Dersom disse 

risikoene ikke kan fjernes eller reduseres 

til et minimum ved hjelp av slike rutiner 

og tiltak, skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet personlig 

verneutstyr, herunder åndedrettsvern. 

3. På merkingen av tilsetningsstoffet og 

premiksene som inneholder det, angis 

følgende: «Tilsetningsstoffet mon-

tmorillonitt-illitt-kaolinitt er rikt på (inert) 

jern.» 

4. Det samlede antallet ulike anvendelser av 

illitt-montmorillonitt-kaolinitt i fullfôr 

skal ikke overstige det tillatte høyeste 

innholdet for de relevante artene eller 

kategoriene av dyr. 

5. I bruksanvisningen angis følgende: 

— «Samtidig oral bruk av makrolider 

må unngås.» 

24. januar 

2029 

Alle dyrearter eller  

-grupper 

— 5 000 20 000 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg tilsetningsstoff/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

Teknologiske tilsetningsstoffer: antiklumpemidler 

1g599 Illitt-mon-

tmorillonitt-

kaolinitt 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av en naturlig blanding av 

illitt-montmorillonitt-kaolinitt med 

et innhold på minst 

— 40 % illitt 

— 10 % montmorillonitt 

— 8 % kaolinitt 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Illitt: 

CAS-nummer: 106958-53-6 

K(Al,Fe)2AlSi3O10(OH)2 · H2O 

Montmorillonitt: 

CAS-nummer: 1318-93-0 

Nax[(Al2-xMgx)Si4O10) (OH)2] 

Kaolinitt: 

CAS-nummer: 1318-74-7 

Al2(OH)4(SiO5) 

Jern (strukturelt) 10 % (gjennom-

snitt) 

Fri for asbest 

Analysemetode(1) 

Karakterisering av tilsetnings-

stoffet: 

— Røntgendiffraksjon (XRD) 

sammen med 

— røntgenfluorescens (XRF) 

Oppfôringskyllinger 

og mindre utbredte 

fjørfearter til 

oppfôring 

Oppfôringsstorfe og 

mindre utbredte 

drøvtyggerarter til 

oppfôring. 

Oppfôringssvin og 

avvente smågriser 

— 5 000 50 000 1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis lagringsvilkår og 

stabilitet ved varmebehandling. 

2. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal de driftsansvarlige for 

fôrforetakene fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved bruk. Dersom disse 

risikoene ikke kan fjernes eller reduseres 

til et minimum ved hjelp av slike rutiner 

og tiltak, skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet personlig 

verneutstyr, herunder åndedrettsvern. 

3. På merkingen av tilsetningsstoffet og 

premiksene som inneholder det, angis 

følgende: «Tilsetningsstoffet mont-

morillonitt-illitt-kaolinitt er rikt på (inert) 

jern.» 

4. Det samlede antallet ulike anvendelser av 

illitt-montmorillonitt-kaolinitt i fullfôr 

skal ikke overstige det tillatte høyeste 

innholdet for de relevante artene eller 

kategoriene av dyr. 

5. I bruksanvisningen angis følgende: 

— «Samtidig oral bruk av makrolider 

må unngås.» 

24. januar 

2029 

Alle dyrearter eller -

grupper 

— 5 000 20 000 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/11 

av 3. januar 2019 

om godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium NCIMB 10415 som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

purker, spedgriser, avvente smågriser og oppfôringssvin, og om endring av forordning (EF) nr. 252/2006, 

(EF) nr. 943/2005 og (EF) nr. 1200/2005 (innehaver av godkjenningen: DSM Nutritional Products Ltd, 

representert ved DSM Nutritional Products Sp. z o.o)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

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

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

2) Preparatet av Enterococcus faecium NCIMB 10415 ble i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent uten 

tidsbegrensning som tilsetningsstoff i fôrvarer for smågriser ved kommisjonsforordning (EF) nr. 252/2006(3), for 

oppfôringssvin ved kommisjonsforordning (EF) nr. 943/2005(4) og for purker ved kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1200/2005(5). Preparatet ble deretter oppført i registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer som et eksisterende produkt, 

i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

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

inngitt en søknad om ny vurdering av preparatet av Enterococcus faecium NCIMB 10415 som tilsetningsstoff i fôrvarer 

for purker, avvente smågriser, spedgriser og oppfôringssvin. Søkeren anmodet om at tilsetningsstoffet skulle 

klassifiseres i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer». Søknaden var ledsaget av de opplysningene og dokumentene 

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

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») fastslo i sine uttalelser av 17. juni 2015(6) og 

21. februar 2018(7) at preparatet av Enterococcus faecium DSM 10415 under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen 

skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten anså at tilsetningsstoffet har potensial til å 

forbedre ytelsesparametrene hos spedgriser, avvente smågriser, oppfôringssvin og purker. Myndigheten anser ikke at det 

er behov for særlige krav om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Den bekreftet videre rapporten om 

analysemetoden for tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som ble opprettet ved forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av preparatet av Enterococcus faecium NCIMB 10415 viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 

5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av preparatet bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til 

denne forordning. 

6) Forordning (EF) nr. 252/2006, (EF) nr. 943/2005 og (EF) nr. 1200/2005 bør derfor endres.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 2 av 4.1.2019, s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 53/2019 av 29. mars 2019 

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

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

(2) Rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 252/2006 av 14. februar 2006 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer og midlertidig 

godkjenning av ny bruk av visse allerede tillatte tilsetningsstoffer i fôrvarer (EUT L 44 av 15.2.2006, s. 3). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 943/2005 av 13. juni 2005 om permanent godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer (EFT L 159  

av 22.6.2005, s. 6). 

(5) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1200/2005 av 26. juli 2005 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer og midlertidig 

godkjenning av ny bruk av et allerede tillatt tilsetningsstoff i fôrvarer (EUT L 195 av 27.7.2005, s. 6). 

(6) EFSA Journal 2015; 13(7):4158. 

(7) EFSA Journal 2018; 16(3):5201. 

2020/EØS/33/24 



Nr. 33/80 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.5.2020 

 

7) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning må få øyeblikkelig anvendelse, bør 

det fastsettes en overgangsperiode, slik at berørte parter kan forberede seg på de nye kravene som godkjenningen 

medfører. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Preparatet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «tarmflorastabili-

satorer», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Endring av forordning (EF) nr. 252/2006 

I forordning (EF) nr. 252/2006 gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 1 utgår. 

2) Vedlegg I utgår. 

Artikkel 3 

Endring av forordning (EF) nr. 943/2005 

I forordning (EF) nr. 943/2005 gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 1 utgår. 

2) Vedlegg I utgår. 

Artikkel 4 

Endring av forordning (EF) nr. 1200/2005 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1200/2005 utgår post E 1705 om Enterococcus faecium NCIMB 10415. 

Artikkel 5 

Overgangstiltak 

Preparatet angitt i vedlegget, og fôr som inneholder dette preparatet, som er framstilt og merket før 24. juli 2019 i samsvar med 

reglene som gjaldt før 24. januar 2019, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 3. januar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp KDE/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorer 

4b1705 DSM 

Nutritional 

Products Ltd, 

representert 

av DSM 

Nutritional 

Products  

Sp. z o.o. 

Enterococcus 

faecium 

NCIMB 10415 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Enterococcus faecium 

NCIMB 10415 som inneholder minst: 

— overtrukket form (med skjellakk): 

2 × 1010 KDE/g tilsetningsstoff eller 

— andre mikroinnkapslede former: 

1 × 1010 KDE/g tilsetningsstoff eller 

— ikke-overtrukket, granulert form: 

3,5 × 1010 KDE/g tilsetningsstoff 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige celler av Enterococcus 

faecium 

NCIMB 10415 

Analysemetode(1) 

Telling: platespredningsmetoden med 

bruk av galle-eskulin-azid-agar (EN 

15788) 

Identifikasjon: pulsfeltgelelektroforese 

(PFGE) 

Purker — 7 × 108 — 1. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis lag-

ringsvilkår og stabilitet ved 

varmebehandling. 

2. Tilsetningsstoffet skal tilføres 

gravide purker og purker i lakta-

sjon og samtidig til spedgriser. 

3. Til bruk i avvente smågriser på 

opptil ca. 35 kg. 

4. For brukere av tilsetningsstoffet 

og premiksene skal de driftsan-

svarlige for fôrforetakene fastsette 

driftsrutiner og organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige 

risikoer ved bruk. Dersom disse 

risikoene ikke kan fjernes eller 

reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal 

tilsetningsstoffet og premiksene 

brukes med personlig verneutstyr. 

24. januar 

2029 

Spedgris 1 × 109 — 

Avvente 

smågriser 

Oppfôringssvin 

3,5 × 108 — 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på nettstedet til Den europeiske unions referanselaboratorium for tilsetningsstoffer i fôrvarer: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/12 

av 3. januar 2019 

om godkjenning av L-arginin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi slik godkjenning. 

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt en søknad om godkjenning av L-arginin framstilt 

av Corynebacterium glutamicum KCCM 10741P og av Escherichia coli NITE BP-02186 som tilsetningsstoff til bruk i 

fôrvarer og i drikkevann for alle dyrearter. Søknadene var ledsaget av de opplysningene og dokumentene som kreves i 

henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) Søknadene gjelder godkjenning i kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» av L-arginin framstilt av 

Corynebacterium glutamicum KCCM 10741P som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter, og i kategorien 

«sensoriske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «aromastoffer» av L-arginin framstilt av Escherichia coli NITE BP-

02186 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») fastslo i sine uttalelser av 18. april 2018(2) og 

19. april 2018(3) at L-arginin framstilt av Escherichia coli NITE BP-02186 og av Corynebacterium glutamicum KCCM 

10741P under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har skadevirkninger på dyrehelsen, forbrukernes helse eller på miljøet, 

og at det ikke vil oppstå sikkerhetsproblemer for brukerne, forutsatt at det treffes hensiktsmessige beskyttelsestiltak. 

5) Myndigheten fastslo også at tilsetningsstoffet er en effektiv kilde til aminosyren arginin for alle dyrearter, og at  

L-arginin som tilskudd, for å ha full virkning hos drøvtyggere, bør beskyttes mot nedbryting i vommen. I sine uttalelser 

uttrykte Myndigheten bekymring for ernæringsmessig ubalanse når L-arginin tilføres som aminosyre gjennom 

drikkevannet. Myndigheten foreslår imidlertid ingen øvre grenseverdi for L-arginin. Myndigheten anbefaler videre å 

tilsette L-arginin i passende mengder. Ved tilsetting av L-arginin, særlig som aminosyre gjennom drikkevannet, bør 

brukeren derfor gjøres oppmerksom på behovet for å ta hensyn til tilførselen av alle essensielle og betinget essensielle 

aminosyrer gjennom kosten. 

6) Når det gjelder bruk som aromastoffer, angir Myndigheten at ingen ytterligere påvisning av virkningen er nødvendig 

ved den anbefalte dosen. Bruk av L-arginin som aromastoff er ikke tillatt i drikkevann. Ved anbefalt dose er det lite 

sannsynlig at L-arginin som aromastoff vil utgjøre noen sikkerhetsrisiko med ensyn til tilførselen av alle essensielle og 

betinget essensielle aminosyrer gjennom kosten 

7) Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Den 

bekreftet også rapportene om analysemetoden for tilsetningsstoffet i fôrvarer som ble framlagt av referanselaboratoriet 

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

8) Vurderingen av L-arginin viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er 

oppfylt. Bruk av dette tilsetningsstoffet bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

9) Det faktum at L-arginin ikke er tillatt brukt som aroma i drikkevann, utelukker ikke at det kan brukes i fôrblandinger 

som tilføres via vann. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 2 av 4.1.2019, s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 53/2019 av 29. mars 2019 

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

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

(2) EFSA Journal 2018;16(5):5276 

(3) EFSA Journal 2018;16(5):5277 

2020/EØS/33/25 
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10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

1. Stoffene L-arginin framstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 10741P og L-arginin framstilt av Escherichia coli 

NITE BP-02186 angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen 

«aminosyrer, deres salter og analoger», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

2. Stoffet L-arginin framstilt av Escherichia coli NITE BP-02186 angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «sensoriske 

tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «aromastoffer», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i 

vedlegget. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 3. januar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: Ernæringsmessige tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: aminosyrer, deres salter og analoger 

3c363 — L-arginin Tilsetningsstoffets sammensetning 

Pulver med et innhold av L-arginin på 

minst 98 % (i tørrstoff) og et vann-

innhold på høyst 1,5 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

L-arginin ((S)-2-amino-5-guanidino-

pentansyre) framstilt ved gjæring med 

Escherichia coli NITE BP-02186 

Kjemisk formel: C6H14N4O2 

CAS-nummer: 74-79-3 

Analysemetode(1) 

Til påvisning av L-arginin i tilsetnings-

stoffet: 

— Food Chemical Codex «L-arginine 

monograph» 

Til mengdebestemmelse av arginin i 

tilsetningsstoffet og vannet: 

— Ionebytterkromatografi kombinert 

med postkolonne-derivatisering og 

fotometrisk påvisning (IEC-VIS) 

Alle dyrearter    1. L-arginin kan bringes i om-

setning og brukes som til-

setningsstoff i form av et 

preparat 

2. Tilsetningsstoffet kan også 

brukes i drikkevann. 

3. I bruksanvisningen for til-

setningsstoffet angis lagrings-

forhold og stabilitet ved 

varmebehandling samt stabilitet 

i drikkevann. 

4. Vanninnholdet skal angis på 

tilsetningsstoffets etikett. 

5. Følgende opplyses på til-

setningsstoffets og premiksens 

etikett: «Ved tilsetting av  

L-arginin, særlig gjennom 

drikkevann, bør det tas hensyn 

til alle essensielle og betinget 

essensielle aminosyrer for å 

unngå ubalanse.» 

24. januar 

2029 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   Til mengdebestemmelse av arginin i 

premikser, fôrblandinger og fôrmidler: 

— Ionebytterkromatografi kombinert 

med postkolonne-derivatisering og 

fotometrisk påvisning (IEC-VIS) – 

kommisjonsforordning (EF) 

nr. 152/2009 

    6. For brukere av tilsetnings-

stoffet og premiksene skal 

driftsansvarlige for fôrforetak 

fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved 

innånding. Dersom disse 

risikoene ikke kan fjernes eller 

reduseres til et minimum ved 

hjelp av slike rutiner og tiltak, 

skal tilsetningsstoffet og 

premiksen brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern. 

 

3c362 — L-arginin Tilsetningsstoffets sammensetning 

Pulver med et innhold av L-arginin på 

minst 98 % (i tørrstoff) og et 

vanninnhold på høyst 0,5 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

L-arginin ((S)-2-amino-5-guanidino-

pentansyre) framstilt ved gjæring med 

Corynebacterium glutamicum KCCM 

10741P. 

Kjemisk formel: C6H14N4O2 

CAS-nummer: 74-79-3 

Analysemetode(1) 

Til påvisning av L-arginin i til-

setningsstoffet: 

— Food Chemical Codex «L-arginine 

monograph» 

Alle dyrearter    1. L-arginin kan bringes i om-

setning og brukes som til-

setningsstoff i form av et 

preparat 

2. Tilsetningsstoffet kan også 

brukes i drikkevann. 

3. I bruksanvisningen for til-

setningsstoffet angis lagrings-

forhold og stabilitet ved 

varmebehandling samt stabili-

tet i drikkevann. 

4. Følgende opplyses på til-

setningsstoffets og premiksens 

etikett: «Ved tilsetting av  

L-arginin, særlig gjennom 

drikkevann, bør det tas hensyn 

til alle essensielle og betinget 

essensielle aminosyrer for å 

unngå ubalanse.» 

24. januar 

2029 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   Til mengdebestemmelse av arginin i 

tilsetningsstoffet og vannet: 

— Ionebytterkromatografi kombinert 

med postkolonne-derivatisering og 

fotometrisk påvisning (IEC-VIS) 

Til mengdebestemmelse av arginin i 

premikser, fôrblandinger og fôrmidler: 

— Ionebytterkromatografi kombinert 

med postkolonne-derivatisering og 

fotometrisk påvisning (IEC-VIS) – 

kommisjonsforordning (EF) 

nr. 152/2009 

    5. For brukere av tilsetnings-

stoffet og premiksene skal 

driftsansvarlige for fôrforetak 

fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved 

innånding. Dersom disse 

risikoene ikke kan fjernes eller 

reduseres til et minimum ved 

hjelp av slike rutiner og tiltak, 

skal tilsetningsstoffet og 

premiksen brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern. 

 

Kategori: Sensoriske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Aromastoffer 

3c363 — L-arginin Tilsetningsstoffets sammensetning 

Pulver med et innhold av L-arginin på 

minst 98 % (i tørrstoff) og et vann-

innhold på høyst 1,5 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

L-arginin ((S)-2-amino-5-guanidino-

pentansyre) framstilt ved gjæring med 

— Escherichia coli NITE BP-02186 

Kjemisk formel: C6H14N4O2 

CAS-nummer: 74-79-3 

FL-nr.: 17.003 

Alle dyrearter — — — 1. L-arginin kan bringes i om-

setning og brukes som til-

setningsstoff i form av et 

preparat. 

2. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvaren som en premiks. 

3. I bruksanvisningen for til-

setningsstoffet og premikser 

angis lagringsvilkår og stabili-

tet ved varmebehandling. 

4. Vanninnholdet skal angis på 

tilsetningsstoffets etikett. 

24. januar 

2029 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifi-

kasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   Analysemetode(1) 

Til påvisning av L-arginin i tilsetnings-

stoffet: 

— Food Chemical Codex «L-arginine 

monograph» 

Til mengdebestemmelse av arginin i til-

setningsstoffet: 

— Ionebytterkromatografi kombinert 

med postkolonne-derivatisering og 

fotometrisk påvisning (IEC-VIS) 

Til mengdebestemmelse av arginin i 

premikser, fôrblandinger og fôrmidler: 

— Ionebytterkromatografi kombinert 

med postkolonne-derivatisering og 

fotometrisk påvisning (IEC-VIS) – 

kommisjonsforordning (EF) 

nr. 152/2009. 

    5. På tilsetningsstoffets og 

premiksens etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av 

det aktive stoffet i fullfôr med 

et vanninnhold på 12 %:  

25 mg/kg» 

6. For brukere av tilsetnings-

stoffet og premiksene skal 

driftsansvarlige for fôrforetak 

fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved 

innånding. Dersom disse 

risikoene ikke kan fjernes eller 

reduseres til et minimum ved 

hjelp av slike rutiner og tiltak, 

skal tilsetningsstoffet og 

premiksen brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern. 

 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/960 

av 5. juli 2018 

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

øvre grenseverdier for rester av lambdacyhalotrin i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 91/414/ 

EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a) og artikkel 49 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Øvre grenseverdier for rester av lambdacyhalotrin er fastsatt i del B i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. 

2) Når det gjelder lambdacyhalotrin, framla Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») en 

grunngitt uttalelse om vurderingen av de gjeldende øvre grenseverdiene for restmengder i samsvar med artikkel 12 nr. 2 

i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(2). Myndigheten framla deretter en 

konklusjon om fagfellevurderingen av lambdacyhalotrin(3), der parametrene for analysen av stoffet ble oppdatert. I 

samsvar med artikkel 43 i forordning (EF) nr. 396/2005 anmodet Kommisjonen Myndigheten om å gjennomgå 

vurderingen av lambdacyhalotrin med hensyn til de nye parametrene. Den 2. desember 2015 framla Myndigheten en 

grunngitt uttalelse om gjennomgangen av vurderingen av de gjeldende øvre grenseverdiene for lambdacyhalotrin(4). 

Definisjonen av restmengden av lambdacyhalotrin omfatter også stoffet gammacyhalotrin. Kommisjonen har anmodet 

Myndigheten, i samsvar med artikkel 43 i forordning (EF) nr. 396/2005, om å gjennomgå de øvre grenseverdiene for 

lambdacyhalotrin med hensyn til en eventuell bruk av gammacyhalotrin. Den 26. juli 2017 framla Myndigheten en 

grunngitt uttalelse om målrettet kontroll av de gjeldende øvre grenseverdiene for lambdacyhalotrin i lys av den 

uspesifikke definisjonen av restmengde(5). 

3) Myndigheten foreslo å endre definisjonen av restmengde for alle produkter. Den fastslo en risiko for forbrukerne når det 

gjelder de øvre grenseverdiene for grønnkål og riskorn. Disse øvre grenseverdiene bør derfor senkes. Når det gjelder de 

øvre grenseverdiene for alle produkter, fastslo Myndigheten at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige 

for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør 

de øvre grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå 

eller til nivået angitt av Myndigheten. Når det gjelder de øvre grenseverdiene for solsikkefrø, soyabønner og te, fastslo 

Myndigheten at det ikke forelå noen opplysninger, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere 

spørsmålet ytterligere. De øvre grenseverdiene for nevnte produkter bør settes til den særskilte bestemmelsesgrensen 

eller til standardgrenseverdien angitt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

4) Når det gjelder produkter der bruk av det aktuelle plantevernmiddelet ikke er godkjent, og der det ikke foreligger 

importtoleranser eller øvre CXL-grenseverdier, bør de øvre grenseverdiene fastsettes til den særskilte bestemmelses-

grensen eller til standardgrenseverdien i samsvar med artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 169 av 6.7.2018, s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 54/2019 av 29. mars 2019 

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, 2014. «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels 

(MRLs) for lambda-cyhalothrin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». EFSA Journal 2014;12(1):3546. 

(3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 2014. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active 

substance lambda-cyhalothrin». EFSA Journal 2014;12(5):3677. 

(4) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2015. «Reasoned opinion on the revision of the review of the existing 

maximum residue levels for lambda-cyhalothrin». EFSA Journal 2015;13(12):4324. 

(5) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2017. «Reasoned opinion on the focused review of the existing maximum 

residue levels for lambda-cyhalothrin in light of the unspecific residue definition and the existing good agricultural practices for the 

substance gamma-cyhalothrin». EFSA Journal 2017;15(7):4930. 

2020/EØS/33/26 
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5) 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. 

6) 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. 

7) Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye øvre grenseverdiene for restmengder gjennom Verdens 

handelsorganisasjon, og det er tatt hensyn til deres merknader. 

8) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

9) For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og forbrukes på normal måte, bør denne forordning 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. 

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

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

endringen av de øvre grenseverdiene. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

Artikkel 2 

Når det gjelder det aktive stoffet lambdacyhalotrin i og på alle produkter unntatt grønnkål og riskorn, får forordning (EF) 

nr. 396/2005, med den ordlyd den hadde før den ble endret ved denne forordning, fortsatt anvendelse for produkter framstilt i 

EU eller importert til EU før 26. januar 2019. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 26. januar 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 5. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg II tilføyes følgende kolonne for lambdacyhalotrin: 

«Pesticidrester og øvre grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de øvre grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  

0110000 Sitrusfrukter 0,2(+) 

0110010 Grapefrukt  

0110020 Appelsiner  

0110030 Sitroner  

0110040 Limetter  

0110050 Mandariner  

0110990 Andre (2)  

0120000 Nøtter 0,01(*)(+) 

0120010 Mandler  

0120020 Paranøtter  

0120030 Kasjunøtter  

0120040 Kastanjer  

0120050 Kokosnøtter  

0120060 Hasselnøtter  

0120070 Macadamianøtter  

0120080 Pekannøtter  

0120090 Pinjekjerner  

0120100 Pistasienøtter  

0120110 Valnøtter  

0120990 Andre (2)  

0130000 Kjernefrukter (+) 

0130010 Epler 0,08 

0130020 Pærer 0,08 

0130030 Kveder 0,2 

0130040 Mispel 0,2 

0130050 Japansk mispel 0,2 

0130990 Andre (2) 0,01(*) 
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(1) (2) (3) 

0140000 Steinfrukter  

0140010 Aprikoser 0,15(+) 

0140020 Kirsebær (søte) 0,3(+) 

0140030 Ferskener 0,15(+) 

0140040 Plommer 0,2(+) 

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

0150000 Bær og små frukter (+) 

0151000 a) druer  

0151010 Borddruer 0,08 

0151020 Vindruer 0,2 

0152000 b) jordbær 0,2 

0153000 c) bær fra halvbusker 0,2 

0153010 Bjørnebær  

0153020 Blåbringebær  

0153030 Bringebær (røde og gule)  

0153990 Andre (2)  

0154000 d) andre små frukter og bær  

0154010 Blåbær 0,2 

0154020 Tranebær 0,2 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 0,2 

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule) 0,2 

0154050 Nyper 0,2 

0154060 Morbær (svart og hvit) 0,2 

0154070 Azarolhagtorn 0,2 

0154080 Hyllebær 0,2 

0154990 Andre (2) 0,01(*) 

0160000 Forskjellige frukter med  

0161000 a) spiselig skall (+) 

0161010 Dadler 0,01(*) 

0161020 Fikener 0,01(*) 

0161030 Bordoliven 1 

0161040 Kumquat 0,01(*) 

0161050 Stjernefrukt 0,01 (*) 

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon 0,09 

0161070 Jambolan 0,01 (*) 

0161990 Andre (2) 0,01 (*) 

0162000 b) uspiselig skall, små (+) 

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule) 0,05 

0162020 Litchi/litchiplommer 0,01 (*) 

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja 0,01 (*) 

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter 0,01 (*) 
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(1) (2) (3) 

0162050 Stjerneepler 0,01(*) 

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

0162990 Andre (2) 0,01(*) 

0163000 c) uspiselig skall, store (+) 

0163010 Avokadoer 0,01(*) 

0163020 Bananer 0,15 

0163030 Mango 0,2 

0163040 Papaya 0,01(*) 

0163050 Granatepler 0,01(*) 

0163060 Cherimoya 0,01(*) 

0163070 Guava 0,01(*) 

0163080 Ananas 0,01(*) 

0163090 Brødfrukter 0,01(*) 

0163100 Durian 0,01(*) 

0163110 Surannona/guanabana 0,01(*) 

0163990 Andre (2) 0,01(*) 

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE (+) 

0210000 Rot- og knollvekster  

0211000 a) poteter 0,01(*) 

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

0212010 Kassava  

0212020 Søtpoteter  

0212030 Jams  

0212040 Arrowrot  

0212990 Andre (2)  

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010 Rødbeter 0,04 

0213020 Gulrøtter 0,04 

0213030 Knollselleri 0,07 

0213040 Pepperrot 0,04 

0213050 Jordskokk 0,04 

0213060 Pastinakk 0,04 

0213070 Rotpersille 0,04 

0213080 Reddiker 0,15 

0213090 Havrerot 0,04 

0213100 Kålrot 0,04 

0213110 Neper 0,04 

0213990 Andre (2) 0,01(*) 

0220000 Løk 0,2 

0220010 Hvitløk  

0220020 Kepaløk  

0220030 Sjalottløk  

0220040 Pipeløk/vårløk  

0220990 Andre (2)  
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(1) (2) (3) 

0230000 Fruktbærende grønnsaker  

0231000 a) Solanaceae og Malvaceae  

0231010 Tomater 0,07 

0231020 Grønnsakpaprika 0,1 

0231030 Auberginer/eggplanter 0,3 

0231040 Okra 0,3 

0231990 Andre (2) 0,01(*) 

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall  

0232010 Slangeagurker 0,05 

0232020 Sylteagurker 0,15 

0232030 Mandelgresskar 0,15 

0232990 Andre (2) 0,01(*) 

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 0,06 

0233010 Meloner  

0233020 Kjempegresskar  

0233030 Vannmeloner  

0233990 Andre (2)  

0234000 d) sukkermais 0,05 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica)  

0241000 a) blomsterkål 0,1 

0241010 Brokkoli  

0241020 Blomkål  

0241990 Andre (2)  

0242000 b) hodekål  

0242010 Rosenkål 0,04 

0242020 Hodekål 0,15 

0242990 Andre (2) 0,01(*) 

0243000 c) bladkål  

0243010 Kinakål/pe-tsai 0,3 

0243020 Grønnkål 0,01(*) 

0243990 Andre (2) 0,01(*) 

0244000 d) knutekål 0,01(*) 

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster  

0251000 a) salat og salatplanter  

0251010 Vårsalat 1,5 

0251020 Salat 0,15 

0251030 Bredbladet endiv 0,07 

0251040 Karse og andre spirer og skudd 0,7 

0251050 Vårkarse 0,7 
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(1) (2) (3) 

0251060 Salatsennep/rucola 0,7 

0251070 Sareptasennep 0,01(*) 

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter) 0,7 

0251990 Andre (2) 0,01(*) 

0252000 b) spinat og lignende blader  

0252010 Spinat 0,6 

0252020 Portulakk 0,01(*) 

0252030 Mangold/bladbete 0,2 

0252990 Andre (2) 0,01(*) 

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

0254000 d) brønnkarse 0,01(*) 

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

0256000 f) urter og spiselige blomster 0,7 

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  

0256030 Snittselleri  

0256040 Persille  

0256050 Salvie  

0256060 Rosmarin  

0256070 Timian  

0256080 Basilikum og spiselige blomster  

0256090 Laurbærblad  

0256100 Estragon  

0256990 Andre (2)  

0260000 Belgfrukter  

0260010 Bønner (med belg) 0,4 

0260020 Bønner (uten belg) 0,2 

0260030 Erter (med belg) 0,2 

0260040 Erter (uten belg) 0,2 

0260050 Linser 0,2 

0260990 Andre (2) 0,01(*) 

0270000 Stengelgrønnsaker  

0270010 Asparges 0,02 

0270020 Kardon 0,01(*) 

0270030 Stilkselleri 0,03 

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel 0,2 

0270050 Artisjokker 0,15 

0270060 Purre 0,07 

0270070 Rabarbra 0,01(*) 

0270080 Bambusskudd 0,01(*) 

0270090 Palmehjerter 0,01(*) 

0270990 Andre (2) 0,01(*) 
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(1) (2) (3) 

0280000 Sopp, mose og lav  

0280010 Dyrket sopp 0,01(*) 

0280020 Viltvoksende sopp 0,5 

0280990 Mose og lav 0,01(*) 

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 

0300000 BELGFRUKTER 0,05(+) 

0300010 Bønner  

0300020 Linser  

0300030 Erter  

0300040 Lupiner/lupinbønner  

0300990 Andre (2)  

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER (+) 

0401000 Oljeholdige frø  

0401010 Linfrø 0,2 

0401020 Peanøtter/jordnøtter 0,2 

0401030 Valmuefrø 0,2 

0401040 Sesamfrø 0,2 

0401050 Solsikkefrø 0,01(*) 

0401060 Rapsfrø 0,2 

0401070 Soyabønner 0,01(*) 

0401080 Sennepsfrø 0,2 

0401090 Bomullsfrø 0,2 

0401100 Gresskarfrø 0,2 

0401110 Saflorfrø 0,2 

0401120 Agurkurtfrø 0,2 

0401130 Oljedodrefrø 0,2 

0401140 Hampefrø 0,2 

0401150 Ricinus 0,2 

0401990 Andre (2) 0,01(*) 

0402000 Oljeholdige frukter  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje 0,5 

0402020 Oljepalmefrø 0,01(*) 

0402030 Oljepalmefrukter 0,01(*) 

0402040 Kapok 0,01(*) 

0402990 Andre (2) 0,01(*) 

0500000 KORN (+) 

0500010 Bygg 0,5 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0,01(*) 

0500030 Mais 0,02 

0500040 Hirse 0,01(*) 

0500050 Havre 0,3 

0500060 Ris 0,01(*) 

0500070 Rug 0,01(*) 
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(1) (2) (3) 

0500080 Sorghum 0,01(*) 

0500090 Hvete 0,05 

0500990 Andre (2) 0,01(*) 

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

0610000 Te  

0620000 Kaffebønner  

0630000 Urtete fra  

0631000 a) blomster  

0631010 Kamille  

0631020 Jamaicahibisk/roselle  

0631030 Rose  

0631040 Jasmin  

0631050 Lind  

0631990 Andre (2)  

0632000 b) blader og urter  

0632010 Jordbær  

0632020 Rooibos  

0632030 Maté  

0632990 Andre (2)  

0633000 c) røtter  

0633010 Vendelrot  

0633020 Ginseng  

0633990 Andre (2)  

0639000 d) andre deler av planten  

0640000 Kakaobønner  

0650000 Johannesbrød  

0700000 HUMLE 10(+) 

0800000 KRYDDER (+) 

0810000 Frøkrydder 0,01(*) 

0810010 Anis/anisfrø  

0810020 Svartkarve  

0810030 Hageselleri  

0810040 Koriander  

0810050 Spisskummen  

0810060 Dill  

0810070 Fennikel  

0810080 Bukkhornkløver  

0810090 Muskatnøtt  

0810990 Andre (2)  
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(1) (2) (3) 

0820000 Fruktkrydder  

0820010 Allehånde 0,03 

0820020 Sichuanpepper 0,03 

0820030 Karve 0,03 

0820040 Kardemomme 2 

0820050 Einebær 0,03 

0820060 Pepper (svart, grønn og hvit) 0,03 

0820070 Vanilje 0,03 

0820080 Tamarind 0,03 

0820990 Andre (2) 0,01(*) 

0830000 Barkkrydder 0,01(*) 

0830010 Kanel  

0830990 Andre (2)  

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler  

0840010 Lakris 0,05 

0840020 Ingefær (10) 0,05(+) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05 

0840040 Pepperrot (11) (+) 

0840990 Andre (2) 0,05 

0850000 Krydder i form av knopper 0,01(*) 

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre (2)  

0860000 Krydder i form av støvveier 0,01(*) 

0860010 Safran  

0860990 Andre (2)  

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,01(*) 

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre (2)  

0900000 SUKKERPLANTER (+) 

0900010 Sukkerbeterøtter 0,01(*) 

0900020 Sukkerrør 0,05 

0900030 Sikorirøtter 0,01(*) 

0900990 Andre (2) 0,01(*) 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR (+) 

1010000 Råvarer fra  

1011000 a) svin  

1011010 Muskelvev 0,15 

1011020 Fett 3 

1011030 Lever 0,05 
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(1) (2) (3) 

1011040 Nyrer 0,2 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 3 

1011990 Andre (2) 0,01(*) 

1012000 b) storfe  

1012010 Muskelvev 0,02 

1012020 Fett 3 

1012030 Lever 0,05 

1012040 Nyrer 0,2 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 3 

1012990 Andre (2) 0,01(*) 

1013000 c) sau  

1013010 Muskelvev 0,02 

1013020 Fett 3 

1013030 Lever 0,05 

1013040 Nyrer 0,2 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 3 

1013990 Andre (2) 0,01(*) 

1014000 d) geit  

1014010 Muskelvev 0,15 

1014020 Fett 3 

1014030 Lever 0,05 

1014040 Nyrer 0,2 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 3 

1014990 Andre (2) 0,01(*) 

1015000 e) dyr av hestefamilien  

1015010 Muskelvev 0,02 

1015020 Fett 3 

1015030 Lever 0,05 

1015040 Nyrer 0,2 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 3 

1015990 Andre (2) 0,01(*) 

1016000 f) fjørfe 0,01(*) 

1016010 Muskelvev  

1016020 Fett  

1016030 Lever  

1016040 Nyrer  

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1016990 Andre (2)  

1017000 g) andre oppdrettede landdyr  

1017010 Muskelvev 0,02 

1017020 Fett 3 

1017030 Lever 0,05 
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(1) (2) (3) 

1017040 Nyrer 0,2 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 3 

1017990 Andre (2) 0,01(*) 

1020000 Melk 0,02 

1020010 Storfe  

1020020 Sau  

1020030 Geit  

1020040 Hest  

1020990 Andre (2)  

1030000 Fugleegg 0,01(*) 

1030010 Kylling  

1030020 And  

1030030 Gås  

1030040 Vaktel  

1030990 Andre (2)  

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

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,01(+) 

1100000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – FISK, FISKEVARER OG ANDRE 

NÆRINGSMIDLER FRA SALTVANN OG FERSKVANN (8) 

 

1200000 PRODUKTER ELLER DELER AV PRODUKTER SOM UTELUKKENDE BRUKES TIL 

FÔRPRODUKSJON (8) 

 

1300000 BEARBEIDEDE NÆRINGSMIDLER (9)  

(*) Bestemmelsesgrense. 

(**) Kombinasjon av pesticid og kodenummer som den øvre grenseverdien fastsatt i vedlegg III del B gjelder for. 

(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 

Lambdacyhalotrin (omfatter gammacyhalotrin) (summen av R,S- og S,R-isomerer) (F) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om lagringsstabilitet, mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og 

i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0110000 Sitrusfrukter 

0110010 Grapefrukt 

0110020 Appelsiner 

0110030 Sitroner 

0110040 Limetter 

0110050 Mandariner 

0110990 Andre (2) 
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton), mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den 

ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0120000 Nøtter 

0120010 Mandler 

0120020 Paranøtter 

0120030 Kasjunøtter 

0120040 Kastanjer 

0120050 Kokosnøtter 

0120060 Hasselnøtter 

0120070 Macadamianøtter 

0120080 Pekannøtter 

0120090 Pinjekjerner 

0120100 Pistasienøtter 

0120110 Valnøtter 

0120990 Andre (2) 

0130000 Kjernefrukter 

0130010 Epler 

0130020 Pærer 

0130030 Kveder 

0130040 Mispel 

0130050 Japansk mispel 

0130990 Andre (2) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om restanalyseforsøk, mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og 

i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0140010 Aprikoser 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton), mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den 

ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0140020 Kirsebær (søte) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om restanalyseforsøk, mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og 

i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0140030 Ferskener 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton), mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den 

ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0140040 Plommer 

0140990 Andre (2) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser) og om lagringsstabilitet, mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, 

vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil 

den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0150000 Bær og små frukter 
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om lagringsstabilitet, mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og 

i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0151000 (a) druer 

0151010 Borddruer 

0151020 Vindruer 

0152000 (b) jordbær 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om restanalyseforsøk og lagringsstabilitet, mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

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) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton), mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den 

ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0161000 (a) spiselig skall 

0161010 Dadler 

0161020 Fikener 

0161030 Bordoliven 

0161040 Kumquat 

0161050 Stjernefrukt 

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon 

0161070 Jambolan 

0161990 Andre (2) 

0162000 (b) uspiselig skall, små 

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule) 

0162020 Litchi/litchiplommer 

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja 

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter 

0162050 Stjerneepler 
   



20.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 33/103 

 

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki 

0162990 Andre (2) 

0163000 (c) uspiselig skall, store 

0163010 Avokadoer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om restanalyseforsøk, mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og 

i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0163020 Bananer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton), mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den 

ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0163030 Mango 

0163040 Papaya 

0163050 Granatepler 

0163060 Cherimoya 

0163070 Guava 

0163080 Ananas 

0163090 Brødfrukter 

0163100 Durian 

0163110 Surannona/guanabana 

0163990 Andre (2) 

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE 

0210000 Rot- og knollvekster 

0211000 (a) poteter 

0212000 (b) tropiske rot- og knollvekster 

0212010 Kassava 

0212020 Søtpoteter 

0212030 Jams 

0212040 Arrowrot 

0212990 Andre (2) 

0213000 (c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete 

0213010 Rødbeter 

0213020 Gulrøtter 

0213030 Knollselleri 

0213040 Pepperrot 

0213050 Jordskokk 

0213060 Pastinakk 

0213070 Rotpersille 

0213080 Reddiker 

0213090 Havrerot 

0213100 Kålrot 

0213110 Neper 

0213990 Andre (2) 

0220000 Løk 

0220010 Hvitløk 
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om restanalyseforsøk, mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og 

i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0220020 Kepaløk 

0220030 Sjalottløk 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton), mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den 

ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0220040 Pipeløk/vårløk 

0220990 Andre (2) 

0230000 Fruktbærende grønnsaker 

0231000 (a) Solanaceae og Malvaceae 

0231010 Tomater 

0231020 Grønnsakpaprika 

0231030 Auberginer/eggplanter 

0231040 Okra 

0231990 Andre (2) 

0232000 (b) gresskarfamilien – spiselig skall 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om restanalyseforsøk, mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og 

i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0232010 Slangeagurker 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton), mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den 

ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0232020 Sylteagurker 

0232030 Mandelgresskar 

0232990 Andre (2) 

0233000 (c) gresskarfamilien – uspiselig skall 

0233010 Meloner 

0233020 Kjempegresskar 

0233030 Vannmeloner 

0233990 Andre (2) 

0234000 (d) sukkermais 

0239000 (e) andre fruktbærende grønnsaker 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) 

0241000 (a) blomsterkål 

0241010 Brokkoli 

0241020 Blomkål 

0241990 Andre (2) 

0242000 (b) hodekål 

0242010 Rosenkål 

0242020 Hodekål 

0242990 Andre (2) 

0243000 (c) bladkål 
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om restanalyseforsøk, mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og 

i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0243010 Kinakål/pe-tsai 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton), mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den 

ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0243020 Grønnkål 

0243990 Andre (2) 

0244000 (d) knutekål 

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster 

0251000 (a) salat og salatplanter 

0251010 Vårsalat 

0251020 Salat 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om restanalyseforsøk, mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og 

i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0251030 Bredbladet endiv 

0251040 Karse og andre spirer og skudd 

0251050 Vårkarse 

0251060 Salatsennep/rucola 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton), mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den 

ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0251070 Sareptasennep 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om restanalyseforsøk, mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og 

i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton), mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den 

ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0251990 Andre (2) 

0252000 (b) spinat og lignende blader 

0252010 Spinat 

0252020 Portulakk 

0252030 Mangold/bladbete 

0252990 Andre (2) 

0253000 (c) vindrueblader og lignende arter 

0254000 (d) brønnkarse 

0255000 (e) sikori/julesalat 
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om restanalyseforsøk, mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og 

i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0256000 (f) urter og spiselige blomster 

0256010 Kjørvel 

0256020 Gressløk 

0256030 Snittselleri 

0256040 Persille 

0256050 Salvie 

0256060 Rosmarin 

0256070 Timian 

0256080 Basilikum og spiselige blomster 

0256090 Laurbærblad 

0256100 Estragon 

0256990 Andre (2) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton), mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den 

ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0260000 Belgfrukter 

0260010 Bønner (med belg) 

0260020 Bønner (uten belg) 

0260030 Erter (med belg) 

0260040 Erter (uten belg) 

0260050 Linser 

0260990 Andre (2) 

0270000 Stengelgrønnsaker 

0270010 Asparges 

0270020 Kardon 

0270030 Stilkselleri 

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel 

0270050 Artisjokker 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om restanalyseforsøk, mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og 

i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0270060 Purre 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton), mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den 

ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0270070 Rabarbra 

0270080 Bambusskudd 

0270090 Palmehjerter 

0270990 Andre (2) 

0280000 Sopp, mose og lav 

0280010 Dyrket sopp 
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0280020 Viltvoksende sopp 

0280990 Mose og lav 

0290000 Alger og prokaryote organismer 

0300000 BELGFRUKTER 

0300010 Bønner 

0300020 Linser 

0300030 Erter 

0300040 Lupiner/lupinbønner 

0300990 Andre (2) 

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 

0401000 Oljeholdige frø 

0401010 Linfrø 

0401020 Peanøtter/jordnøtter 

0401030 Valmuefrø 

0401040 Sesamfrø 

0401050 Solsikkefrø 

0401060 Rapsfrø 

0401070 Soyabønner 

0401080 Sennepsfrø 

0401090 Bomullsfrø 

0401100 Gresskarfrø 

0401110 Saflorfrø 

0401120 Agurkurtfrø 

0401130 Oljedodrefrø 

0401140 Hampefrø 

0401150 Ricinus 

0401990 Andre (2) 

0402000 Oljeholdige frukter 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje 

0402020 Oljepalmefrø 

0402030 Oljepalmefrukter 

0402040 Kapok 

0402990 Andre (2) 

0500000 KORN 

0500010 Bygg 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 

0500030 Mais 

0500040 Hirse 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om restanalyseforsøk, mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og 

i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500050 Havre 
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton), mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den 

ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500060 Ris 

0500070 Rug 

0500080 Sorghum 

0500090 Hvete 

0500990 Andre (2) 

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 

0610000 Te 

0620000 Kaffebønner 

0630000 Urtete fra 

0631000 (a) blomster 

0631010 Kamille 

0631020 Jamaicahibisk/roselle 

0631030 Rose 

0631040 Jasmin 

0631050 Lind 

0631990 Andre (2) 

0632000 (b) blader og urter 

0632010 Jordbær 

0632020 Rooibos 

0632030 Maté 

0632990 Andre (2) 

0633000 (c) røtter 

0633010 Vendelrot 

0633020 Ginseng 

0633990 Andre (2) 

0639000 (d) andre deler av planten 

0640000 Kakaobønner 

0650000 Johannesbrød 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om restanalyseforsøk og analysemetoder, mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0700000 HUMLE 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om analysemetoder, mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og 

i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0800000 KRYDDER 

0810000 Frøkrydder 

0810010 Anis/anisfrø 

0810020 Svartkarve 

0810030 Hageselleri 

0810040 Koriander 
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0810050 Spisskummen 

0810060 Dill 

0810070 Fennikel 

0810080 Bukkhornkløver 

0810090 Muskatnøtt 

0810990 Andre (2) 

0820000 Fruktkrydder 

0820010 Allehånde 

0820020 Sichuanpepper 

0820030 Karve 

0820040 Kardemomme 

0820050 Einebær 

0820060 Pepper (svart, grønn og hvit) 

0820070 Vanilje 

0820080 Tamarind 

0820990 Andre (2) 

0830000 Barkkrydder 

0830010 Kanel 

0830990 Andre (2) 

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler 

0840010 Lakris 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om analysemetoder, mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og 

i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. Fra 1. januar 2020 er øvre gjeldende grenseverdi for ingefær (Zingiber 

officinale) i gruppen krydder (kodenummer 0840020) den samme som for ingefærrot (Zingiber officinale) i del B i vedlegg I 

(kodenummer 0213040-006, den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana), kode 0213040) idet det tas hensyn til endrede 

verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840020 Ingefær (10) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om analysemetoder, mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den 

ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 

(+) Gjeldende øvre grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for 

pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040), idet det tas hensyn til 

endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot (11) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om analysemetoder, mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og 

i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0840990 Andre (2) 

0850000 Krydder i form av knopper 

0850010 Kryddernellik 

0850020 Kapers 

0850990 Andre (2) 

0860000 Krydder i form av støvveier 
   



Nr. 33/110 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.5.2020 

 

0860010 Safran 

0860990 Andre (2) 

0870000 Krydder i form av frøkapper 

0870010 Muskatblomme 

0870990 Andre (2) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton), mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den 

ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0900000 SUKKERPLANTER 

0900010 Sukkerbeterøtter 

0900020 Sukkerrør 

0900030 Sikorirøtter 

0900990 Andre (2) 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR 

1010000 Råvarer fra 

1011000 (a) svin 

1011010 Muskelvev 

1011020 Fett 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om de toksikologiske egenskapene til visse andre (Ia- og XI-forbindelser), 

mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton), mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den 

ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1011990 Andre (2) 

1012000 (b) storfe 

1012010 Muskelvev 

1012020 Fett 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om de toksikologiske egenskapene til visse andre (Ia- og XI-forbindelser), 

mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton), mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den 

ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1012990 Andre (2) 

1013000 (c) sau 

1013010 Muskelvev 

1013020 Fett 
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om de toksikologiske egenskapene til visse andre (Ia- og XI-forbindelser), 

mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton), mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den 

ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1013990 Andre (2) 

1014000 (d) geit 

1014010 Muskelvev 

1014020 Fett 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om de toksikologiske egenskapene til visse andre (Ia- og XI-forbindelser), 

mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton), mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den 

ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1014990 Andre (2) 

1015000 (e) dyr av hestefamilien 

1015010 Muskelvev 

1015020 Fett 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om de toksikologiske egenskapene til visse andre (Ia- og XI-forbindelser), 

mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1015030 Lever 

1015040 Nyrer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton), mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den 

ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1015990 Andre (2) 

1016000 (f) fjørfe 

1016010 Muskelvev 

1016020 Fett 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om de toksikologiske egenskapene til visse andre (Ia- og XI-forbindelser), 

mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1016030 Lever 

1016040 Nyrer 
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton), mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den 

ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1016990 Andre (2) 

1017000 (g) andre oppdrettede landdyr 

1017010 Muskelvev 

1017020 Fett 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton) og om de toksikologiske egenskapene til visse andre (Ia- og XI-forbindelser), 

mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1017030 Lever 

1017040 Nyrer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om visse metabolitter som dannes under 

sterilisering (Ia- og IV-forbindelser og gammalakton), mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 6. juli 2020, og i motsatt fall vil den 

ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1017990 Andre (2) 

1020000 Melk 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

1020040 Hest 

1020990 Andre (2) 

1030000 Fugleegg 

1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 

1030040 Vaktel 

1030990 Andre (2) 

1040000 Honning og andre biavlsprodukter (7) 

1050000 Amfibier og krypdyr 

1060000 Virvelløse landdyr 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr» 
 

 

2) I vedlegg III utgår kolonnen for lambdacyhalotin. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1049 

av 25. juli 2018 

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

tiv 91/414/EØF(1), særlig artikkel 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg I til forordning (EF) nr. 396/2005 inneholder de produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som de øvre 

grenseverdiene for restmengder («øvre grenseverdier») som er fastsatt i nevnte forordning, gjelder for. 

2) Vedlegg I til forordning (EF) nr. 396/2005 er erstattet ved kommisjonsforordning (EU) 2018/62(2). 

3) Ved forordning (EU) 2018/62 ble blant annet råvaren «reddikblader» innført i del B i vedlegg I, i forbindelse med 

råvaren «grønnkål» i del A i samme vedlegg. De øvre grenseverdiene for grønnkål gjelder derfor også for reddikblader. 

4) Nye opplysninger tyder imidlertid på at øvre grenseverdier for grønnkål ikke er egnet for reddikblader i alle tilfeller og 

at særlige restanalyseforsøk på reddikblader er nødvendig for å bekrefte hvilke øvre grenseverdier som er egnet. 

5) Det er derfor hensiktsmessig å fastsette en overgangsperiode før de grenseverdiene for grønnkål får anvendelse for 

«reddikblader» slik at nødvendige opplysninger kan samles inn. Det bør for dette formål innsettes en ny fotnote (3) 

knyttet til råvaren «reddikblader» i del B i vedlegg I til forordning (EF) nr. 396/2005. 

6) Vedlegg I til forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

7) For å sikre at det ikke oppstår unødvendige handelshindringer som følge av endringene for reddikblader som ble innført 

ved forordning (EU) 2018/62, og for å gjøre det mulig å bringe i omsetning produkter for hvilke innhøstingssesongen 

starter om våren 2018, bør denne forordning få anvendelse fra 1. april 2018. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I del B i vedlegg I til forordning (EF) nr. 396/2005 tilføyes ny fotnote (3) knyttet til posten for «reddikblader»: 

«(3) De øvre grenseverdiene gjelder for reddikblader fra og med 1. januar 2022.» 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. april 2018. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 189 av 26.7.2018, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 54/2019 av 29. mars 2019 

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) Kommisjonsforordning (EU) nr. 2018/62 av 17. januar 2018 om erstatning av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 396/2005 (EUT L 18 av 23.1.2018, s. 1). 

2020/EØS/33/27 
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Denne forordning 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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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1514 

av 10. oktober 2018 

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

grenseverdier for rester av abamektin, acibenzolar-s-metyl, klopyralid, emamektin, fenheksamid, fenpyrazamin, 

fluazifop-P, isofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talkum E553B og tebukonazol i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

91/414/EØF(1), særlig artikkel 5 nr. 1 og artikkel 14 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Øvre grenseverdier for rester av abamektin, acibenzolar-s-metyl, fenheksamid, fluazifop-P, isofetamid og tebukonazol 

er fastsatt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005. Øvre grenseverdier for rester av klopyralid, emamektin og 

fenpyrazamin er fastsatt i del A i vedlegg III til nevnte forordning. Når det gjelder Pasteuria nishizawae Pn1 og talkum 

E553B, er det ikke fastsatt særlige øvre grenseverdier, og stoffene er heller ikke oppført i vedlegg IV til nevnte 

forordning, og standardverdien på 0,01 mg/kg fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) får derfor anvendelse. 

2) I forbindelse med en vurdering av hvorvidt det skulle gis godkjenning for bruk på sitrusfrukter av et plantevernmiddel 

som inneholder det aktive stoffet abamektin, er det i samsvar med artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005 inngitt 

en søknad om endring av de gjeldende øvre grenseverdiene. 

3) Når det gjelder acibenzolar-s-metyl, er det inngitt en slik søknad for auberginer og frukter av gresskarfamilien. Når det 

gjelder klopyralid, er det inngitt en slik søknad for pipeløk og purre. Når det gjelder emamektin, er det inngitt en slik 

søknad for bladkål, bønner (med belg) og erter (med belg). Når det gjelder fenheksamid, er det inngitt en slik søknad for 

plommer, blåbær, tranebær, solbær, stikkelsbær og bønner (med belg). Når det gjelder fenpyrazamin, er det inngitt en 

slik søknad for salat, salatplanter og spinat og lignende blader. Når det gjelder fluazifop-P, er det inngitt en slik søknad 

for tomater. Når det gjelder isofetamid, er det inngitt en slik søknad for tomater, paprika, auberginer, okra og frukter av 

gresskarfamilien (med spiselig skall.) Når det gjelder tebukonazol, er det inngitt en slik søknad for oliven, ris, «urter og 

spiselige blomster» og urtete fra blomster, blader og urter. 

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

vurderingsrapportene er oversendt Kommisjonen. 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») har vurdert søknadene og vurderings-

rapportene, og undersøkte særlig risikoene for forbrukerne og, der det var relevant, for dyr, og har avgitt grunngitte 

uttalelser om de foreslåtte øvre grenseverdiene(2). Myndigheten oversendte disse uttalelsene til søkerne, Kommisjonen 

og medlemsstatene og gjorde dem tilgjengelige for offentligheten. 

6) Når det gjelder alle søknader, konkluderte Myndigheten med at alle opplysningskrav var oppfylt, og at endringene av de 

øvre grenseverdiene som søkerne hadde anmodet om, var akseptable med hensyn til forbrukersikkerhet, på grunnlag av 

en vurdering av forbrukersikkerheten for 27 bestemte europeiske forbrukergrupper. Myndigheten tok hensyn til de siste 

opplysningene om stoffets toksikologiske egenskaper. Verken livslang eksponering for disse stoffene gjennom konsum 

av alle næringsmidler som kan inneholde dem, eller kortvarig eksponering som følge av høyt konsum av de berørte 

produktene, viste at det var noen risiko for at akseptabelt daglig inntak eller akutt referansedose overskrides. 

7) Når det gjelder abamektin, framla søkeren også validerte analysemetoder for matriser for vekster med høyt syre- og 

vanninnhold. Når det gjelder tebukonazol, framla søkeren også validerte analysemetoder for alle matriser for vekster. De 

relevante fotnotene bør derfor utgå i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005. 

8) I forbindelse med godkjenningen av det aktive stoffet Pasteuria nishizawae Pn1 inngikk i samsvar med artikkel 8 nr. 1 

bokstav g) i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009(3) en søknad om en øvre grenseverdi for 

restmengder i den utfyllende dokumentasjonen. Denne søknaden ble vurdert av den berørte medlemsstaten i samsvar 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 256 av 12.10.2018, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 55/2019 av 29. mars 

2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 

prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 
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med artikkel 11 nr. 2 i nevnte forordning. Myndigheten har vurdert søknaden og har framlagt en konklusjon om 

fagfellevurderingen av vurderingen av pesticidrisikoen ved det aktive stoffet, der den anbefaler at Pasteuria nishizawae 

Pn1 oppføres i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005 (4). 

9) Talkum E553B ble godkjent som basisstoff ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/691(5). 

Bruksvilkårene for det nevnte stoffet forventes ikke å føre til restmengder i næringsmidler eller fôr som kan utgjøre en 

risiko for forbrukerne. Stoffet bør derfor oppføres i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005. 

10) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser og konklusjon, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for 

saken, anses de foreslåtte endringer av de øvre grenseverdiene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 396/2005. 

11) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

Artikkel 2 

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 10. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 

                                         
(1) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1. 

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

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for abamectin in citrus fruits», EFSA Journal 

2018;16(4):5254. 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acibenzolar-S-methyl in aubergines and cucurbits with 

edible and inedible peel». EFSA Journal 2018;16(4):5256. 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for clopyralid in spring/green/Welsh onions and 

leeks». EFSA Journal 2018;16(1):5149. 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for emamectin in leafy brassica and beans and peas with 

pods». EFSA Journal 2018;16(4):5255. 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fenhexamid in various crops». EFSA Journal 

2018;16(1):5158. 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fenpyrazamine in lettuces, salad plants, spinaches and 

similar leaves». EFSA Journal 2018;16(3):5231. 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluazifop-P in tomato». EFSA Journal 2018;16(4):5253. 

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for isofetamid in tomatoes, peppers, aubergines, okra and 

cucurbits with edible peel». EFSA Journal 2018;16(5):5264. 

«Reasoned opinion on the Modification of the existing maximum residue levels for tebuconazole in olives, rice, herbs and herbal infusions 

(dried)». EFSA Journal 2018;16(5):5257. 



20.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 33/117 

 

 
(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevernmidler og om oppheving av 

rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1). 

(4) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Pasteuria nishizawae Pn1». EFSA Journal 

2018;16(2):5159. 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/691 av 7. mai 2018 om godkjenning av basisstoffet talkum (E 553b) i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommi-

sjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 117 av 8.5.2018, s. 6). 

 ______  
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VEDLEGG 

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

1) I vedlegg II skal kolonnene for abamektin, acibenzolar-s-metyl, fenheksamid, fluazifop-P, isofetamid og tebukonazol lyde: 

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

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER       

0110000 Sitrusfrukter 0,04 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  

0110010 Grapefrukt      5 

0110020 Appelsiner      0,9 

0110030 Sitroner      5 

0110040 Limetter      5 

0110050 Mandariner      5 

0110990 Andre (2)      5 

0120000 Nøtter   0,0(*) 0,0(*) 0,01(*) 0,05 

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

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

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

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

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

0120060 Hasselnøtter 0,02(+) 0,1     

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

0120080 Pekannøtter 0,01(*) 0,01(*)     

0120090 Pinjekjerner 0,01(*) 0,01(*)     

0120100 Pistasienøtter 0,01(*) 0,01(*)     

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

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

0130000 Kjernefrukter 0,03(+)  0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  

0130010 Epler  0,3    0,3 

0130020 Pærer  0,2    0,3 

0130030 Kveder  0,2    0,5 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0130040 Mispel  0,2    0,5 

0130050 Japansk mispel  0,2    0,5 

0130990 Andre (2)  0,2    0,5 

0140000 Steinfrukter    0,01(*) 0,01(*)  

0140010 Aprikoser 0,02 0,2 10   0,6 

0140020 Kirsebær (søte) 0,01(*) 0,01(*) 7   1(+) 

0140030 Ferskener 0,02 0,2 10   0,6 

0140040 Plommer 0,01(*) 0,01(*) 2   1 

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

0150000 Bær og små frukter       

0151000 a) druer 0,01(*) 0,01(*) 15 0,01(*) 4  

0151010 Borddruer      0,5 

0151020 Vindruer      1(+) 

0152000 b) jordbær 0,15 0,15 10 0,3 4 0,02(*) 

0153000 c) bær fra halvbusker  0,01(*) 15 0,01(*) 0,01(*) 0,5 

0153010 Bjørnebær 0,08      

0153020 Blåbringebær 0,01(*)     (+) 

0153030 Bringebær (røde og gule) 0,08      

0153990 Andre (2) 0,01(*)     (+) 

0154000 d) andre små frukter og bær 0,01(*)   0,1  1,5 

0154010 Blåbær  0,01(*) 20  0,01(*)  

0154020 Tranebær  0,15 20  4  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips (+) 0,01(*) 20  0,01(*)  

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule) (+) 0,01(*) 20  0,01(*)  

0154050 Nyper  0,01(*) 5  0,01(*)  

0154060 Morbær (svart og hvit)  0,01(*) 5  0,01(*)  

0154070 Azarolhagtorn  0,01(*) 15  0,01(*)  

0154080 Hyllebær  0,01(*) 5  0,01(*)  

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

0160000 Forskjellige frukter med    0,01(*) 0,01(*)  

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

0161010 Dadler      0,02(*) 

0161020 Fikener      0,02(*) 

0161030 Bordoliven      0,5 

0161040 Kumquat      0,02(*) 

0161050 Stjernefrukt      0,02(*) 

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon      0,02(*) 

0161070 Jambolan      0,02(*) 

0161990 Andre (2)      0,02(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

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

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)  0,4 15(+)   0,02(*) 

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

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja  0,01(*) 0,01(*)   1 

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

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

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

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

0163000 c) uspiselig skall, store   0,01(*)    

0163010 Avokadoer 0,01(*) 0,01(*)    0,02(*) 

0163020 Bananer 0,02 0,08    1,5 

0163030 Mango 0,01(*) 0,6(+)    0,1 

0163040 Papaya 0,03(+) 0,01(*)    2 

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

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

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

0163080 Ananas 0,01(*) 0,01(*)    0,02(*) 

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

0163100 Durian 0,01(*) 0,01(*)    0,02(*) 

0163110 Surannona/guanabana 0,01(*) 0,01(*)    0,02(*) 

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

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE       

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

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

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

0212010 Kassava    0,01(*)   

0212020 Søtpoteter    0,01(*)   

0212030 Jams    0,15   

0212040 Arrowrot    0,01(*)   

0212990 Andre (2)    0,01(*)   

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt 

sukkerbete 

      

0213010 Rødbeter    0,5  0,02(*) 

0213020 Gulrøtter    0,4  0,4 

0213030 Knollselleri    0,5  0,5 

0213040 Pepperrot    0,5  0,4 

0213050 Jordskokk    0,5  0,02(*) 

0213060 Pastinakk    0,5  0,4 

0213070 Rotpersille    0,5  0,4 

0213080 Reddiker    0,5  0,02(*) 

0213090 Havrerot    0,5  0,4(+) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0213100 Kålrot    0,5  0,3 

0213110 Neper    0,5  0,3 

0213990 Andre (2)    0,5  0,02(*) 

0220000 Løk 0,01(*)    0,01(*)  

0220010 Hvitløk  0,15 0,01(*) 0,3  0,1 

0220020 Kepaløk  0,15 0,8 0,3  0,15 

0220030 Sjalottløk  0,15 0,01(*) 0,3  0,15 

0220040 Pipeløk/vårløk  0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  2 

0220990 Andre (2)  0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,02(*) 

0230000 Fruktbærende grønnsaker       

0231000 a) Solanaceae og Malvaceae       

0231010 Tomater 0,09(+) 0,3 2 0,06 1,5 0,9 

0231020 Grønnsakpaprika 0,07 0,01(*) 3 0,01(*) 3 0,6 

0231030 Auberginer/eggplanter 0,09 0,15 2 1 1,5 0,4(+) 

0231040 Okra 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 3 0,02(*) 

0231990 Andre (2) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 3 0,02(*) 

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 0,04 0,4 1 0,03 1  

0232010 Slangeagurker      0,6 

0232020 Sylteagurker      0,02(*) 

0232030 Mandelgresskar      0,6 

0232990 Andre (2)      0,02(*) 

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 0,01(*) 0,15 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  

0233010 Meloner      0,2(+) 

0233020 Kjempegresskar      0,15 

0233030 Vannmeloner      0,15 

0233990 Andre (2)      0,15 

0234000 d) sukkermais 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,6 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster 

av Brassica) 

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

0241000 a) blomsterkål 0,01(*)      

0241010 Brokkoli      0,15 

0241020 Blomkål      0,05 

0241990 Andre (2)      0,02(*) 

0242000 b) hodekål 0,01(*)     0,7 

0242010 Rosenkål       

0242020 Hodekål       

0242990 Andre (2)       
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0243000 c) bladkål      0,02(*) 

0243010 Kinakål/pe-tsai 0,05      

0243020 Grønnkål 0,01(*)      

0243990 Andre (2) 0,01(*)      

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

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige 

blomster 

      

0251000 a) salat og salatplanter   50 0,02  0,5 

0251010 Vårsalat 2(+) 0,3   0,01(*)  

0251020 Salat 0,09(+) 0,4   20  

0251030 Bredbladet endiv 0,1(+) 0,3   0,01(*)  

0251040 Karse og andre spirer og skudd 0,01(*) 0,3   0,01(*)  

0251050 Vårkarse 0,01(*) 0,3   0,01(*)  

0251060 Salatsennep/rucola 0,015 0,3   0,01(*)  

0251070 Sareptasennep 0,01(*) 0,3   0,01(*)  

0251080 Spede bladvekster (inkludert 

Brassica-arter) 

2(+) 0,3   0,01(*)  

0251990 Andre (2) 0,01(*) 0,3   0,01(*)  

0252000 b) spinat og lignende blader 0,01(*)  0,01(*) 0,02 20 0,02(*) 

0252010 Spinat  0,6     

0252020 Portulakk  0,01(*)     

0252030 Mangold/bladbete  0,01(*)     

0252990 Andre (2)  0,01(*)     

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

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

0255000 e) sikori/julesalat 0,01(*)(+) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,15 

0256000 f) urter og spiselige blomster  0,3 50 0,02 20 2 

0256010 Kjørvel 2      

0256020 Gressløk 2      

0256030 Snittselleri 0,09(+)      

0256040 Persille 2      

0256050 Salvie 2      

0256060 Rosmarin 2      

0256070 Timian 2      

0256080 Basilikum og spiselige blomster 2      

0256090 Laurbærblad 2      

0256100 Estragon 2      

0256990 Andre (2) 0,02(*)      

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

0260010 Bønner (med belg) 0,03  15 1,5  2(+) 

0260020 Bønner (uten belg) 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*)  2(+) 
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0260030 Erter (med belg) 0,03  0,01(*) 2  2(+) 

0260040 Erter (uten belg) 0,01(*)  0,01(*) 1,5  0,02(*) 

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

0260990 Andre (2) 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*)  0,02(*) 

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

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

0270020 Kardon 0,01(*)   0,3  0,02(*) 

0270030 Stilkselleri 0,05   0,3  0,5(+) 

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel 0,01(*)   0,3  0,02(*) 

0270050 Artisjokker 0,01(*)   0,9  0,6 

0270060 Purre 0,01(*)   0,01(*)  0,6 

0270070 Rabarbra 0,01(*)   0,3  0,02(*) 

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

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

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

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

0280010 Dyrket sopp       

0280020 Viltvoksende sopp       

0280990 Mose og lav       

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

0300000 BELGFRUKTER 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 4 0,01(*)  

0300010 Bønner      0,3 

0300020 Linser      0,2 

0300030 Erter      0,2 

0300040 Lupiner/lupinbønner      0,2 

0300990 Andre (2)      0,2 

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

0401000 Oljeholdige frø       

0401010 Linfrø    9 0,01(*) 0,6 

0401020 Peanøtter/jordnøtter    0,01(*) 0,01(*) 0,15 

0401030 Valmuefrø    9 0,01(*) 0,2 

0401040 Sesamfrø    0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

0401050 Solsikkefrø    0,1 0,01(*) 0,02(*) 

0401060 Rapsfrø    9 0,015 0,5 

0401070 Soyabønner    15 0,01(*) 0,15 

0401080 Sennepsfrø    4 0,01(*) 0,3 

0401090 Bomullsfrø    0,7 0,01(*) 2 

0401100 Gresskarfrø    5 0,01(*) 0,02(*) 

0401110 Saflorfrø    9 0,01(*) 0,02(*) 

0401120 Agurkurtfrø    4 0,01(*) 0,02(*) 

0401130 Oljedodrefrø    9 0,01(*) 0,3 

0401140 Hampefrø    0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

0401150 Ricinus    0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

0401990 Andre (2)    0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 
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0402000 Oljeholdige frukter    0,01(*) 0,01(*)  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje      0,5 

0402020 Oljepalmefrø      0,02(*) 

0402030 Oljepalmefrukter      0,02(*) 

0402040 Kapok      0,02(*) 

0402990 Andre (2)      0,02(*) 

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

0500010 Bygg  0,05    2 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter  0,01(*)    0,02(*) 

0500030 Mais  0,01(*)    0,02(*) 

0500040 Hirse  0,01(*)    0,02(*) 

0500050 Havre  0,01(*)    2 

0500060 Ris  0,01(*)    1,5 

0500070 Rug  0,01(*)    0,3 

0500080 Sorghum  0,01(*)    0,02(*) 

0500090 Hvete  0,05    0,3 

0500990 Andre (2)  0,01(*)    0,02(*) 

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANN-

ESBRØD 

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

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

0620000 Kaffebønner    0,05(*)  0,1 

0630000 Urtete fra       

0631000 a) blomster    0,04(*)(+)  15 

0631010 Kamille       

0631020 Jamaicahibisk/roselle       

0631030 Rose       

0631040 Jasmin       

0631050 Lind       

0631990 Andre (2)       

0632000 b) blader og urter    0,04(*)(+)  15 

0632010 Jordbær       

0632020 Rooibos       

0632030 Maté       

0632990 Andre (2)       

0633000 c) røtter    4(+)   

0633010 Vendelrot      0,05(*) 

0633020 Ginseng      0,15 

0633990 Andre (2)      0,05(*) 

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

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

0650000 Johannesbrød    0,05(*)  0,05(*) 
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0700000 HUMLE 0,1 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)(+) 0,05(*) 40 

0800000 KRYDDER       

0810000 Frøkrydder 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,03(*)(+) 0,05(*) 1,5 

0810010 Anis/anisfrø       

0810020 Svartkarve       

0810030 Hageselleri       

0810040 Koriander       

0810050 Spisskummen       

0810060 Dill       

0810070 Fennikel       

0810080 Bukkhornkløver       

0810090 Muskatnøtt       

0810990 Andre (2)       

0820000 Fruktkrydder 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,03(*)(+) 0,05(*)  

0820010 Allehånde      0,05(*) 

0820020 Sichuanpepper      0,05(*) 

0820030 Karve      1,5 

0820040 Kardemomme      0,05(*) 

0820050 Einebær      0,05(*) 

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

0820070 Vanilje      0,05(*) 

0820080 Tamarind      0,05(*) 

0820990 Andre (2)      0,05(*) 

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

0830010 Kanel       

0830990 Andre (2)       

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler    (+)   

0840010 Lakris 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 4 0,05(*) 0,05(*) 

0840020 Ingefær(10) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 4 0,05(*) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 4 0,05(*) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot(11)       

0840990 Andre (2) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 4 0,05(*) 0,05(*) 

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

0850010 Kryddernellik       

0850020 Kapers       

0850990 Andre (2)       

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

0860010 Safran       

0860990 Andre (2)       

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

0870010 Muskatblomme       

0870990 Andre (2)       
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0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 0,02(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter    0,5   

0900020 Sukkerrør    0,01(*)   

0900030 Sikorirøtter    0,01(*)   

0900990 Andre (2)    0,01(*)   

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK 

OPPRINNELSE – LANDDYR 

      

1010000 Næringsmidler fra  0,02(*) 0,05(*)  0,01(*)  

1011000 a) svin 0,01(*)      

1011010 Muskelvev    0,02(+)  0,1(*) 

1011020 Fett    0,04(+)  0,1(*) 

1011030 Lever    0,03(+)  0,2 

1011040 Nyrer    0,06(+)  0,2 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever 

og nyrer) 

   0,06  0,2 

1011990 Andre (2)    0,01(*)  0,1(*) 

1012000 b) storfe       

1012010 Muskelvev 0,01(*)   0,02(+)  0,1(*) 

1012020 Fett 0,01(*)   0,04(+)  0,1(*) 

1012030 Lever 0,02   0,03(+)  0,2 

1012040 Nyrer 0,01(*)   0,07(+)  0,2 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever 

og nyrer) 

0,02   0,07  0,2 

1012990 Andre (2) 0,01(*)   0,01(*)  0,1(*) 

1013000 c) sau       

1013010 Muskelvev 0,02   0,02(+)  0,1(*) 

1013020 Fett 0,05   0,04(+)  0,1(*) 

1013030 Lever 0,025   0,03(+)  0,2 

1013040 Nyrer 0,02   0,07(+)  0,2 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever 

og nyrer) 

0,05   0,07  0,2 

1013990 Andre (2) 0,01(*)   0,01(*)  0,1(*) 

1014000 d) geit       

1014010 Muskelvev 0,01(*)   0,02(+)  0,1(*) 

1014020 Fett 0,01(*)   0,04(+)  0,1(*) 

1014030 Lever 0,02   0,03(+)  0,2 

1014040 Nyrer 0,01(*)   0,07(+)  0,2 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever 

og nyrer) 

0,02   0,07  0,2 

1014990 Andre (2) 0,01(*)   0,01(*)  0,1(*) 

1015000 e) dyr av hestefamilien       

1015010 Muskelvev 0,01(*)   0,02  0,1(*) 

1015020 Fett 0,01(*)   0,04  0,1(*) 

1015030 Lever 0,02   0,03  0,2 
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1015040 Nyrer 0,01(*)   0,07  0,2 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever 

og nyrer) 

0,02   0,07  0,2 

1015990 Andre (2) 0,01(*)   0,01(*)  0,1(*) 

1016000 f) fjørfe 0,01(*)     0,1(*) 

1016010 Muskelvev    0,02(+)   

1016020 Fett    0,02(+)   

1016030 Lever    0,04(+)   

1016040 Nyrer    0,01(*)   

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever 

og nyrer) 

   0,04   

1016990 Andre (2)    0,01(*)   

1017000 g) andre oppdrettede landdyr       

1017010 Muskelvev 0,01(*)   0,02  0,1(*) 

1017020 Fett 0,01(*)   0,04  0,1(*) 

1017030 Lever 0,02   0,03  0,2 

1017040 Nyrer 0,01(*)   0,07  0,2 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever 

og nyrer) 

0,02   0,07  0,2 

1017990 Andre (2) 0,01(*)   0,01(*)  0,1(*) 

1020000 Melk 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,08 0,01(*) 0,02(*) 

1020010 Storfe    (+)   

1020020 Sau    (+)   

1020030 Geit    (+)   

1020040 Hest       

1020990 Andre (2)       

1030000 Fugleegg 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(+) 0,01(*) 0,1(*) 

1030010 Kylling       

1030020 And       

1030030 Gås       

1030040 Vaktel       

1030990 Andre (2)       

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

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,1(*) 

1100000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – 

FISK, FISKEVARER OG ANDRE 

NÆRINGSMIDLER FRA SALTVANN OG 

FERSKVANN (8) 
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1200000 PRODUKTER ELLER DELER AV PRODUK-

TER 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 

Abamektin (summen av avermektin B1a, avermektin B1b og delta-8,9-isomer av avermektin B1a uttrykt som avermektin B1a) (F) (R) 

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

Abamektin – kode 1000000 unntatt 1040000: avermektin B1a 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og restanalyseforsøk mangler. Når 

den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0120010 Mandler 

0120060 Hasselnøtter 

0120110 Valnøtter 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har fastslått at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges 

innen 19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0130000 Kjernefrukter 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule) 

0163040 Papaya 

0231010 Tomater 

0251010 Vårsalat 

0251020 Salat 

0251030 Bredbladet endiv 

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har fastslått at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges 

innen 19. november 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0255000 (e) sikori/julesalat 

0256030 Snittselleri 

Acibenzolar-s-metyl (summen av acibenzolar-s-metyl og acibenzolarsyre (fri og konjugert) uttrykt som acibenzolar-s-metyl) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har fastslått at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges 

innen 26. juni 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0163030 Mango 

Fenheksamid (F) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og parametrer for god 

landbrukspraksis mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i 

første punktum dersom disse framlegges innen 23. juli 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule) 

Fluazifop-P (summen av alle beslektede isomerer av fluazifop, dets estere og dets konjugater uttrykt som fluazifop) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges 

innen 29. juni 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0631000 (a) blomster 

0632000 (b) blader og urter 
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0633000 (c) røtter 

0700000 HUMLE 

0810000 Frøkrydder 

0820000 Fruktkrydder 

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler 

1011010 Muskelvev 

1011020 Fett 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

1012010 Muskelvev 

1012020 Fett 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1013010 Muskelvev 

1013020 Fett 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1014010 Muskelvev 

1014020 Fett 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1016010 Muskelvev 

1016020 Fett 

1016030 Lever 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

1030000 Fugleegg 

Tebukonazol (R) 

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

Tebukonazol – kode 1000000 unntatt 1040000: summen av tebukonazol, hydroksy-tebukonazol og deres konjugater uttrykt som tebukonazol 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har fastslått at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges 

innen 25. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0140020 Kirsebær (søte) 

0151020 Vindruer 

0153020 Blåbringebær 

0153990 Andre (2) 

0213090 Havrerot 

0231030 Auberginer/eggplanter 

0233010 Meloner 

0260010 Bønner (med belg) 

0260020 Bønner (uten belg) 

0260030 Erter (med belg) 

0270030 Stilkselleri» 
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2) I del A i vedlegg III skal kolonnene for klopyralid, emamektin og fenpyrazamin lyde: 

«Pesticidrester og øvre grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de øvre grenseverdiene 

gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER    

0110000 Sitrusfrukter 0,5 0,01(*) 0,01(*) 

0110010 Grapefrukt    

0110020 Appelsiner    

0110030 Sitroner    

0110040 Limetter    

0110050 Mandariner    

0110990 Andre (2)    

0120000 Nøtter 0,5 0,01(*) 0,01(*) 

0120010 Mandler    

0120020 Paranøtter    

0120030 Kasjunøtter    

0120040 Kastanjer    

0120050 Kokosnøtter    

0120060 Hasselnøtter    

0120070 Macadamianøtter    

0120080 Pekannøtter    

0120090 Pinjekjerner    

0120100 Pistasienøtter    

0120110 Valnøtter    

0120990 Andre (2)    

0130000 Kjernefrukter 0,5 0,02 0,01(*) 

0130010 Epler    

0130020 Pærer    

0130030 Kveder    

0130040 Mispel    

0130050 Japansk mispel    

0130990 Andre (2)    

0140000 Steinfrukter 0,5   

0140010 Aprikoser  0,02 5 

0140020 Kirsebær (søte)  0,01(*) 4 

0140030 Ferskener  0,03 4 

0140040 Plommer  0,02 3 

0140990 Andre (2)  0,01(*) 0,01(*) 
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0150000 Bær og små frukter    

0151000 a) druer 0,5 0,05 3 

0151010 Borddruer    

0151020 Vindruer    

0152000 b) jordbær 0,5 0,05 3 

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

0153010 Bjørnebær    

0153020 Blåbringebær    

0153030 Bringebær (røde og gule)    

0153990 Andre (2)    

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

0154010 Blåbær 0,5  4 

0154020 Tranebær 4  0,01(*) 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 0,5  0,01(*) 

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule) 0,5  0,01(*) 

0154050 Nyper 0,5  0,01(*) 

0154060 Morbær (svart og hvit) 0,5  0,01(*) 

0154070 Azarolhagtorn 0,5  0,01(*) 

0154080 Hyllebær 0,5  0,01(*) 

0154990 Andre (2) 0,5  0,01(*) 

0160000 Forskjellige frukter med 0,5 0,01(*) 0,01(*) 

0161000 a) spiselig skall    

0161010 Dadler    

0161020 Fikener    

0161030 Bordoliven    

0161040 Kumquat    

0161050 Stjernefrukt    

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon    

0161070 Jambolan    

0161990 Andre (2)    

0162000 b) uspiselig skall, små    

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)    

0162020 Litchi/litchiplommer    

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja    

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter    

0162050 Stjerneepler    

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki    

0162990 Andre (2)    

0163000 c) uspiselig skall, store    

0163010 Avokadoer    

0163020 Bananer    

0163030 Mango    
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0163040 Papaya    

0163050 Granatepler    

0163060 Cherimoya    

0163070 Guava    

0163080 Ananas    

0163090 Brødfrukter    

0163100 Durian    

0163110 Surannona/guanabana    

0163990 Andre (2)    

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE    

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

0211000 a) poteter 0,5   

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster 1   

0212010 Kassava    

0212020 Søtpoteter    

0212030 Jams    

0212040 Arrowrot    

0212990 Andre (2)    

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete    

0213010 Rødbeter 1   

0213020 Gulrøtter 0,5   

0213030 Knollselleri 0,5   

0213040 Pepperrot 0,5   

0213050 Jordskokk 0,5   

0213060 Pastinakk 0,5   

0213070 Rotpersille 0,5   

0213080 Reddiker 0,5   

0213090 Havrerot 0,5   

0213100 Kålrot 1,5   

0213110 Neper 1,5   

0213990 Andre (2) 0,5   

0220000 Løk  0,01(*) 0,01(*) 

0220010 Hvitløk 0,5   

0220020 Kepaløk 0,5   

0220030 Sjalottløk 0,5   

0220040 Pipeløk/vårløk 0,7   

0220990 Andre (2) 0,5   

0230000 Fruktbærende grønnsaker 0,5   

0231000 a) Solanaceae og Malvaceae  0,02  

0231010 Tomater   3 

0231020 Grønnsakpaprika   3 

0231030 Auberginer/eggplanter   3 
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0231040 Okra   0,01(*) 

0231990 Andre (2)   0,01(*) 

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall  0,01(*) 0,7 

0232010 Slangeagurker    

0232020 Sylteagurker    

0232030 Mandelgresskar    

0232990 Andre (2)    

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall  0,01(*) 0,01(*) 

0233010 Meloner    

0233020 Kjempegresskar    

0233030 Vannmeloner    

0233990 Andre (2)    

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

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker  0,02 0,01(*) 

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

0241000 a) blomsterkål  0,01(*)  

0241010 Brokkoli 1,5   

0241020 Blomkål 3   

0241990 Andre (2) 0,5   

0242000 b) hodekål  0,01(*)  

0242010 Rosenkål 0,5   

0242020 Hodekål 3   

0242990 Andre (2) 0,5   

0243000 c) bladkål  0,03  

0243010 Kinakål/pe-tsai 1   

0243020 Grønnkål 1   

0243990 Andre (2) 0,5   

0244000 d) knutekål 0,5 0,01(*)  

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster    

0251000 a) salat og salatplanter 0,5   

0251010 Vårsalat  1 8 

0251020 Salat  1 8 

0251030 Bredbladet endiv  0,2 4 

0251040 Karse og andre spirer og skudd  1 8 

0251050 Vårkarse  1 8 

0251060 Salatsennep/rucola  1 8 

0251070 Sareptasennep  1 8 

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter)  1 0,01(*) 

0251990 Andre (2)  1 0,01(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0252000 b) spinat og lignende blader  0,01(*) 8 

0252010 Spinat 1   

0252020 Portulakk 0,5   

0252030 Mangold/bladbete 1   

0252990 Andre (2) 0,5   

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,5 0,01(*) 0,01(*) 

0254000 d) brønnkarse 0,5 0,01(*) 0,01(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,5 0,01(*) 0,01(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 3 1 0,01(*) 

0256010 Kjørvel    

0256020 Gressløk    

0256030 Snittselleri    

0256040 Persille    

0256050 Salvie    

0256060 Rosmarin    

0256070 Timian    

0256080 Basilikum og spiselige blomster    

0256090 Laurbærblad    

0256100 Estragon    

0256990 Andre (2)    

0260000 Belgfrukter 0,5  0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg)  0,03  

0260020 Bønner (uten belg)  0,01(*)  

0260030 Erter (med belg)  0,03  

0260040 Erter (uten belg)  0,01(*)  

0260050 Linser  0,01(*)  

0260990 Andre (2)  0,01(*)  

0270000 Stengelgrønnsaker   0,01(*) 

0270010 Asparges 0,5 0,01(*)  

0270020 Kardon 0,5 0,01(*)  

0270030 Stilkselleri 0,5 0,01(*)  

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel 0,5 0,01(*)  

0270050 Artisjokker 0,5 0,1  

0270060 Purre 0,7 0,01(*)  

0270070 Rabarbra 0,5 0,01(*)  

0270080 Bambusskudd 0,5 0,01(*)  

0270090 Palmehjerter 0,5 0,01(*)  

0270990 Andre (2) 0,5 0,01(*)  

0280000 Sopp, mose og lav 0,5 0,01(*) 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp    

0280020 Viltvoksende sopp    

0280990 Mose og lav    

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,5 0,01(*) 0,01(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0300000 BELGFRUKTER 0,5 0,01(*) 0,01(*) 

0300010 Bønner    

0300020 Linser    

0300030 Erter    

0300040 Lupiner/lupinbønner    

0300990 Andre (2)    

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

0401000 Oljeholdige frø    

0401010 Linfrø 20   

0401020 Peanøtter/jordnøtter 0,5   

0401030 Valmuefrø 0,5   

0401040 Sesamfrø 0,5   

0401050 Solsikkefrø 0,5   

0401060 Rapsfrø 0,5   

0401070 Soyabønner 0,5   

0401080 Sennepsfrø 0,5   

0401090 Bomullsfrø 0,5   

0401100 Gresskarfrø 0,5   

0401110 Saflorfrø 0,5   

0401120 Agurkurtfrø 0,5   

0401130 Oljedodrefrø 0,5   

0401140 Hampefrø 0,5   

0401150 Ricinus 0,5   

0401990 Andre (2) 0,5   

0402000 Oljeholdige frukter 0,5   

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje    

0402020 Oljepalmefrø    

0402030 Oljepalmefrukter    

0402040 Kapok    

0402990 Andre (2)    

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

0500010 Bygg 2   

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 2   

0500030 Mais 2   

0500040 Hirse 2   

0500050 Havre 2   

0500060 Ris 2   

0500070 Rug 5   

0500080 Sorghum 2   

0500090 Hvete 2   

0500990 Andre (2) 2   
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD  0,02(*) 0,01(*) 

0610000 Te 0,5   

0620000 Kaffebønner 0,5   

0630000 Urtete fra 5   

0631000 a) blomster    

0631010 Kamille    

0631020 Jamaicahibisk/roselle    

0631030 Rose    

0631040 Jasmin    

0631050 Lind    

0631990 Andre (2)    

0632000 b) blader og urter    

0632010 Jordbær    

0632020 Rooibos    

0632030 Maté    

0632990 Andre (2)    

0633000 c) røtter    

0633010 Vendelrot    

0633020 Ginseng    

0633990 Andre (2)    

0639000 d) andre deler av planten    

0640000 Kakaobønner 0,5   

0650000 Johannesbrød 0,5   

0700000 HUMLE 5 0,02(*) 0,01(*) 

0800000 KRYDDER    

0810000 Frøkrydder 0,5 0,02(*) 0,01(*) 

0810010 Anis/anisfrø    

0810020 Svartkarve    

0810030 Hageselleri    

0810040 Koriander    

0810050 Spisskummen    

0810060 Dill    

0810070 Fennikel    

0810080 Bukkhornkløver    

0810090 Muskatnøtt    

0810990 Andre (2)    

0820000 Fruktkrydder 0,5 0,02(*) 0,01(*) 

0820010 Allehånde    

0820020 Sichuanpepper    
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0820030 Karve    

0820040 Kardemomme    

0820050 Einebær    

0820060 Pepper (svart, grønn og hvit)    

0820070 Vanilje    

0820080 Tamarind    

0820990 Andre (2)    

0830000 Barkkrydder 0,5 0,02(*) 0,01(*) 

0830010 Kanel    

0830990 Andre (2)    

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler    

0840010 Lakris 0,5 0,02(*) 0,01(*) 

0840020 Ingefær(10) 0,5 0,02(*) 0,01(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,5 0,02(*) 0,01(*) 

0840040 Pepperrot(11)    

0840990 Andre (2) 0,5 0,02(*) 0,01(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,5 0,02(*) 0,01(*) 

0850010 Kryddernellik    

0850020 Kapers    

0850990 Andre (2)    

0860000 Krydder i form av støvveier 0,5 0,02(*) 0,01(*) 

0860010 Safran    

0860990 Andre (2)    

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,5 0,02(*) 0,01(*) 

0870010 Muskatblomme    

0870990 Andre (2)    

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

0900010 Sukkerbeterøtter 1   

0900020 Sukkerrør 0,05(*)   

0900030 Sikorirøtter 0,05(*)   

0900990 Andre (2) 0,05(*)   

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR    

1010000 Næringsmidler fra   0,01(*) 

1011000 a) svin 0,05(*)   

1011010 Muskelvev  0,01(*)  

1011020 Fett  0,02  

1011030 Lever  0,08  

1011040 Nyrer  0,08  

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,08  

1011990 Andre (2)  0,01(*)  
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1012000 b) storfe    

1012010 Muskelvev 0,08 0,01(*)  

1012020 Fett 0,05(*) 0,02  

1012030 Lever 0,06 0,08  

1012040 Nyrer 0,4 0,08  

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,05(*) 0,08  

1012990 Andre (2) 0,05(*) 0,01(*)  

1013000 c) sau    

1013010 Muskelvev 0,08 0,01(*)  

1013020 Fett 0,05(*) 0,02  

1013030 Lever 0,06 0,08  

1013040 Nyrer 0,4 0,08  

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,05(*) 0,08  

1013990 Andre (2) 0,05(*) 0,01(*)  

1014000 d) geit    

1014010 Muskelvev 0,08 0,01(*)  

1014020 Fett 0,05(*) 0,02  

1014030 Lever 0,06 0,08  

1014040 Nyrer 0,4 0,08  

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,05(*) 0,08  

1014990 Andre (2) 0,05(*) 0,01(*)  

1015000 e) dyr av hestefamilien 0,05(*)   

1015010 Muskelvev  0,01(*)  

1015020 Fett  0,02  

1015030 Lever  0,08  

1015040 Nyrer  0,08  

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,08  

1015990 Andre (2)  0,01(*)  

1016000 f) fjørfe 0,05(*) 0,01(*)  

1016010 Muskelvev    

1016020 Fett    

1016030 Lever    

1016040 Nyrer    

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)    

1016990 Andre (2)    

1017000 g) andre oppdrettede landdyr 0,05(*)   

1017010 Muskelvev  0,01(*)  

1017020 Fett  0,02  

1017030 Lever  0,08  

1017040 Nyrer  0,08  

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,08  

1017990 Andre (2)  0,01(*)  
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1020000 Melk 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1020010 Storfe    

1020020 Sau    

1020030 Geit    

1020040 Hest    

1020990 Andre (2)    

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

1030010 Kylling    

1030020 And    

1030030 Gås    

1030040 Vaktel    

1030990 Andre (2)    

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

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

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

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

1100000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – FISK, 

FISKEVARER OG ANDRE NÆRINGSMIDLER FRA SALTVANN 

OG FERSKVANN (8) 

   

1200000 PRODUKTER ELLER DELER AV PRODUKTER SOM UTE-

LUKKENDE 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.» 

3) I vedlegg IV innsettes følgende poster i alfabetisk rekkefølge: «Pasteuria nishizawae Pn1» og «talkum E553B». 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1515 

av 10. oktober 2018 

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

grenseverdier for rester av difenylamin og oksadiksyl i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

pesticider i eller på næringsmidler og fôr av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF(1), 

særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), artikkel 18 nr. 1 bokstav b) og artikkel 49 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Øvre grenseverdier for rester av difenylamin og oksadiksyl er fastsatt i del A i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 396/2005. 

2) Det aktive stoffet difenylamin ble ikke godkjent ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 578/2012(2). 

Det aktive stoffet oksadiksyl ble ikke oppført i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF ved kommisjonsforordning (EF) 

nr. 2076/2002(3). Alle gjeldende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder disse aktive stoffene, er blitt 

tilbakekalt. De gjeldende øvre grenseverdiene for disse stoffene bør derfor utgå i vedlegg III i samsvar med artikkel 17 i 

forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 14 nr. 1 bokstav a). 

3) For difenylamin ble midlertidige øvre grenseverdier fastsatt ved forordning (EU) nr. 772/2013(4) for epler og pærer fram til 

2. september 2015, for å håndtere en uunngåelig krysskontaminering som rammer ubehandlede epler og pærer, og som 

skyldtes forekomsten av rester av difenylamin i lagringsanlegg. Ved kommisjonsforordning (EU) 2016/67(5) ble 

gyldighetstiden for disse grenseverdiene forlenget til 22. januar 2018 for å gi driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 

tilstrekkelig tid til fullstendig å fjerne restene av difenylamin i lagringsanlegg. Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og driftsansvarlige for næringsmiddelforetak har framlagt nye overvåkingsdata 

som viser at rester av difenylamin ikke lenger forekommer på nivåer over den relevante bestemmelsesgrensen. 

4) For oksadiksyl ble midlertidige øvre grenseverdier fastsatt ved forordning (EU) nr. 592/2012(6) for persille, stilkselleri 

og i gruppen salat og salatplanter fram til 31. desember 2014, for å håndtere en uunngåelig krysskontaminering som har 

rammet ubehandlede vekster, og som skyldtes forekomsten av rester av oksadiksyl i jorden. Ved kommisjonsforordning 

(EU) 2016/46(7) ble gyldighetstiden for disse øvre grenseverdiene forlenget til 19. januar 2018 på bakgrunn av det 

aktive stoffets persistens i jord. Myndigheten og driftsansvarlige for næringsmiddelforetak framla nye overvåkingsdata 

som viser at rester av oksadiksyl ikke lenger forekommer på nivåer over den relevante bestemmelsesgrensen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 256 av 12.10.2018, s. 33, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 55/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 578/2012 av 29. juni 2012 om avslag på godkjenning av det aktive stoffet difenylamin i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 171 av 30.6.2012, s. 2). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2076/2002 av 20. november 2002 om forlengelse av tidsrommet nevnt i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 

91/414/EØF, og om utelukkelse av visse aktive stoffer i vedlegg I til nevnte direktiv og tilbakekalling av godkjenninger av plantevern-

midler som inneholder disse stoffene (EFT L 319 av 23.11.2002, s. 3). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 772/2013 av 8. august 2013 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av difenylamin i eller på visse produkter (EUT L 217 av 13.8.2013, s. 1). 

(5) Kommisjonsforordning (EU) 2016/67 av 19. januar 2016 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av ametoktradin, klortalonil, difenylamin, flonikamid, fluazinam, fluoksastrobin, 

halauksifenmetyl, propamokarb, protiokonazol, tiakloprid og trifloksystrobin i eller på visse produkter (EUT L 15 av 22.1.2016, s. 2). 

(6) Kommisjonsforordning (EU) nr. 592/2012 av 4. juli 2012 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av bifenazat, kaptan, cyprodinil, fluopikolid, heksytiasoks, isoprotiolan, metaldehyd, 

oksadiksyl og fosmet i eller på visse produkter (EUT L 176 av 6.7.2012, s. 1). 

(7) Kommisjonsforordning (EU) 2016/46 av 18. januar 2016 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av oksadiksyl og spinetoram i eller på visse produkter (EUT L 12 av 19.1.2016, s. 28). 

2020/EØS/33/29 
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5) På bakgrunn av avslaget på godkjenning av det aktive stoffet difenylamin og at det aktive stoffet oksadiksyl ikke er 

oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, bør de øvre grenseverdiene for disse stoffene fastsettes til bestemmelses-

grensen i samsvar med artikkel 18 i forordning (EF) nr. 396/2005. For de aktive stoffene for hvilke alle øvre 

grenseverdier bør reduseres til gjeldende bestemmelsesgrense, bør standardverdier oppføres i vedlegg V i samsvar med 

artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

6) Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye øvre grenseverdiene for restmengder gjennom Verdens 

handelsorganisasjon, og det er tatt hensyn til deres merknader. 

7) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

8) For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og forbrukes på normal måte, bør denne forordning 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, tredjestater og driftsansvarlige for 

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

endringen av de øvre grenseverdiene. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 396/2005, med den ordlyd den hadde før den ble endret ved denne forordning, får fortsatt anvendelse på 

produkter som ble produsert i Unionen eller importert til Unionen før 1. mai 2019. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 1. mai 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 10. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1) I del A i vedlegg III utgår kolonnene for dimetylamin og oksadiksyl. 

2) I vedlegg V tilføyes kolonnene for difenylamin og oksadiksyl: 

«Pesticidrester og øvre grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de øvre grenseverdiene gjelder for(a) 

D
if

en
y

la
m

in
 

O
k

sa
d

ik
sy

l 

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

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,05(*) 0,01(*) 

0110000 Sitrusfrukter   

0110010 Grapefrukt   

0110020 Appelsiner   

0110030 Sitroner   

0110040 Limetter   

0110050 Mandariner   

0110990 Andre (2)   

0120000 Nøtter   

0120010 Mandler   

0120020 Paranøtter   

0120030 Kasjunøtter   

0120040 Kastanjer   

0120050 Kokosnøtter   

0120060 Hasselnøtter   

0120070 Macadamianøtter   

0120080 Pekannøtter   

0120090 Pinjekjerner   

0120100 Pistasienøtter   

0120110 Valnøtter   

0120990 Andre (2)   

0130000 Kjernefrukter   

0130010 Epler   

0130020 Pærer   

0130030 Kveder   

0130040 Mispel   

0130050 Japansk mispel   

0130990 Andre (2)   

0140000 Steinfrukter   

0140010 Aprikoser   

0140020 Kirsebær (søte)   

0140030 Ferskener   

0140040 Plommer   

0140990 Andre (2)   
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(1) (2) (3) (4) 

0150000 Bær og små frukter   

0151000 a) druer   

0151010 Borddruer   

0151020 Vindruer   

0152000 b) jordbær   

0153000 c) bær fra halvbusker   

0153010 Bjørnebær   

0153020 Blåbringebær   

0153030 Bringebær (røde og gule)   

0153990 Andre (2)   

0154000 d) andre små frukter og bær   

0154010 Blåbær   

0154020 Tranebær   

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips   

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)   

0154050 Nyper   

0154060 Morbær (svart og hvit)   

0154070 Azarolhagtorn   

0154080 Hyllebær   

0154990 Andre (2)   

0160000 Forskjellige frukter med   

0161000 a) spiselig skall   

0161010 Dadler   

0161020 Fikener   

0161030 Bordoliven   

0161040 Kumquat   

0161050 Stjernefrukt   

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon   

0161070 Jambolan   

0161990 Andre (2)   

0162000 b) uspiselig skall, små   

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)   

0162020 Litchi/litchiplommer   

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja   

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter   

0162050 Stjerneepler   

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki   

0162990 Andre (2)   

0163000 c) uspiselig skall, store   

0163010 Avokadoer   

0163020 Bananer   

0163030 Mango   

0163040 Papaya   
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0163050 Granatepler   

0163060 Cherimoya   

0163070 Guava   

0163080 Ananas   

0163090 Brødfrukter   

0163100 Durian   

0163110 Surannona/guanabana   

0163990 Andre (2)   

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE 0,05(*) 0,01(*) 

0210000 Rot- og knollvekster   

0211000 a) poteter   

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster   

0212010 Kassava   

0212020 Søtpoteter   

0212030 Jams   

0212040 Arrowrot   

0212990 Andre (2)   

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete   

0213010 Rødbeter   

0213020 Gulrøtter   

0213030 Knollselleri   

0213040 Pepperrot   

0213050 Jordskokk   

0213060 Pastinakk   

0213070 Rotpersille   

0213080 Reddiker   

0213090 Havrerot   

0213100 Kålrot   

0213110 Neper   

0213990 Andre (2)   

0220000 Løk   

0220010 Hvitløk   

0220020 Kepaløk   

0220030 Sjalottløk   

0220040 Pipeløk/vårløk   

0220990 Andre (2)   

0230000 Fruktbærende grønnsaker   

0231000 a) Solanaceae og Malvaceae   

0231010 Tomater   

0231020 Grønnsakpaprika   

0231030 Auberginer/eggplanter   

0231040 Okra   

0231990 Andre (2)   
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0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall   

0232010 Slangeagurker   

0232020 Sylteagurker   

0232030 Mandelgresskar   

0232990 Andre (2)   

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall   

0233010 Meloner   

0233020 Kjempegresskar   

0233030 Vannmeloner   

0233990 Andre (2)   

0234000 d) sukkermais   

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker   

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica)   

0241000 a) blomsterkål   

0241010 Brokkoli   

0241020 Blomkål   

0241990 Andre (2)   

0242000 b) hodekål   

0242010 Rosenkål   

0242020 Hodekål   

0242990 Andre (2)   

0243000 c) bladkål   

0243010 Kinakål/pe-tsai   

0243020 Grønnkål   

0243990 Andre (2)   

0244000 d) knutekål   

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster   

0251000 a) salat og salatplanter   

0251010 Vårsalat   

0251020 Salat   

0251030 Bredbladet endiv   

0251040 Karse og andre spirer og skudd   

0251050 Vårkarse   

0251060 Salatsennep/rucola   

0251070 Sareptasennep   

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter)   

0251990 Andre (2)   

0252000 b) spinat og lignende blader   

0252010 Spinat   

0252020 Portulakk   
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0252030 Mangold/bladbete   

0252990 Andre (2)   

0253000 c) vindrueblader og lignende arter   

0254000 d) brønnkarse   

0255000 e) sikori/julesalat   

0256000 f) urter og spiselige blomster   

0256010 Kjørvel   

0256020 Gressløk   

0256030 Snittselleri   

0256040 Persille   

0256050 Salvie   

0256060 Rosmarin   

0256070 Timian   

0256080 Basilikum og spiselige blomster   

0256090 Laurbærblad   

0256100 Estragon   

0256990 Andre (2)   

0260000 Belgfrukter   

0260010 Bønner (med belg)   

0260020 Bønner (uten belg)   

0260030 Erter (med belg)   

0260040 Erter (uten belg)   

0260050 Linser   

0260990 Andre (2)   

0270000 Stengelgrønnsaker   

0270010 Asparges   

0270020 Kardon   

0270030 Stilkselleri   

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel   

0270050 Artisjokker   

0270060 Purre   

0270070 Rabarbra   

0270080 Bambusskudd   

0270090 Palmehjerter   

0270990 Andre (2)   

0280000 Sopp, mose og lav   

0280010 Dyrket sopp   

0280020 Viltvoksende sopp   

0280990 Mose og lav   

0290000 Alger og prokaryote organismer   

0300000 BELGFRUKTER 0,05(*) 0,01(*) 

0300010 Bønner   

0300020 Linser   
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0300030 Erter   

0300040 Lupiner/lupinbønner   

0300990 Andre (2)   

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,05(*) 0,02(*) 

0401000 Oljeholdige frø   

0401010 Linfrø   

0401020 Peanøtter/jordnøtter   

0401030 Valmuefrø   

0401040 Sesamfrø   

0401050 Solsikkefrø   

0401060 Rapsfrø   

0401070 Soyabønner   

0401080 Sennepsfrø   

0401090 Bomullsfrø   

0401100 Gresskarfrø   

0401110 Saflorfrø   

0401120 Agurkurtfrø   

0401130 Oljedodrefrø   

0401140 Hampefrø   

0401150 Ricinus   

0401990 Andre (2)   

0402000 Oljeholdige frukter   

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje   

0402020 Oljepalmefrø   

0402030 Oljepalmefrukter   

0402040 Kapok   

0402990 Andre (2)   

0500000 KORN 0,05(*) 0,01(*) 

0500010 Bygg   

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter   

0500030 Mais   

0500040 Hirse   

0500050 Havre   

0500060 Ris   

0500070 Rug   

0500080 Sorghum   

0500090 Hvete   

0500990 Andre (2)   

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,05(*) 0,02(*) 

0610000 Te   

0620000 Kaffebønner   

0630000 Urtete fra   

0631000 a) blomster   

0631010 Kamille   

0631020 Jamaicahibisk/roselle   
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0631030 Rose   

0631040 Jasmin   

0631050 Lind   

0631990 Andre (2)   

0632000 b) blader og urter   

0632010 Jordbær   

0632020 Rooibos   

0632030 Maté   

0632990 Andre (2)   

0633000 c) røtter   

0633010 Vendelrot   

0633020 Ginseng   

0633990 Andre (2)   

0639000 d) andre deler av planten   

0640000 Kakaobønner   

0650000 Johannesbrød   

0700000 HUMLE 0,05(*) 0,02(*) 

0800000 KRYDDER 0,05(*)  

0810000 Frøkrydder  0,02(*) 

0810010 Anis/anisfrø   

0810020 Svartkarve   

0810030 Hageselleri   

0810040 Koriander   

0810050 Spisskummen   

0810060 Dill   

0810070 Fennikel   

0810080 Bukkhornkløver   

0810090 Muskatnøtt   

0810990 Andre (2)   

0820000 Fruktkrydder  0,02(*) 

0820010 Allehånde   

0820020 Sichuanpepper   

0820030 Karve   

0820040 Kardemomme   

0820050 Einebær   

0820060 Pepper (svart, grønn og hvit)   

0820070 Vanilje   

0820080 Tamarind   

0820990 Andre (2)   

0830000 Barkkrydder  0,02(*) 

0830010 Kanel   

0830990 Andre (2)   
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0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler   

0840010 Lakris  0,02(*) 

0840020 Ingefær(10)  0,02(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma)  0,02(*) 

0840040 Pepperrot(11)   

0840990 Andre (2)  0,02(*) 

0850000 Krydder i form av knopper  0,02(*) 

0850010 Kryddernellik   

0850020 Kapers   

0850990 Andre (2)   

0860000 Krydder i form av støvveier  0,02(*) 

0860010 Safran   

0860990 Andre (2)   

0870000 Krydder i form av frøkapper  0,02(*) 

0870010 Muskatblomme   

0870990 Andre (2)   

0900000 SUKKERPLANTER 0,05(*) 0,01(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter   

0900020 Sukkerrør   

0900030 Sikorirøtter   

0900990 Andre (2)   

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR 0,05(*) 0,01(*) 

1010000 Næringsmidler fra   

1011000 a) svin   

1011010 Muskelvev   

1011020 Fett   

1011030 Lever   

1011040 Nyrer   

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   

1011990 Andre (2)   

1012000 b) storfe   

1012010 Muskelvev   

1012020 Fett   

1012030 Lever   

1012040 Nyrer   

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   

1012990 Andre (2)   

1013000 c) sau   

1013010 Muskelvev   

1013020 Fett   

1013030 Lever   
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1013040 Nyrer   

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   

1013990 Andre (2)   

1014000 d) geit   

1014010 Muskelvev   

1014020 Fett   

1014030 Lever   

1014040 Nyrer   

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   

1014990 Andre (2)   

1015000 e) dyr av hestefamilien   

1015010 Muskelvev   

1015020 Fett   

1015030 Lever   

1015040 Nyrer   

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   

1015990 Andre (2)   

1016000 f) fjørfe   

1016010 Muskelvev   

1016020 Fett   

1016030 Lever   

1016040 Nyrer   

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   

1016990 Andre (2)   

1017000 g) andre oppdrettede landdyr   

1017010 Muskelvev   

1017020 Fett   

1017030 Lever   

1017040 Nyrer   

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   

1017990 Andre (2)   

1020000 Melk   

1020010 Storfe   

1020020 Sau   

1020030 Geit   

1020040 Hest   

1020990 Andre (2)   

1030000 Fugleegg   

1030010 Kylling   

1030020 And   

1030030 Gås   

1030040 Vaktel   

1030990 Andre (2)   
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1040000 Honning og andre biavlsprodukter (7)   

1050000 Amfibier og krypdyr   

1060000 Virvelløse landdyr   

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr   

1100000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – FISK, FISKEVARER OG 

ANDRE NÆRINGSMIDLER FRA SALTVANN OG FERSKVANN (8) 

  

1200000 PRODUKTER ELLER DELER AV PRODUKTER SOM UTELUKKENDE 

BRUKES TIL FÔRPRODUKSJON (8) 

  

1300000 BEARBEIDEDE NÆRINGSMIDLER (9)   

(*) Bestemmelsesgrense. 

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

vedlegg I.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1516 

av 10. oktober 2018 

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

grenseverdier for rester av penokssulam, triflumizol og triflumuron i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) Øvre grenseverdier for rester av penokssulam, triflumizol og triflumuron er fastsatt i del B i vedlegg III til forordning 

(EF) nr. 396/2005. 

2) Når det gjelder penokssulam, framla Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») en 

grunngitt uttalelse om gjennomgåelsen av de gjeldende øvre grenseverdiene for restmengder i samsvar med artikkel 12 

nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(2). Den anbefalte å beholde gjeldende øvre grenseverdier for restmengder. Disse 

øvre grenseverdiene for restmengder bør fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til de gjeldende nivåene. 

3) Når det gjelder triflumizol, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende øvre grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(3). Den foreslo å endre definisjonen av restmengde, og når det gjelder de 

øvre grenseverdiene for tomat, aubergine, agurk, sylteagurk og mandelgresskar, konkluderte den med at noen 

opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom 

det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør de øvre grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte øvre grenseverdier for 

restmengder vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til 

tilgjengelige opplysninger. Når det gjelder de øvre grenseverdiene for kirsebær, borddruer, vindruer, papaya og humle, 

konkluderte Myndigheten med at det ikke forelå noen opplysninger, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, 

må vurdere spørsmålet ytterligere. De øvre grenseverdiene for nevnte produkter bør settes til den særskilte 

bestemmelsesgrensen. 

4) Når det gjelder triflumuron, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende øvre grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(4). Når det gjelder grenseverdier for aprikoser og plommer, konkluderte 

den med at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet på 

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 gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte 

øvre grenseverdier for restmengder vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det 

tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

5) Når det gjelder produkter der bruk av det aktuelle plantevernmiddelet ikke er godkjent, og der det ikke foreligger 

importtoleranser eller øvre CXL-grenseverdier, bør de øvre grenseverdiene settes til den særskilte bestemmelsesgrensen 

eller til standardgrenseverdien i samsvar med artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

  

(*)Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 256 av 12.10.2018, s. 45, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 55/2019 av  

29. mars 2019 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, 2017. «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels 

(MRLs) for penoxsulam according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». EFSA Journal 2017;15(4):4753. 

(3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 2017. «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels 

(MRLs) for triflumizole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». EFSA Journal 2017;15(3):4749. 

(4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 2017. «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels 

(MRLs) for triflumuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». EFSA Journal 2017;15(4):4769. 

2020/EØS/33/30 
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6) Kommisjonen rådspurte Den europeiske unions referanselaboratorier for rester av pesticider om behovet for å endre 

visse bestemmelsesgrenser. Når det gjelder alle de tre stoffene, konkluderte nevnte laboratorier med at den tekniske 

utviklingen gjør det nødvendig å fastsette særskilte bestemmelsesgrenser for visse produkter. 

7) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for saken, anses 

de foreslåtte endringene av de øvre grenseverdiene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

8) Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye øvre grenseverdiene for restmengder gjennom Verdens handels-

organisasjon, og det er tatt hensyn til deres merknader. 

9) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

10) For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og forbrukes på normal måte, bør denne forordning fastsette 

overgangsbestemmelser for produkter som har blitt produsert før de øvre grenseverdiene for restmengder endres, og der 

opplysninger viser at et høyt nivå av forbrukervern er opprettholdt. 

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

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

endringen av de øvre grenseverdiene. 

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 396/2005, med den ordlyd den hadde før den ble endret ved denne forordning, får fortsatt anvendelse på 

produkter som ble produsert i Unionen eller importert til Unionen før 1. mai 2019. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 1. mai 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 10. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

(1) I vedlegg II tilføyes kolonnene for penokssulam, triflumizol og triflumuron: 

«Pesticidrester og øvre grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som de øvre grenseverdiene 

for restmengder gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,01(*) 0,02(*)  

0110000 Sitrusfrukter   0,01(*) 

0110010 Grapefrukt    

0110020 Appelsiner    

0110030 Sitroner    

0110040 Limetter    

0110050 Mandariner    

0110990 Andre (2)    

0120000 Nøtter   0,01(*) 

0120010 Mandler    

0120020 Paranøtter    

0120030 Kasjunøtter    

0120040 Kastanjer    

0120050 Kokosnøtter    

0120060 Hasselnøtter    

0120070 Macadamianøtter    

0120080 Pekannøtter    

0120090 Pinjekjerner    

0120100 Pistasienøtter    

0120110 Valnøtter    

0120990 Andre (2)    

0130000 Kjernefrukter    

0130010 Epler   0,5(+) 

0130020 Pærer   0,5(+) 

0130030 Kveder   0,01(*) 

0130040 Mispel   0,01(*) 

0130050 Japansk mispel   0,01(*) 

0130990 Andre (2)   0,01(*) 

0140000 Steinfrukter    

0140010 Aprikoser   1(+) 

0140020 Kirsebær (søte)   0,01(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0140030 Ferskener   0,4(+) 

0140040 Plommer   0,1(+) 

0140990 Andre (2)   0,01(*) 

0150000 Bær og små frukter   0,01(*) 

0151000 a) druer    

0151010 Borddruer    

0151020 Vindruer    

0152000 b) jordbær    

0153000 c) bær fra halvbusker    

0153010 Bjørnebær    

0153020 Blåbringebær    

0153030 Bringebær (røde og gule)    

0153990 Andre (2)    

0154000 d) andre små frukter og bær    

0154010 Blåbær    

0154020 Tranebær    

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips    

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)    

0154050 Nyper    

0154060 Morbær (svart og hvit)    

0154070 Azarolhagtorn    

0154080 Hyllebær    

0154990 Andre (2)    

0160000 Forskjellige frukter med   0,01(*) 

0161000 a) spiselig skall    

0161010 Dadler    

0161020 Fikener    

0161030 Bordoliven    

0161040 Kumquat    

0161050 Stjernefrukt    

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon    

0161070 Jambolan    

0161990 Andre (2)    

0162000 b) uspiselig skall, små    

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)    

0162020 Litchi/litchiplommer    

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja    

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter    

0162050 Stjerneepler    
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0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki    

0162990 Andre (2)    

0163000 c) uspiselig skall, store    

0163010 Avokadoer    

0163020 Bananer    

0163030 Mango    

0163040 Papaya    

0163050 Granatepler    

0163060 Cherimoya    

0163070 Guava    

0163080 Ananas    

0163090 Brødfrukter    

0163100 Durian    

0163110 Surannona/guanabana    

0163990 Andre (2)    

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE    

0210000 Rot- og knollvekster 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0211000 a) poteter    

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster    

0212010 Kassava    

0212020 Søtpoteter    

0212030 Jams    

0212040 Arrowrot    

0212990 Andre (2)    

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete    

0213010 Rødbeter    

0213020 Gulrøtter    

0213030 Knollselleri    

0213040 Pepperrot    

0213050 Jordskokk    

0213060 Pastinakk    

0213070 Rotpersille    

0213080 Reddiker    

0213090 Havrerot    

0213100 Kålrot    

0213110 Neper    

0213990 Andre (2)    

0220000 Løk 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0220010 Hvitløk    

0220020 Kepaløk    

0220030 Sjalottløk    



20.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 33/157 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

0220040 Pipeløk/vårløk    

0220990 Andre (2)    

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

0231000 a) Solanaceae og Malvaceae    

0231010 Tomater  1,5(+)  

0231020 Grønnsakpaprika  0,02(*)  

0231030 Auberginer/eggplanter  1,5(+)  

0231040 Okra  0,02(*)  

0231990 Andre (2)  0,02(*)  

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall  0,5  

0232010 Slangeagurker  (+)  

0232020 Sylteagurker  (+)  

0232030 Mandelgresskar  (+)  

0232990 Andre (2)    

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall  0,02(*)  

0233010 Meloner    

0233020 Kjempegresskar    

0233030 Vannmeloner    

0233990 Andre (2)    

0234000 d) sukkermais  0,02(*)  

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker  0,02(*)  

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0241000 a) blomsterkål    

0241010 Brokkoli    

0241020 Blomkål    

0241990 Andre (2)    

0242000 b) hodekål    

0242010 Rosenkål    

0242020 Hodekål    

0242990 Andre (2)    

0243000 c) bladkål    

0243010 Kinakål/pe-tsai    

0243020 Grønnkål    

0243990 Andre (2)    

0244000 d) knutekål    
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0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster    

0251000 a) salat og salatplanter 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0251010 Vårsalat    

0251020 Salat    

0251030 Bredbladet endiv    

0251040 Karse og andre spirer og skudd    

0251050 Vårkarse    

0251060 Salatsennep/rucola    

0251070 Sareptasennep    

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter)    

0251990 Andre (2)    

0252000 b) spinat og lignende blader 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0252010 Spinat    

0252020 Portulakk    

0252030 Mangold/bladbete    

0252990 Andre (2)    

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

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

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

0256000 f) urter og spiselige blomster 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0256010 Kjørvel    

0256020 Gressløk    

0256030 Snittselleri    

0256040 Persille    

0256050 Salvie    

0256060 Rosmarin    

0256070 Timian    

0256080 Basilikum og spiselige blomster    

0256090 Laurbærblad    

0256100 Estragon    

0256990 Andre (2)    

0260000 Belgfrukter 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg)    

0260020 Bønner (uten belg)    

0260030 Erter (med belg)    

0260040 Erter (uten belg)    

0260050 Linser    

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

0270010 Asparges    

0270020 Kardon    

0270030 Stilkselleri    

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel    

0270050 Artisjokker    

0270060 Purre    

0270070 Rabarbra    

0270080 Bambusskudd    

0270090 Palmehjerter    

0270990 Andre (2)    

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

0280010 Dyrket sopp    

0280020 Viltvoksende sopp    

0280990 Mose og lav    

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

0300000 BELGFRUKTER 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 

0300010 Bønner    

0300020 Linser    

0300030 Erter    

0300040 Lupiner/lupinbønner    

0300990 Andre (2)    

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

0401000 Oljeholdige frø    

0401010 Linfrø    

0401020 Peanøtter/jordnøtter    

0401030 Valmuefrø    

0401040 Sesamfrø    

0401050 Solsikkefrø    

0401060 Rapsfrø    

0401070 Soyabønner    

0401080 Sennepsfrø    

0401090 Bomullsfrø    

0401100 Gresskarfrø    

0401110 Saflorfrø    

0401120 Agurkurtfrø    

0401130 Oljedodrefrø    

0401140 Hampefrø    

0401150 Ricinus    

0401990 Andre (2)    
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0402000 Oljeholdige frukter    

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje    

0402020 Oljepalmefrø    

0402030 Oljepalmefrukter    

0402040 Kapok    

0402990 Andre (2)    

0500000 KORN 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 

0500010 Bygg    

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter    

0500030 Mais    

0500040 Hirse    

0500050 Havre    

0500060 Ris    

0500070 Rug    

0500080 Sorghum    

0500090 Hvete    

0500990 Andre (2)    

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,05 (*) 0,1(*) 0,05 (*) 

0610000 Te    

0620000 Kaffebønner    

0630000 Urtete fra    

0631000 a) blomster    

0631010 Kamille    

0631020 Jamaicahibisk/roselle    

0631030 Rose    

0631040 Jasmin    

0631050 Lind    

0631990 Andre (2)    

0632000 b) blader og urter    

0632010 Jordbær    

0632020 Rooibos    

0632030 Maté    

0632990 Andre (2)    

0633000 c) røtter    

0633010 Vendelrot    

0633020 Ginseng    

0633990 Andre (2)    

0639000 d) andre deler av planten    
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0640000 Kakaobønner    

0650000 Johannesbrød    

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

0800000 KRYDDER    

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

0810010 Anis/anisfrø    

0810020 Svartkarve    

0810030 Hageselleri    

0810040 Koriander    

0810050 Spisskummen    

0810060 Dill    

0810070 Fennikel    

0810080 Bukkhornkløver    

0810090 Muskatnøtt    

0810990 Andre (2)    

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

0820010 Allehånde    

0820020 Sichuanpepper    

0820030 Karve    

0820040 Kardemomme    

0820050 Einebær    

0820060 Pepper (svart, grønn og hvit)    

0820070 Vanilje    

0820080 Tamarind    

0820990 Andre (2)    

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

0830010 Kanel    

0830990 Andre (2)    

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler    

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

0840020 Ingefær(10) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 

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

0840040 Pepperrot(11)    

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

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

0850010 Kryddernellik    

0850020 Kapers    

0850990 Andre (2)    
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0860000 Krydder i form av støvveier 0,05 (*) 0,1(*) 0,05 (*) 

0860010 Safran    

0860990 Andre (2)    

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

0870010 Muskatblomme    

0870990 Andre (2)    

0900000 SUKKERPLANTER 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 

0900010 Sukkerbeterøtter    

0900020 Sukkerrør    

0900030 Sikorirøtter    

0900990 Andre (2)    

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR    

1010000 Næringsmidler fra 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 

1011000 a) svin    

1011010 Muskelvev    

1011020 Fett    

1011030 Lever    

1011040 Nyrer    

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)    

1011990 Andre (2)    

1012000 b) storfe    

1012010 Muskelvev    

1012020 Fett    

1012030 Lever    

1012040 Nyrer    

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)    

1012990 Andre (2)    

1013000 c) sau    

1013010 Muskelvev    

1013020 Fett    

1013030 Lever    

1013040 Nyrer    

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)    

1013990 Andre (2)    

1014000 d) geit    

1014010 Muskelvev    

1014020 Fett    

1014030 Lever    

1014040 Nyrer    

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)    

1014990 Andre (2)    
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1015000 e) dyr av hestefamilien    

1015010 Muskelvev    

1015020 Fett    

1015030 Lever    

1015040 Nyrer    

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)    

1015990 Andre (2)    

1016000 f) fjørfe    

1016010 Muskelvev    

1016020 Fett    

1016030 Lever    

1016040 Nyrer    

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)    

1016990 Andre (2)    

1017000 g) andre oppdrettede landdyr    

1017010 Muskelvev    

1017020 Fett    

1017030 Lever    

1017040 Nyrer    

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)    

1017990 Andre (2)    

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

1020010 Storfe    

1020020 Sau    

1020030 Geit    

1020040 Hest    

1020990 Andre (2)    

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

1030010 Kylling    

1030020 And    

1030030 Gås    

1030040 Vaktel    

1030990 Andre (2)    

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

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

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

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

1100000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – FISK, 

FISKEVARER OG ANDRE NÆRINGSMIDLER FRA SALTVANN 

OG FERSKVANN (8) 
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1200000 PRODUKTER ELLER DELER AV PRODUKTER SOM 

UTELUKKENDE BRUKES TIL FÔRPRODUKSJON (8) 
   

1300000 BEARBEIDEDE NÆRINGSMIDLER (9)    

(*) Bestemmelsesgrense. 

(**) Kombinasjon av pesticid og kodenummer som den øvre grenseverdien som fastsatt i del B i vedlegg III, gjelder for. 

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

vedlegg I. 

(F) = Fettløselig 
 

 

Triflumizol: summen av triflumizol og metabolitt FM-6-1 (N-(4-klor-2-trifluormetylfenyl)-n-propoksyacetamidin) uttrykt som 

triflumizol(F)(R) 

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

triflumizol — kode 100000 unntatt 1040000: triflumizol 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har fastslått at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når den øvre 

grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 12. oktober 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0231010 Tomater 

0231030 Auberginer/eggplanter 

0232010 Slangeagurker 

0232020 Sylteagurker 

0232030 Mandelgresskar 

Triflumuron(F) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om omfanget av reststoffer i bearbeidede 

produkter mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i 

første punktum dersom disse framlegges innen 12. oktober 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0130010 Epler 

0130020 Pærer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og omfanget av 

reststoffer i bearbeidede produkter mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn 

til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 12. oktober 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0140010 Aprikoser 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om omfanget av reststoffer i bearbeidede 

produkter mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i 

første punktum dersom disse framlegges innen 12. oktober 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0140030 Ferskener 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og omfanget av 

reststoffer i bearbeidede produkter mangler. Når den øvre grenseverdien for restmengder vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn 

til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 12. oktober 2020, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0140040 Plommer» 
 

(2) I del B i vedlegg III utgår kolonnene for penokssulam, triflumizol og triflumuron. 

 __________  
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KOMMISJONSREKOMMANDASJON (EU) 2018/464 

av 19. mars 2018 

om overvåking av metaller og jod i tang, tare, saltplanter og produkter basert på tang og tare(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 292, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006(1) er det fastsatt øvre grenseverdier for arsen, kadmium og bly i ulike 

næringsmidler. Det finnes likevel ingen nåværende øvre grenseverdier for disse stoffene i tang, tare og saltplanter, 

bortsett fra de øvre grenseverdiene som er fastsatt i nevnte forordning, for kosttilskudd som utelukkende eller 

hovedsakelig består av tang og tare eller produkter framstilt av tang og tare. 

2) I europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005(2) er den øvre grenseverdien for restmengder av kvikksølv i 

alger og prokaryote organismer for tiden fastsatt til en standardverdi på 0,01 mg per kg. 

3) I 2006 fastsatte Vitenskapskomiteen for næringsmidler en øvre grense for inntak av jod på 600 μg per dag for voksne og 

200 μg per dag for barn mellom ett og tre år(3). Komiteen påpekte at inntak av jodrike algeprodukter, særlig tørkede 

produkter, kan føre til farlig høyt inntak av jod dersom disse produktene inneholder mer enn 20 mg jod per kg tørrstoff, 

og den eksponerte befolkningen bor i et område med endemisk jodmangel. 

4) Tilgjengelige forekomstdata viser at tang og tare inneholder vesentlige konsentrasjoner av arsen, kadmium, jod, bly og 

kvikksølv. Ettersom saltplanter også vokser i havmiljø, kan det med rimelighet antas at de vil ha et lignende mønster for 

opptak av disse stoffene, og følgelig også et lignende kontamineringsmønster. 

5) Tang, tare og saltplanter inngår i stadig høyere grad i forbruksmønsteret til visse forbrukere i EU. Det bør derfor 

vurderes om andelen av arsen, kadmium, jod, bly og kvikksølv fra tang, tare og saltplanter i den samlede eksponeringen 

for disse stoffene gjør det nødvendig å fastsette øvre grenseverdier for arsen, kadmium og bly i disse varene eller endre 

grenseverdien for restmengder av kvikksølv i alger og prokaryote organismer, eller om det bør treffes tiltak i forbindelse 

med eksponeringen for jod fra disse produktene. 

6) Det er fastsatt spesifikasjoner for næringsmiddeltilsetninger basert på tang og tare i vedleggene til kommisjons-

forordning (EU) nr. 231/2012(4). For noen av disse tilsetningsstoffene anbefalte EFSA at grenseverdiene for urenheter 

av giftige grunnstoffer bør revideres, for å sikre at bruken av disse tilsetningsstoffene ikke utgjør en vesentlig kilde til 

eksponering for disse giftige grunnstoffene, særlig for spedbarn og småbarn(5). Eksponeringen for arsen, kadmium, jod, 

bly og kvikksølv i næringsmiddeltilsetninger basert på tang, tare og alger bør derfor vurderes. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 78 av 21.3.2018, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 56/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) 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). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005/EF av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av pesticider i eller på 

næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF (EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1). 

(3) Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals — Scientific Committee on Food — Scientific Panel on Dietetic Products, 

Nutrition and Allergies. February, 2006 http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/ndatolerableuil.pdf 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 av 9. mars 2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført 

i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 (EUT L 83 av 22.3.2012, s. 1). 

(5) Re-evaluation of agar (E406) as a food additive. EFSA Journal 2016; 14(12): 4645. 

2020/EØS/33/31 
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7) Det er fastsatt øvre grenseverdier for arsen, bly, kadmium og kvikksølv i fôr i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2002/32/EF(1). Ettersom visse arter av tang og tare brukes som fôr, bør metallinnholdet i disse artene undersøkes både 

av dyrehelsegrunner og med tanke på overføringen av disse metallene til næringsmidler av animalsk opprinnelse. 

8) Det bør samles inn forekomstdata for arsen, kadmium, jod, bly og kvikksølv i ulike arter av tang, tare, saltplanter og 

produkter basert på tang og tare som grunnlag for en vurdering av eksponeringen gjennom kosten. 

VEDTATT DENNE REKOMMANDASJON: 

1. Medlemsstatene bør i samarbeid med driftsansvarlige for næringsmiddel- og fôrforetak i løpet av 2018, 2019 og 2020 

overvåke forekomsten av arsen, kadmium, jod, bly og kvikksølv i tang, tare, saltplanter og produkter basert på tang og 

tare. Overvåkingen bør omfatte spiselige saltplanter, herunder Salicorna europaea og Tetragonia tetragonoides og en 

lang rekke arter av tang og tare, som avspeiler forbruksvaner og bruk av fôr, herunder arame (Ecklonia bicyclis), 

blæretang (Fucus vesiculosus), søl (Palmaria palmata), hijiki (Hizikia fusiforme), krusflik (Chondrus crispus), 

fingertare (Laminaria digitata), kombu (Laminaria japonica, Saccharina japonica), nori (Porphyra og Pyropia spp.), 

grisetang (Ascophyllum nodosum), havsalat (Ulva sp.), knapptang (Himanthalia elongata), sagtang (Fucus serratus), 

pollpryd (Codium sp.) sukkertare (Sacharina latissima) wakame (Undaria pinnatifida) og butare (Alaria esculenta), for 

å kunne anslå eksponeringen nøyaktig. Det bør også samles inn forekomstdata for næringsmiddeltilsetninger basert på 

tang og tare, herunder E400, E401, E403, E404, E405, E406, E407, E407a og E160a(iv). 

2. Ved overvåking av næringsmidler bør framgangsmåtene for prøvetaking fastsatt i kommisjonsforordning (EF)  

nr. 333/2007(2) følges for å sikre at prøvene er representative for det partiet de er hentet fra. 

3. Ved overvåking av fôr bør bestemmelsene i kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009(3) følges. 

4. Analysen bør gjennomføres i samsvar med vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004(4) ved 

hjelp av en analysemetode som beviselig har gitt pålitelige resultater. 

5. Analysen av kvikksølv bør helst gjennomføres ved å bestemme innholdet av metylkvikksølv og det samlede 

kvikksølvinnholdet, og analysen av arsen bør utføres ved å bestemme innholdet av uorganisk arsen og det samlede 

arseninnholdet, og om mulig innholdet av andre relevante typer arsen. 

6. Antallet arter og tilsetningsstoffer bør angis sammen med opplysninger om hvorvidt produktene som ble analysert, var 

ferske, tørket eller bearbeidet. Om mulig angis også produktets opprinnelse (viltvoksende eller dyrket), når og hvor det 

er høstet, hvilken del av tangen eller taren som er analysert, og eventuelle opplysninger på sluttproduktets etikett. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF av 7. mai 2002 om uønskede stoffer i fôrvarer (EFT L 140 av 30.5.2002, s. 10). 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 333/2007 av 28. mars 2007 om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av innholdet 

av sporstoffer og forurensende stoffer fra foredling av næringsmidler (EUT L 88 av 29.3.2007, s. 29). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009 av 27. januar 2009 om fastsettelse av metoder for prøvetaking og analyse i forbindelse med 

offentlig kontroll av fôrvarer (EUT L 54 av 26.2.2009, s. 1). 

(4) 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 L 165 av 30.4.2004, s. 1). 



20.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 33/167 

 

7. Overvåkingsdataene bør regelmessig sendes inn til EFSA sammen med de opplysningene og i det elektroniske 

rapporteringsformatet som EFSA har fastsatt, med sikte på å samle dem i én database. 

Utferdiget i Brussel 19. mars 2018. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/986 

av 3. april 2018 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 med hensyn til tilpasning av de administrative 

bestemmelsene om godkjenning av og markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer til 

utslippsgrensene i trinn V(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

markedstilsyn for jordbruks- eller skogbrukskjøretøyer(1), særlig artikkel 22 nr. 4, artikkel 25 nr. 2, 3 og 6, artikkel 27 nr. 1, 

artikkel 33 nr. 2 og artikkel 34 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/504(2) fastsetter blant annet maler for visse dokumenter som skal 

utarbeides i forbindelse med godkjenning av og markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer. 

2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628(3) opphever europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF(4) og 

innfører nye utslippsgrenser for forurensende gasser og partikler (trinn V) for forbrenningsmotorer til ikke-veigående 

mobile maskiner. 

3) I samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) nr. 167/2013 vil de utslippsgrensene i trinn V som er angitt i vedlegg II til 

forordning (EU) nr. 2016/1628, få anvendelse også på jordbruks- og skogbrukskjøretøyer. Anvendelsen av disse 

grensene er utsatt i samsvar med tidsplanen i vedlegg III til forordning (EU) 2016/1628. 

4) Det er derfor nødvendig å endre malene i gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 for å tilpasse dem slik at de bringes 

i samsvar med malene angitt i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/656(5). 

5) For å presisere de administrative kravene bør det gjøres ytterligere mindre endringer av gjennomføringsforordning (EU) 

2015/504 for å muliggjøre godkjenning av elektriske/elektroniske delenheter som komponent og for å kreve mer 

omfattende opplysninger med henblikk på typegodkjenning av overførings- og bremseinnretninger for tilhengere. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 69 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 167/2013.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 182 av 18.7.2018, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 57/2019 av 29. mars 

2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 av 11. mars 2015 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 167/2013 med hensyn til administrative krav til godkjenning av og markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer (EUT 

L 85 av 28.3.2015, s. 1). 

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

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

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

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF av 16. desember 1997 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot utslipp av 

forurensende gasser og partikler fra forbrenningsmotorer som skal monteres i ikke-veigående mobile maskiner (EFT L 59 av 27.2.1998,  

s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/656 av 19. desember 2016 om fastsettelse av administrative krav knyttet til 

utslippsgrenser for og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/1628 (EUT L 102 av 13.4.2017, s. 364). 

2020/EØS/33/32 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 gjøres følgende endringer: 

1) Ny artikkel 12a skal lyde: 

«Artikkel 12a 

Overgangsbestemmelser for motorer 

For motorer som er typegodkjent før 1. januar 2018, eller før 1. januar 2019 for motorer i kategori NRE-v-5 og NRE-c-5, 

får følgende bestemmelser i denne forordning fortsatt anvendelse i den ordlyd som gjaldt 6. august 2018: 

— Vedlegg I del A. 

— Vedlegg I del B punkt 4.2. 

— Vedlegg I del B punkt 5 post 2.2.2, 2.5–2.5.4.2, 5.2–5.5 og 6–8.22.4.2. 

— Vedlegg I tillegg 1–9. 

— Vedlegg I tillegg 10 post 2.2.2. 

— Vedlegg I tillegg 11–14. 

— Vedlegg I tillegg 15 post 2.2.2. 

— Vedlegg I tillegg 16–23. 

— Vedlegg I forklarende merknad 6, 7, 9, 12, 24, 26, 29, 39, 40, 49 og 56 til opplysningsdokument. 

— Vedlegg II punkt 2.1.1. 

— Vedlegg II forklarende merknad 4 til vedlegg II. 

— Vedlegg III tillegg 1, modell 1 i avsnitt 2, postene under overskriften «Generelle spesifikasjoner for framdrifts-

systemet». 

— Vedlegg III tillegg 1, modell 1 i avsnitt 2, postene under overskriften «Motor». 

— Vedlegg III tillegg 1, modell 1 i avsnitt 2, teksten under overskriften «Resultater av prøvinger av eksosutslipp 

(herunder forringelsesfaktor)», første ledd annet og fjerde strekpunkt. 

— Vedlegg III tillegg 1, modell 1 i avsnitt 2, teksten under overskriften «Resultater av prøvinger av eksosutslipp 

(herunder forringelsesfaktor)», tabellen. 

— Vedlegg III tillegg 1, forklarende merknader til tillegg 1, med unntak av forklarende merknad 32. 

— Vedlegg IV. 

— Vedlegg V tillegg 2, forklarende merknader til tillegg 2. 

— Vedlegg V tillegg 4. 

— Vedlegg V tillegg 5. 

— Vedlegg VII tillegg 1, med unntak av punkt 1 og punkt 2 første strekpunkt. 

— Vedlegg VIII, med unntak av punkt 3.2, tabell 8-1, andre rad.» 

2) Vedlegg I endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

3) Vedlegg II endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

4) Tillegg 1 til vedlegg III endres i samsvar med vedlegg III til denne forordning. 

5) Vedlegg IV endres i samsvar med vedlegg IV til denne forordning. 
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6) Vedlegg V endres i samsvar med vedlegg V til denne forordning. 

7) Vedlegg VI endres i samsvar med vedlegg VI til denne forordning. 

8) Tillegg 1 til vedlegg VII endres i samsvar med vedlegg VII til denne forordning. 

9) Vedlegg VIII endres i samsvar med vedlegg VIII til denne forordning. 

Artikkel 2 

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 3. april 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG I 

I vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 gjøres følgende endringer: 

 1) I listen over tillegg skal raden for tillegg 10 lyde: 

«10 Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av elektro-

magnetisk kompatibilitet for elektriske/elektroniske delenheter som komponenter / 

separate tekniske enheter» 

 

 2) I del A gjøres følgende endringer: 

a) Nytt punkt 1.4 skal lyde: 

«1.4.  For motorer skal opplysningsmappen og opplysningsdokumentet som kreves i vedlegg I til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/656(*), framlegges. 

 ___________  

(*) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/656 av 19. desember 2016 om fastsettelse av administrative 

krav knyttet til utslippsgrenser for og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile 

maskiner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 (EUT L 102 av 13.4.2017, 

s. 364).» 

b) I punkt 2 gjøres følgende endringer: 

i) I malen for arket til opplysningsmappen utgår post 2.5.2. 

ii) I den forklarende merknaden til arket til opplysningsmappen skal forklarende merknad 5 lyde: 

«(5) For motorer angis motortypebetegnelsen eller, for motortyper i en motorfamilie, familietypen (FT) i samsvar 

med nr. 4 i del B i vedlegg I til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/656.» 

 3) I del B gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 3.1 gjøres følgende endringer i tabell 1-1: 

i) Liste I skal lyde: 

LISTE I – Krav til miljøprestasjon og framdriftsenhetens ytelse 

Tillegg System eller komponent / separat teknisk enhet (STU) 

Delegert kommisjons-

forordning (EU) 

2018/985(*) 

Vedlegg nummer 

Endret ved og/eller i 

gjennomføringsfasen 

1 System: montering av en motor/motorfamilie I  

2 System: utvendig lydnivå II  

3 
Komponent / separat teknisk enhet: motor/ 

motorfamilie 
I 

 

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

(EU) nr. 167/2013 med hensyn til krav til miljøprestasjon og framdriftsytelse for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer og 

deres motorer og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/96 (EUT L 182 av 18.7.2018, s. 1).» 

ii) I liste II skal rad 10 lyde: 

«10 Komponent / separat teknisk enhet: elektriske/ 

elektroniske delenheters elektromagnetiske 

kompatibilitet 

XV»  
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b) Punkt 4.2 skal lyde: 

«4.2. For de emnene som er nevnt i vedlegg I til forordning (EU) nr. 167/2013, og som er typegodkjent i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628(*), europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 595/2009(**) eller de UN-ECE-reglementene som er nevnt i artikkel 49 i forordning (EU) nr. 167/2013 

(UN-ECE-godkjenninger), eller som bygger på fullstendige prøvingsrapporter utstedt på grunnlag av OECDs 

standardregelverk som alternativ til prøvingsrapporter utarbeidet etter nevnte forordning og delegerte rettsakter 

vedtatt i henhold til den, skal produsenten framlegge opplysningene som kreves i punkt 5, men bare dersom de 

ikke allerede foreligger i tilsvarende godkjenningsdokument og/eller prøvingsrapport. Opplysninger som er 

nevnt i samsvarssertifikatet (vedlegg III til denne forordning), skal imidlertid under alle omstendigheter 

framlegges. 

 ___________  

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

forurensende gasser og partikler og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner, 

om endring av forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 og om endring og oppheving av 

direktiv 97/68/EF (EUT L 252 av 16.9.2016, s. 53). 

(**) 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 (EUT L 188 av 18.7.2009, s. 1).» 

c) I punkt 5 gjøres følgende endringer: 

i) Post 2.2 skal lyde: 

«2.2. Type(6): …» 

ii) Post 2.5–2.5.4.2 utgår. 

iii) Post 5.2–5.5 utgår. 

iv) Post 6–8.22.4.2 erstattes med følgende poster: 

«6. HOVEDSPESIFIKASJONER FOR MOTOREN 

6.1.7. Motorens kategori og underkategori(7): … 

6.2.1. Forbrenningssyklus: firetaktssyklus/totaktssyklus/rotasjon/annet (spesifiser)(4): … 

6.2.2. Tenningstype: Kompresjonstenning/gnisttenning(4) 

6.2.3.1. Sylindrenes antall: … og plassering(26): 

6.2.8. Drivstoff 

6.2.8.1. Drivstofftype(9): … 

6.2.8.3. Liste over andre drivstoffer, drivstoffblandinger eller drivstoffemulsjoner som kan brukes i motoren, 

som angitt av produsenten i samsvar med nr. 1.4 i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2017/654 

(vis til anerkjent standard eller spesifikasjon): .....................................................................................  

6.3.2.1. Angitt nominelt turtall: … o/min 

6.3.2.1.2. Angitt nominell nettoeffekt: … kW 

6.3.2.2. Turtall ved største effekt: … o/min 

6.3.2.2.2. Største nettoeffekt: … kW 

6.3.6.4. Motorens samlede slagvolum: … cm3» 

v) Post 10.4.2 skal lyde: 

«10.4.2. Beskrivelse og/eller tegning av de elementene i eksosanlegget som ikke er del av motoren:  ............... » 

vi) Post 11.1–11.2.3 skal lyde: 

«11.1. Kort beskrivelse og skjematisk tegning av kjøretøyets framdriftssystem og betjeningssystem (system 

for endring av utvekslingsforhold, clutchstyring eller andre elementer i framdriftssystemet): …  
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11.2. Kraftoverføring 

11.2.1. Kort beskrivelse og skjematisk tegning av system(er) for endring av utvekslingsforhold og dets/deres 

styring: … 

11.2.2. Diagram og/eller tegning av kraftoverføringen: … 

11.2.3. Type kraftoverføring: Gir (herunder planetgirsett) / belte / hydrostatisk/elektrisk/annet(4) (dersom 

«annet», spesifiser: …)» 

vii) Post 11.2.8 skal lyde: 

«11.2.8. Type girskiftsystem: Mekanisk (girskifte) / dobbeltclutch (girskifte) / halvautomatisk (girskifte) / 

automatisk (girskifte) / kontinuerlig variabel kraftoverføring / hydrostatisk / ikke relevant / annet(4) 

(dersom «annet», spesifiser: …)» 

viii) Post 43.2 skal lyde: 

«43.2. Spesifikasjoner for kjøretøyet med hensyn til styringskretser i de pneumatiske, hydrauliske og/eller 

elektriske styreledningene i bremseanlegget/-anleggene og en liste over meldinger og parametrer som 

støttes:  ...................................................................................................................................................... » 

ix) Post 43.5 og 43.5.1 skal lyde: 

«43.5. Bremseoverføring (på trekkvogn) 

43.5.1. Driftsbremseanleggets bremseoverføring på trekkvognen: mekanisk / pneumatisk / hydraulisk / 

hydrostatisk / uten servoforsterkning / med servoforsterkning / helt servodrevet overføring(4)» 

x) Post 43.5.3 skal lyde: 

«43.5.3. Låsing av venstre og høyre bremsebetjeningsinnretning: ja/nei(4)» 

xi) Post 43.6 skal lyde: 

«43.6. Tilhengerens bremsebetjeningsinnretninger (på trekkvogn)» 

xii) Post 43.6.2–43.6.5 utgår. 

xiii) Nye poster 43.6.2–43.7.3.2.1 skal lyde: 

«43.6.2. Beskrivelse av forbindelser, koplinger og sikkerhetsinnretninger (med tegninger, skisser og identifi-

kasjon av eventuelle elektroniske deler):  ............................................................................................  

43.6.2.1. Pneumatisk forbindelsestype: To slanger/ingen(4) 

43.6.2.1.1. Pneumatisk tilførselstrykk (to slanger): … kPa 

43.6.2.1.2. Elektrisk kontrolledning: ja/nei(4) 

43.6.2.2. Hydraulisk forbindelsestype: Én slange / to slanger / ingen(4) 

43.6.2.2.1. Hydraulisk tilførselstrykk: Én slange: … kPa To slanger: … kPa 

43.6.2.2.2. Tilgjengelig kopling i samsvar med ISO 7638:2003(15): ja/nei(4)» 

43.7. Bremseinnretninger for tilhenger (på tilhenger) 

43.7.1. Teknologi benyttet til kontrollsystemet for bremseanlegg på tilhengere: Hydraulisk/pneumatisk/ 

elektrisk/påløp/ingen(4) 

43.7.2. Betjeningsinnretning for tilhengerens bremseanlegg: Trommel/skive/annet(4) 

43.7.2.1. Beskrivelse og egenskaper:  .................................................................................................................  

43.7.3. Beskrivelse av forbindelser, koplinger og sikkerhetsinnretninger (med tegninger, skisser og identifi-

kasjon av eventuelle elektroniske deler):  ............................................................................................  

43.7.3.1. Pneumatisk forbindelsestype: To slanger/ingen(4) 

43.7.3.1.1. Elektrisk kontrolledning: ja/nei(4)  
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43.7.3.2. Hydraulisk forbindelsestype: To slanger / ingen(4) 

43.7.3.2.1. Tilgjengelig kopling i samsvar med ISO 7638:2003(15): ja/nei(4)» 

 4) I tillegg 1 gjøres følgende endringer: 

a) Post 2.2 skal lyde: 

«2.2. Type(6): …» 

b) Post 2.5–2.5.4.2 utgår. 

c) Post 5.2–5.5 utgår. 

d) Post 6–8.22.4.2 erstattes med følgende poster: 

«6. HOVEDSPESIFIKASJONER FOR MOTOREN 

6.1.7. Motorens kategori og underkategori(7): 

6.2.1. Forbrenningssyklus: firetaktssyklus/totaktssyklus/rotasjon/annet (spesifiser)(4): … 

6.2.2. Tenningstype: Kompresjonstenning/gnisttenning(4) 

6.2.3.1. Sylindrenes antall: … og plassering(26): 

6.2.8. Drivstoff 

6.2.8.1. Drivstofftype(9): 

6.2.8.3. Liste over andre drivstoffer, drivstoffblandinger eller drivstoffemulsjoner som kan brukes i motoren, som 

opplyst av produsenten i samsvar med nr. 1.4 i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2017/654 (vis til 

anerkjent standard eller spesifikasjon): ...........................................................................................................  

6.3.2.1. Angitt nominelt turtall: … o/min 

6.3.2.1.2. Angitt nominell nettoeffekt: … kW 

6.3.2.2. Turtall ved største effekt: … o/min 

6.3.2.2.2. Største nettoeffekt: … kW 

6.3.6.4. Motorens samlede slagvolum: … cm3» 

 5) I tillegg 2 gjøres følgende endringer: 

a) Post 2.2 skal lyde: 

«2.2. Type(6): …» 

b) Post 2.5–2.5.4.2 utgår. 

c) Post 5.2–5.5 utgår. 

d) Følgende post 6–6.3.6.4 innsettes før post 10: 

«6. HOVEDSPESIFIKASJONER FOR MOTOREN 

6.1.7. Motorens kategori og underkategori(7): 

6.2.1. Forbrenningssyklus: firetaktssyklus/totaktssyklus/rotasjon/annet (spesifiser)(4): … 

6.2.2. Tenningstype: Kompresjonstenning/gnisttenning(4) 

6.2.3.1. Sylindrenes antall: … og plassering(26): 

6.3.2.1. Angitt nominelt turtall: … o/min 

6.3.2.1.2. Angitt nominell nettoeffekt: … kW 



20.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 33/175 

 

6.3.2.2. Turtall ved største effekt: … o/min 

6.3.2.2.2. Største nettoeffekt: … kW 

6.3.6.4. Motorens samlede slagvolum: … cm3» 

e) Nye poster 11–11.4 skal lyde: 

«11. FRAMDRIFTSSYSTEM OG BETJENINGSSYSTEM(13) 

11.1. Kort beskrivelse og skjematisk tegning av kjøretøyets framdriftssystem og betjeningssystem (system for 

endring av utvekslingsforhold, clutchstyring eller andre elementer i framdriftssystemet): … 

11.2. Kraftoverføring 

11.2.1. Kort beskrivelse og skjematisk tegning av system(er) for endring av utvekslingsforhold og dets/deres  

styring: … 

11.2.2. Diagram og/eller tegning av kraftoverføringen: … 

11.2.3. Type kraftoverføring: Gir (herunder planetgirsett) / belte / hydrostatisk / elektrisk / annet(4) (dersom «annet», 

spesifiser: …) 

11.2.4. Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske komponenter: … 

11.2.5. Plassering i forhold til motoren: … 

11.2.6. Betjeningsmåte: … 

11.2.7. Reduksjonsgirkasse: med/uten(4) 

11.2.8. Type girskiftsystem: Mekanisk (girskifte) / dobbeltclutch (girskifte) / halvautomatisk (girskifte) / automatisk 

(girskifte) / kontinuerlig variabel kraftoverføring / hydrostatisk / ikke relevant / annet(4) (dersom «annet», 

spesifiser: …) 

11.3. Clutch (eventuelt) 

11.3.1 Kort beskrivelse og skjematisk tegning av clutchen og dens betjeningssystem: 

11.3.2 Største dreiemomentomforming: 

11.4. Girutvekslingsforhold 

Gir 

Girkassens utveksling 

(forhold mellom motorens 

turtall og utgående aksels 

turtall) 

Reduksjonsgirkassens 

utveksling (forhold mellom 

motorens turtall og turtallet 

til reduksjonsgirkassens 

utgående aksel) 

Differensialens 

utveksling(er) (forhold 

mellom turtallet til 

girkassens utgående aksel 

og drivhjulenes 

omdreiningshastighet) 

Samlet 

utveksling 

Utveksling 

(turtall / 

kjøretøyets 

hastighet) for 

bare manuelt gir 

Maksimum for CVT(*) 

1 

2 

3 

… 

Minimum for CVT(*) 

Revers 

1 

… 

     

(*) Kontinuerlig variabel kraftoverføring» 

 6) I tillegg 3 gjøres følgende endringer: 

a) Post 2.2 skal lyde: 

«2.2. Type(6): …» 
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b) Post 2.5–2.5.4.2 utgår. 

c) Post 5.2–5.5 utgår. 

d) Post 6–8.22.4.2 erstattes med følgende poster: 

«6. HOVEDSPESIFIKASJONER FOR MOTOREN 

6.1.7. Motorens kategori og underkategori(7): 

6.2.1. Forbrenningssyklus: firetaktssyklus/totaktssyklus/rotasjon/annet (spesifiser)(4): … 

6.2.2. Tenningstype: Kompresjonstenning/gnisttenning(4) 

6.2.3.1. Sylindrenes antall: … og plassering(26): 

6.2.8. Drivstoff 

6.2.8.1. Drivstofftype(9): … 

6.2.8.3. Liste over andre drivstoffer, drivstoffblandinger eller drivstoffemulsjoner som kan brukes i motoren, som 

opplyst av produsenten i samsvar med nr. 1.4 i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2017/654 (vis til 

anerkjent standard eller spesifikasjon): ..........................................................................................................  

6.3.2.1. Angitt nominelt turtall: … o/min 

6.3.2.1.2. Angitt nominell nettoeffekt: … kW 

6.3.2.2. Turtall ved største effekt: … o/min 

6.3.2.2.2. Største nettoeffekt: … kW 

6.3.6.4. Motorens samlede slagvolum: … cm3» 

 7) I tillegg 4 skal post 2.2 lyde: 

«2.2. Type(6): …» 

 8) I tillegg 5 skal post 2.2 lyde: 

«2.2. Type(6): …» 

 9) I tillegg 6 skal post 2.2 lyde: 

«2.2. Type(6): …» 

10) I tillegg 7 skal post 2.2 lyde: 

«2.2. Type(6): …» 

11) I tillegg 8 skal post 2.2 lyde: 

«2.2. Type(6): …» 

12) I tillegg 9 skal post 2.2 lyde: 

«2.2. Type(6): …» 

13) I tillegg 10 gjøres følgende endringer: 

a) Tittelen skal lyde: 

«Tillegg 10 

Modell for opplysningsdokument i forbindelse med EU-typegodkjenning av elektromagnetisk kompatibilitet 

for elektriske/elektroniske delenheter som komponenter / separate tekniske enheter» 

b) Post 2.2 skal lyde: 

«2.2. Type(6): …» 

14) I tillegg 11 skal post 2.2 lyde: 

«2.2. Type(6): …»  
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15) I tillegg 12 skal post 2.2 lyde: 

«2.2. Type(6): …» 

16) I tillegg 13 skal post 2.2 lyde: 

«2.2. Type(6): …» 

17) I tillegg 14 skal post 2.2 lyde: 

«2.2. Type(6): …» 

18) I tillegg 15 gjøres følgende endringer: 

a) Post 2.2 skal lyde: 

«2.2. Type(6): …» 

b) Post 5.2–5.4 utgår. 

c) Post 6–7.1.1 erstattes med følgende poster: 

«6. HOVEDSPESIFIKASJONER FOR MOTOREN 

6.1.7. Motorens kategori og underkategori(7): … 

6.2.1. Forbrenningssyklus: firetaktssyklus/totaktssyklus/rotasjon/annet (spesifiser)(4): … 

6.2.2. Tenningstype: Kompresjonstenning/gnisttenning(4) 

6.2.3.1. Sylindrenes antall: … og plassering(26): 

6.3.2.1. Angitt nominelt turtall: … o/min 

6.3.2.1.2. Angitt nominell nettoeffekt: … kW 

6.3.2.2. Turtall ved største effekt: … o/min 

6.3.2.2.2. Største nettoeffekt: … kW 

6.3.6.4. Motorens samlede slagvolum: … cm3» 

d) Post 11.1–11.2.3 skal lyde: 

«11.1. Kort beskrivelse og skjematisk tegning av kjøretøyets framdriftssystem og betjeningssystem (system for 

endring av utvekslingsforhold, clutchstyring eller andre elementer i framdriftssystemet): … 

11.2. Kraftoverføring 

11.2.1. Kort beskrivelse og skjematisk tegning av system(er) for endring av utvekslingsforhold og dets/deres  

styring: … 

11.2.2. Diagram og/eller tegning av kraftoverføringen: … 

11.2.3. Type kraftoverføring: Gir (herunder planetgirsett) / belte / hydrostatisk/elektrisk/annet(4) (dersom «annet», 

spesifiser: …)» 

e) Post 11.2.8 skal lyde: 

«11.2.8. Type girskiftsystem: Mekanisk (girskifte) / dobbeltclutch (girskifte) / halvautomatisk (girskifte) / automatisk 

(girskifte) / kontinuerlig variabel kraftoverføring / hydrostatisk / ikke relevant / annet(4) (dersom «annet», 

spesifiser: …)» 

f) Post 43.2 skal lyde: 

«43.2. Spesifikasjoner for kjøretøyet med hensyn til styringskretser i de pneumatiske, hydrauliske og/eller elektriske 

styreledningene i bremseanlegget/-anleggene og en liste over meldinger og parametrer som støttes: …» 

g) Post 43.5 og 43.5.1 skal lyde: 

«43.5. Bremseoverføring (på trekkvogn) 

43.5.1. Driftsbremseanleggets bremseoverføring på trekkvognen: mekanisk / pneumatisk / hydraulisk / hydrostatisk / 

uten servoforsterkning / med servoforsterkning / helt servodrevet overføring(4)»  
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h) Post 43.5.3 og 43.6 skal lyde: 

«43.5.3. Låsing av venstre og høyre bremsebetjeningsinnretning: ja/nei(4) 

43.6. Tilhengerens bremsebetjeningsinnretninger (på trekkvogn)» 

i) Post 43.6.2–43.6.5 erstattes med følgende poster 43.6.2–43.7.3.2.1: 

«43.6.2. Beskrivelse av forbindelser, koplinger og sikkerhetsinnretninger (med tegninger, skisser og identifikasjon 

av eventuelle elektroniske deler):  .................................................................................................................  

43.6.2.1. Pneumatisk forbindelsestype: To slanger/ingen(4) 

43.6.2.1.1. Pneumatisk tilførselstrykk (to slanger): … kPa 

43.6.2.1.2. Elektrisk kontrolledning: ja/nei(4) 

43.6.2.2. Hydraulisk forbindelsestype: Én slange / to slanger / ingen(4) 

43.6.2.2.1. Hydraulisk tilførselstrykk: Én slange: … kPa To slanger: … kPa 

43.6.2.2.2. Tilgjengelig kopling i samsvar med ISO 7638:2003(15): ja/nei(4)» 

43.7. Bremseinnretninger for tilhenger (på tilhenger) 

43.7.1. Teknologi benyttet til kontrollsystemet for bremseanlegg på tilhengere: Hydraulisk/pneumatisk/ 

elektrisk/påløp/ingen(4) 

43.7.2. Betjeningsinnretning for tilhengerens bremseanlegg: Trommel/skive/annet(4) 

43.7.2.1. Beskrivelse og egenskaper:  ..........................................................................................................................  

43.7.3. Beskrivelse av forbindelser, koplinger og sikkerhetsinnretninger (med tegninger, skisser og identifikasjon 

av eventuelle elektroniske deler):  .................................................................................................................  

43.7.3.1. Pneumatisk forbindelsestype: To slanger/ingen(4) 

43.7.3.1.1. Elektrisk kontrolledning: ja/nei(4) 

43.7.3.2. Hydraulisk forbindelsestype: To slanger / ingen(4) 

43.7.3.2.1. Tilgjengelig kopling i samsvar med ISO 7638:2003(15): ja/nei(4)» 

19) I tillegg 16 gjøres følgende endringer: 

a) Post 2.2 skal lyde: 

«2.2. Type(6): …» 

b) Følgende poster 6–6.3.6.4 innsettes før post 48: 

«6. HOVEDSPESIFIKASJONER FOR MOTOREN 

6.1.7. Motorens kategori og underkategori(7): … 

6.2.1. Forbrenningssyklus: firetaktssyklus/totaktssyklus/rotasjon/annet (spesifiser)(4): … 

6.2.2. Tenningstype: Kompresjonstenning/gnisttenning(4) 

6.2.3.1. Sylindrenes antall: … og plassering(26): 

6.3.2.1. Angitt nominelt turtall: … o/min 

6.3.2.1.2. Angitt nominell nettoeffekt: … kW 

6.3.2.2. Turtall ved største effekt: … o/min 

6.3.2.2.2. Største nettoeffekt: … kW 

6.3.6.4. Motorens samlede slagvolum: … cm3» 
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c) Følgende poster 11–11.4 innsettes før post 48: 

«11. FRAMDRIFTSSYSTEM OG BETJENINGSSYSTEM(13) 

11.1. Kort beskrivelse og skjematisk tegning av kjøretøyets framdriftssystem og betjeningssystem (system for 

endring av utvekslingsforhold, clutchstyring eller andre elementer i framdriftssystemet): … 

11.2. Kraftoverføring 

11.2.1. Kort beskrivelse og skjematisk tegning av system(er) for endring av utvekslingsforhold og dets/deres  

styring: … 

11.2.2. Diagram og/eller tegning av kraftoverføringen: … 

11.2.3. Type kraftoverføring: Gir (herunder planetgirsett) / belte / hydrostatisk/elektrisk/annet(4) (dersom «annet», 

spesifiser: …) 

11.2.4. Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske komponenter: … 

11.2.5. Plassering i forhold til motoren: … 

11.2.6. Betjeningsmåte: … 

11.2.7. Reduksjonsgirkasse: med/uten(4) 

11.2.8. Type girskiftsystem: Mekanisk (girskifte) / dobbeltclutch (girskifte) / halvautomatisk (girskifte) / automatisk 

(girskifte) / kontinuerlig variabel kraftoverføring / hydrostatisk / ikke relevant / annet(4) (dersom «annet», 

spesifiser: …) 

11.3. Clutch (eventuelt) 

11.3.1 Kort beskrivelse og skjematisk tegning av clutchen og dens betjeningssystem: 

11.3.2 Største dreiemomentomforming: 

11.4. Girutvekslingsforhold 

Gir 

Girkassens utveksling 

(forhold mellom 

motorens turtall og 

utgående aksels turtall) 

Reduksjonsgirkassens 

utveksling (forhold mellom 

motorens turtall og turtallet 

til reduksjonsgirkassens 

utgående aksel) 

Differensialens 

utveksling(er) (forhold 

mellom turtallet til 

girkassens utgående aksel 

og drivhjulenes 

omdreiningshastighet) 

Samlet 

utveksling 

Utveksling (turtall / 

kjøretøyets 

hastighet) for bare 

manuelt gir 

Maksimum for CVT(*) 

1 

2 

3 

… 

Minimum for CVT(*) 

Revers 

1 

… 

     

(*) Kontinuerlig variabel kraftoverføring» 

20) I tillegg 17 skal post 2.2 lyde: 

«2.2. Type(6): …» 

21) I tillegg 18 skal post 2.2 lyde: 

«2.2. Type(6): …» 

22) I tillegg 19 skal post 2.2 lyde: 

«2.2. Type(6): …»  
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23) I tillegg 20 skal post 2.2 lyde: 

«2.2. Type(6): …» 

24) I tillegg 21 skal post 2.2 lyde: 

«2.2. Type(6): …» 

25) I tillegg 22 skal post 2.2 lyde: 

«2.2. Type(6): …» 

26) I tillegg 23 skal post 2.2 lyde: 

«2.2. Type(6): …» 

27) I de forklarende merknadene til opplysningsdokumentet gjøres følgende endringer: 

a) Forklarende merknad 6 og 7 skal lyde: 

«(6) For motorer angis motortypebetegnelsen eller, for motortyper i en motorfamilie, familietypen (FT) i samsvar 

med nr. 4 i del B i vedlegg I til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/656. 

(7) Angi kategori og underkategori for motoren i samsvar med artikkel 4 i og vedlegg I til forordning (EU)  

nr. 2016/1628.» 

b) Forklarende merknad 9 skal lyde: 

«(9) Angi drivstofftypen ved hjelp av følgende koder: 

B5: Diesel (gassolje for ikke-veigående mobile maskiner) 

E85: Etanol 

ED95: Etanol for dedikerte motorer med kompresjonstenning 

E10: Bensin 

NG: Naturgass/biometan 

LPG: Flytende petroleumsgass 

O (…): Annet (spesifiser) 

Drivstoffundertypen angis ved hjelp av følgende koder (bare for naturgass/biometan): 

U: Drivstoffuavhengig – drivstoff med høy brennverdi (H-gass) og lav brennverdi (L-gass) 

RH: Drivstoffavhengig – drivstoff med høy brennverdi (H-gass) 

RL: Drivstoffavhengig – drivstoff med lav brennverdi (L-gass) 

LNG: Drivstoffspesifikk 

Drivstoffsystemet angis med følgende koder: 

L: Bare flytende drivstoff 

G: Bare gassformig drivstoff 

D1A: Dobbeltdrivstoff type 1A 

D1B: Dobbeltdrivstoff type 1B 

D2A: Dobbeltdrivstoff type 2A 

D2B: Dobbeltdrivstoff type 2B 

D3B: Dobbeltdrivstoff type 3B» 

  



20.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 33/181 

 

c) Forklarende merknad 26 skal lyde: 

«(26) Angi sylindrenes plassering ved hjelp av følgende koder: 

LI: På linje 

V: I V-form 

O: Motstående 

S: Enkeltstående 

R: Stjerneformet 

O (…): Annet (spesifiser)» 

d) Forklarende merknader 12, 24, 29, 39, 40 og 56 utgår. 

 _____   
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VEDLEGG II 

I vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 gjøres følgende endringer: 

1) I punkt 2.1.1, i modellen for tilføyelse 1, utgår ordene «Tilleggsopplysninger om motoren(4):» og post 2.5.2. 

2) I de forklarende merknadene til vedlegg II skal forklarende merknad 4 lyde: 

«(4) For motorer angis motortypebetegnelsen eller, for motortyper i en motorfamilie, familietypen (FT) i samsvar med nr. 

4 i del B i vedlegg I til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/656.» 

 _____  
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VEDLEGG III 

I tillegg 1 til vedlegg III til gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 gjøres følgende endringer: 

1) I modell 1 i avsnitt 2 gjøres følgende endringer: 

a) Under overskriften «Generelle spesifikasjoner for framdriftssystemet» utgår post 5.2, 5.3 og 5.5. 

b) I postene under overskriften «Motor» gjøres følgende endringer: 

i) Post 2.2 skal lyde: 

«2.2. Type(37): …» 

ii) Post 2.5.2 utgår. 

iii) Post 6.1–7.1.1 erstattes med følgende poster: 

«6.1.7. Motorens kategori og underkategori(12): … 

6.2.1. Forbrenningssyklus: firetaktssyklus/totaktssyklus/rotasjon/annet (spesifiser)(1): … 

6.2.2. Tenningstype: Kompresjonstenning/gnisttenning(1) 

6.2.3.1. Sylindrenes antall: … og plassering(24): … 

6.2.8.1. Drivstofftype(20): Drivstofftype/drivstoffundertype/drivstoffsystem 

6.2.8.3. Liste over ytterligere drivstoffer som kan brukes i motoren(21): 

6.3.2.1.2. Angitt nominell nettoeffekt: … kW 

6.3.2.2.2. Største nettoeffekt: … kW 

6.3.6.4. Motorens samlede slagvolum: … cm3» 

c) Post 11.2.8 under overskriften «Girkasse» skal lyde: 

«11.2.8. Type girskiftsystem: Mekanisk (girskifte) / dobbeltclutch (girskifte) / halvautomatisk (girskifte) / automatisk 

(girskifte) / kontinuerlig variabel kraftoverføring / hydrostatisk / ikke relevant / annet(1) (dersom «annet», 

spesifiser: …)» 

d) I postene under overskriften «Bremser» gjøres følgende endringer: 

i) Post 43.5.1 skal lyde: 

«43.5.1. Bremseoverføring: mekanisk / pneumatisk / hydraulisk / hydrostatisk / uten servoforsterkning / med 

servoforsterkning / helt servodrevet overføring(1)» 

ii) Post 43.5.3 utgår. 

e) I teksten under overskriften «Resultater av lydnivåprøvinger (utvendig)» endres «Målt i samsvar med vedlegg III til 

delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/96, sist endret ved delegert kommisjonsforordning (EU) …/…(1)(28)» til 

«Målt i samsvar med vedlegg II til delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/985, sist endret ved delegert 

kommisjonsforordning (EU) …/…(1)(28)». 

f) I teksten under overskriften «Resultater av prøvinger av eksosutslipp (herunder forringelsesfaktor)» gjøres følgende 

endringer: 

i) Første og annet strekpunkt skal lyde: 

«— delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/985, sist endret ved delegert kommisjonsforordning (EU) … /… 

(1)(28): ja/nei(1), eller 

— europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628, sist endret ved (delegert kommisjonsforordning)(1) 

(europaparlaments- og rådsforordning) .../...(1)(29): ja/nei(1), eller» 

ii) Siste strekpunkt utgår. 
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iii) Tabellen skal lyde: 

«Utslipp 
CO 

(g/kWh) 

HC 

(g/kWh) 

NOx 

(g/kWh) 

HC+NOx 

(g/kWh) 

PM 

(g/kWh) 

PN 

(#/kWh) 

Prøvings-

syklus(1) 

NRSC(2)/ESC/WHSC(1)        

Ikke-stasjonær NR-

prøving(3) / ETC / WHTC(1) 
       

  

CO2-resultat(4):  

Forklarende merknader: 

For motorer som prøves i prøvingssykluser for tunge kjøretøyer, angis de endelige prøvingsresultatene (herunder forringelses-

faktor) og CO2-resultatet av ESC/WHSC- eller ETC/WHTC-prøvingen i samsvar med forordning (EF) nr. 595/2009. 

For motorer som prøves i ikke-veigående prøvingssykluser, angis relevante opplysninger i prøvingsrapporten for motorer til 

ikke-veigående maskiner som angitt i tillegg 1 til vedlegg VI til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/656, i 

samsvar med følgende forklarende merknader: 

(1) For NRSC angis syklusen i nr. 9.1 (tabell 4), og for ikke-stasjonær prøving angis syklusen i nr. 10.1 (tabell 8). 

(2) Kopier resultatene fra «Endelig prøvingsresultat med DF» fra tabell 6. 

(3) Kopier resultatene fra «Endelig prøvingsresultat med DF» fra tabell 9 eller eventuelt fra tabell 10. 

(4) For en motortype eller motorfamilie som prøves ved både NRSC og syklus for ikke-veigående ikke-stasjonær, angis CO2-

utslippsverdiene fra varmstartsyklusen fra NRTC oppført i nr. 10.3.4, eller CO2-utslippsverdiene fra LSI-NRTC-syklusen 

oppført i nr. 10.4.4. For en motor som bare prøves med NRSC, angis CO2-utslippsverdiene fra den syklusen som er oppført i 

nr. 9.3.3.» 

g) Overskriften «Merknader(32):» skal lyde: 

«Merknader:» 

2) I modell 2 i avsnitt 2 gjøres følgende endringer: 

a) Postene under overskriften «Bremser» skal lyde: 

«43.4.6. Elektronisk bremseanlegg: ja/nei/ekstrautstyr(1) 

43.7.1. Teknologi benyttet til kontrollsystemet for bremseanlegg på tilhengere: Hydraulisk/pneumatisk/elektrisk/ 

påløp/ingen(1) 

43.7.4. Forbindelsestype: To slanger / ingen(1) 

43.7.5. Elektrisk kontrolledning: ja/nei(1) 

43.7.6. Tilgjengelig kopling i samsvar med ISO 7638:2003(33p): ja/nei(1)» 

b) Overskriften «Merknader(32):» skal lyde: 

«Merknader:» 

3) I de forklarende merknadene til tillegg 1 gjøres følgende endringer: 

a) Ny forklarende merknad 12 skal lyde: 

«(12) Angi kategori og underkategori for motoren i samsvar med artikkel 4 i og vedlegg I til forordning (EU)  

nr. 2016/1628.» 

b) Forklarende merknad 20 og 21 skal lyde: 

«(20) Angi drivstofftypen ved hjelp av følgende koder: 

B5: Diesel (gassolje for ikke-veigående mobile maskiner) 

E85: Etanol 

ED95: Etanol for dedikerte motorer med kompresjonstenning 

E10: Bensin 

NG: Naturgass/biometan 

LPG: Flytende petroleumsgass 

O (…): Annet (spesifiser) 
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Drivstoffundertypen angis ved hjelp av følgende koder (bare for naturgass/biometan): 

U: Drivstoffuavhengig – drivstoff med høy brennverdi (H-gass) og lav brennverdi (L-gass) 

RH: Drivstoffavhengig – drivstoff med høy brennverdi (H-gass) 

RL: Drivstoffavhengig – drivstoff med lav brennverdi (L-gass), 

LNG: Drivstoffspesifikk 

Drivstoffsystemet angis med følgende koder: 

L: Bare flytende drivstoff 

G: Bare gassformig drivstoff 

D1A: Dobbeltdrivstoff type 1A 

D1B: Dobbeltdrivstoff type 1B 

D2A: Dobbeltdrivstoff type 2A 

D2B: Dobbeltdrivstoff type 2B 

D3B: Dobbeltdrivstoff type 3B 

(21) Som opplyst av produsenten i samsvar med nr. 1 i vedlegg I til delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/654 

(vis til anerkjent standard eller spesifikasjon).» 

c) Forklarende merknad 22 utgår. 

d) Ny forklarende merknad 24 skal lyde: 

«(24) Angi sylindrenes plassering ved hjelp av følgende koder: 

LI: På linje 

V: I V-form 

O: Motstående 

S: Enkeltstående 

R: Stjerneformet. 

O (…): Annet (spesifiser)» 

e) Forklarende merknad 29 skal lyde: 

«(29) Angi bare den siste endringen.» 

f) Forklarende merknad 31 utgår. 

g) Forklarende merknad 32 utgår. 

h) Ny forklarende merknad 37 skal lyde: 

«(37) Angi motortypebetegnelsen eller, for motortyper i en motorfamilie, familietypen (FT) i samsvar med nr. 4 i del 

B i vedlegg I til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/656.» 

 _____   
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VEDLEGG IV 

I vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 gjøres følgende endringer: 

1) Nr. 4.2.1.7 skal lyde: 

«4.2.1.7. For kjøretøyer i gruppe C oppgis dessuten største teknisk tillatte masse per beltesett og, på samme linje, 

gjennomsnittlig marktrykk. Denne opplysningen må sammenholdes med opplysningen nevnt i punkt 4.2.1.6 og 

føres opp i rekkefølge forfra og bakover, i følgende format: «S-1: … kg P: … kPa» «S-2: … kg P: … kPa» «S-

…: … kg P: … kPa». Hver post skal være atskilt med ett eller flere mellomrom.» 

2) Nytt punkt 2.1.1.10 skal lyde: 

«2.1.1.10. For kjøretøyer utstyrt med overgangsmotorer som definert i artikkel 3 nr. 32 i forordning (EU) nr. 2016/1628 angis 

kjøretøyets produksjonsdato i følgende format: «MM/ÅÅÅÅ». Alternativt angis kjøretøyets produksjonsdato på et 

ytterligere obligatorisk skilt sammen med understellsnummeret.» 

 3) Nytt punkt 5.4 skal lyde: 

«5.4. Særlige krav til merking av motorer 

Som unntak fra punkt 5.2 skal den obligatoriske merkingen av motoren være i samsvar med bestemmelsene fastsatt i 

vedlegg III til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656, med følgende unntak: 

a) For motorer som er typegodkjent i samsvar med forordning (EU) nr. 167/2013, skal EU-typegodkjenningsnummeret 

angitt i tabell 6-1 i vedlegg VI angis i stedet for EU-typegodkjenningsnummeret angitt i vedlegg V til 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/656. 

b) For reservemotorer som er typegodkjent i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/25/EF(*), skal EF-

typegodkjenningsnummeret angitt i tillegg I til kapittel C i vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/37/EF(**) angis i stedet for EF-typegodkjenningsnummeret som er utstedt i samsvar med europaparlaments- 

og rådsdirektiv 97/68/EF(***). 

 __________  

 (*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/25/EF av 22. mai 2000 om tiltak mot utslipp av forurensende gasser og 

partikler fra motorer til framdrift av jordbruks- og skogbrukstraktorer og om endring av rådsdirektiv 74/150/EØF (EFT 

L 173 av 12.7.2000, s. 1). 

 (**) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF av 26. mai 2003 om typegodkjenning av jordbruks- eller skogbruks-

traktorer, tilhengere og utskiftbare trukne maskiner, samt deres systemer, deler og tekniske enheter, og om oppheving av 

direktiv 74/150/EØF (EUT L 171 av 9.7.2003, s. 1). 

(***) Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF av 16. desember 1997 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 

tiltak mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra forbrenningsmotorer som skal monteres i ikke-veigående 

mobile maskiner (EFT L 59 av 27.2.1998, s. 1).» 

 _____   
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VEDLEGG V 

I vedlegg V til gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 gjøres følgende endringer: 

1) I tillegg 2 skal forklarende merknad 10 til tillegg 2 lyde: 

«(10) Før bare opp emner som er nevnt i vedlegg I til forordning (EU) nr. 167/2013, og som er godkjent i samsvar med 

forordning (EU) 2016/1628 eller de UN-ECE-reglementene som er nevnt i artikkel 49 i forordning (EU) 

nr. 167/2013 (UN-ECE-godkjenninger), eller som er basert på fullstendige prøvingsrapporter utstedt på grunnlag av 

OECDs standardregelverk som alternativ til prøvingsrapporter utarbeidet etter forordning (EU) nr. 167/2013 og de 

delegerte rettsaktene og gjennomføringsrettsaktene vedtatt i henhold til nevnte forordning.» 

2) I tillegg 3, på listen over rettsakter som kjøretøytypen samsvarer med, skal rad 75, 76 og 77 lyde: 

«75 EU-typegodkjenning av en motortype eller 

motorfamilie for en type jordbruks- og skogbruks-

kjøretøy som komponent / separat teknisk enhet 

med hensyn til utslipp av forurensende stoffer 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2018/985 vedlegg I 

  

76 EU-typegodkjenning av en type jordbruks- og 

skogbrukskjøretøy utstyrt med en motortype eller 

motorfamilie med hensyn til utslipp av forurensende 

stoffer 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2018/985 vedlegg I 

  

77 Utvendige lydutslipp Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2018/985 vedlegg III» 

  

3) I tillegg 4 gjøres følgende endringer: 

a) I del I skal post 2.2 lyde: 

«2.2. Type(11): …» 

b) I de forklarende merknadene til tillegg 4 skal ny forklarende merknad 11 lyde: 

«(11) Angi motortypebetegnelsen eller, for motortyper i en motorfamilie, familietypen (FT) i samsvar med nr. 4 i del 

B i vedlegg I til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/656.» 

4) I tillegg 5 gjøres følgende endringer: 

a) I del I skal post 2.2 lyde: 

«2.2. Type(7): …» 

b) I de forklarende merknadene til tillegg 5 skal ny forklarende merknad 7 lyde: 

«(7) Angi motortypebetegnelsen eller, for motortyper i en motorfamilie, familietypen (FT) i samsvar med nr. 4 i del B 

i vedlegg I til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/656.» 

 _____   
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VEDLEGG VI 

I vedlegg VI til gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 gjøres følgende endringer: 

1) Punkt 2.2.3 skal lyde: 

«2.2.3. Ved typegodkjenning av et system, en komponent eller en separat teknisk enhet angis nummeret på den tilsvarende 

delegerte kommisjonsforordningen om utfylling av forordning (EU) nr. 167/2013: «2015/208», «2015/68», 

«1322/2014», «2015/96» eller «2018/985».» 

2) I punkt 4 gjøres følgende endringer i tabell 6-1: 

a) Liste I skal lyde: 

LISTE I – Krav til miljøprestasjon og framdriftsenhetens ytelse 

System eller komponent / separat teknisk enhet (STU) 
Delegert kommisjons-

forordning (EU) 
Alfanumerisk tegn 

System: montering av en motor/motorfamilie 2015/96 A 

System: montering av en motor/motorfamilie i trinn V 2018/985 A1 

System: Utvendig lydnivå 2015/96 eller 

2018/985 

B 

Komponent / separat teknisk enhet: motor/motorfamilie 2015/96 C 

Komponent / separat teknisk enhet Trinn V-motor/motorfamilie 2018/985 C1» 

b) Sjuende rad i liste II skal lyde: 

«Komponent / separat teknisk enhet: elektriske/elektroniske delenheters 

elektromagnetiske kompatibilitet 

2015/208 J» 
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VEDLEGG VII 

I tillegg 1 til vedlegg VII til gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 gjøres følgende endringer: 

1) I punkt 1 endres «Målt i samsvar med vedlegg III til delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/96, sist endret ved delegert 

kommisjonsforordning (EU) …/…(1)(3)» til «Målt i samsvar med vedlegg II til delegert kommisjonsforordning (EU) 

2018/985, sist endret ved delegert kommisjonsforordning (EU) …/…(1)(3)». 

2) I punkt 2 gjøres følgende endringer: 

a) Første og annet strekpunkt skal lyde: 

«— delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/985, sist endret ved delegert kommisjonsforordning (EU) … /… (1)(3): 

ja/nei(1), eller 

— europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628, sist endret ved (delegert kommisjonsforordning)(1) 

(europaparlaments- og rådsforordning)… /…(1)(4): ja/nei(1), eller» 

b) Siste strekpunkt utgår. 

3) Punkt 2.1 og 2.2 skal lyde: 

«2.1. NRSC(2): … / ESC / WHSC(1) endelige prøvingsresultater (herunder forringelsesfaktor)(6): 

Variant/versjon … … … 

CO … g/kWh … g/kWh … g/kWh 

HC … g/kWh … g/kWh … g/kWh 

NOx … g/kWh … g/kWh … g/kWh 

HC + NOx … g/kWh … g/kWh … g/kWh 

PM … g/kWh … g/kWh … g/kWh 

PN … #/kWh … #/kWh … #/kWh 

2.2. Variabel prøvingssyklus for motorer i ikke-veigående mobile maskiner(7): … / ETC / WHTC(1) endelige prøvings-

resultater (herunder forringelsesfaktor)(8): 

Variant/versjon … … … 

CO … g/kWh … g/kWh … g/kWh 

HC … g/kWh … g/kWh … g/kWh 

NOx … g/kWh … g/kWh … g/kWh 

HC + NOx … g/kWh … g/kWh … g/kWh 

PM … g/kWh … g/kWh … g/kWh 

PN … #/kWh … #/kWh … #/kWh» 

4) Nytt punkt 2.3 skal lyde: 

«2.3. CO2(9) 

Variant/versjon … … … 

CO2 … … ...» 

5) I de forklarende merknadene til tillegg 1 gjøres følgende endringer: 

a) Forklarende merknad 2 skal lyde: 

«(2) For kjøretøyer utstyrt med motorer som prøves i samsvar med en ikke-veigående stasjonær prøvingssyklus, angis 

prøvingssyklusen i samsvar med punkt 9.1 (tabell 4) i malen for det felles formatet for prøvingsrapporten som er 

angitt i tillegg 1 til vedlegg VI til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656.»  
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b) Forklarende merknad 4 skal lyde: 

«(4) Angi bare den siste endringen.» 

c) Forklarende merknad 6 skal lyde: 

«(6) For hver motortype montert på hver variant/versjon angis følgende: 

a) For motorer som prøves i samsvar med en ikke-veigående stasjonær prøvingssyklus, kopieres resultatene for 

«Endelig prøvingsresultat med DF» fra tabell 6 i malen for det felles formatet for prøvingsrapporten som er 

gjengitt i tillegg 1 til vedlegg VI til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656. 

b) For motorer som prøves i prøvingssykluser for tunge kjøretøyer, angis de endelige prøvingsresultatene 

(herunder forringelsesfaktor) fra ESC/WHSC-prøving i samsvar med forordning (EF) nr. 595/2009.» 

d) Nye forklarende merknader 7–9 skal lyde: 

«(7) For kjøretøyer utstyrt med motorer som prøves i samsvar med en ikke-veigående ikke-stasjonær prøvingssyklus, 

angis prøvingssyklusen i samsvar med punkt 10.1 (tabell 8) i malen for det felles formatet for prøvingsrapporten 

angitt i tillegg 1 til vedlegg VI til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656. 

(8) For hver motortype montert på hver variant/versjon angis følgende: 

a) For motorer som prøves i samsvar med en ikke-veigående ikke-stasjonær prøvingssyklus kopieres resultatene 

for «Endelig prøvingsresultat med DF» fra tabell 9 eller eventuelt fra tabell 10 i malen for det felles formatet 

for prøvingsrapporten som er gjengitt i tillegg 1 til vedlegg VI til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656. 

b) For motorer som prøves i prøvingssykluser for tunge kjøretøyer, angis de endelige prøvingsresultatene 

(herunder forringelsesfaktor) fra ETC/WHTC-prøving i samsvar med forordning (EF) nr. 595/2009. 

(9) For hver motortype montert på hver variant/versjon angis følgende: 

a) For en motortype eller motorfamilie som prøves ved både NRSC og en ikke-veigående ikke-stasjonær 

prøvingssyklus, kopieres, etter relevans, følgende verdier i malen for det felles formatet for prøvingsrapporten 

som er angitt i tillegg 1 til vedlegg VI til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656: CO2-utslippsverdier for 

varmsyklus fra NRTC oppført i nr. 10.3.4; CO2-utslippsverdier fra LSI-NRTC oppført i nr. 10.4.4; for en 

motor som prøves bare ved NRSC, angis CO2-utslippsverdiene for denne syklusen fra nr. 9.3.3. 

b) For motorer som prøves i prøvingssykluser for tunge kjøretøyer, angis CO2-resultatet fra ESC/WSTC- eller 

ETC/WHTC-prøving i samsvar med forordning (EF) nr. 595/2009.» 

 _____  
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VEDLEGG VIII 

I vedlegg VIII til gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 gjøres følgende endringer: 

1) I punkt 3.2 gjøres følgende endringer: 

a) Første ledd skal lyde: 

«Prøvingsrapporter utstedt i henhold til direktiv 2003/37/EF, forordning (EU) 2016/1628, forordning (EF) 

nr. 595/2009, direktiv 2007/46/EF eller internasjonale regler som nevnt i kapittel XIII i forordning (EU) nr. 167/2013, 

samt delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter vedtatt i henhold til nevnte forordning, skal godtas med sikte på 

typegodkjenning i henhold til forordning (EU) nr. 167/2013 for følgende komponenter og separate tekniske enheter 

som oppført i tabell 8-1.» 

b) I tabell 8-1 skal første og andre rad lyde: 

«Komponent / separat teknisk enhet: 

motor/motorfamilie 

Prøvingsrapport i henhold til direktiv 2000/25, sist endret ved kommi-

sjonsdirektiv 2014/43/EU 

Prøvingsrapport i henhold til forordning (EU) 2016/1628 

Prøvingsrapport i henhold til forordning (EF) nr. 595/2009 

Komponent / separat teknisk enhet: 

elektriske/elektroniske delenheters elektro-

magnetiske kompatibilitet 

Prøvingsrapport i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/64/EF(*), i den grad prøvingsutstyret er blitt oppdatert med hensyn til 

— elektromagnetisk bredbånds- og smalbåndsstråling fra kjøretøyer 

— elektromagnetisk bredbånds- og smalbåndsstråling fra elektroniske 

delenheter 

Måleutstyret og prøvingsstedet skal oppfylle kravene i publikasjon  

nr. 16-1 fra Den internasjonale spesialkomité for radiostøy (CISPR). 

— Elektromagnetisk bredbånds- og smalbåndsstråling fra kjøretøyer 

— Antennen kan kalibreres etter metoden beskrevet i CISPR-publikasjon 

nr. 12, sjette utgave, vedlegg C 

Prøvingsrapport i henhold til UN-ECE-reglement R10, endringsserie  

04, rettelse 1 til revisjon 4, supplement 1 til endringsserie 04 (EUT L 254 

av 20.9.2012, s. 1) 

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/64/EF av 13. juli 2009 om demping av radiostøy fra jordbruks- og skogbrukstraktorer 

(elektromagnetisk kompatibilitet) (EUT L 216 av 20.8.2009, s. 1).» 

2) Nytt punkt 3.5 skal lyde: 

«3.5. Prøvingsrapport for motorer 

Prøvingsrapporter for motorer skal utarbeides i samsvar med det felles formatet for prøvingsrapporten angitt i 

vedlegg VI til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656.» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1461 

av 28. september 2018 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 og av vedlegget til 

kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til bruk av lavsubstituert hydroksypropylcellulose  

(L-HPC) i kosttilskudd(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 

næringsmidler(1), særlig artikkel 10 nr. 3 og artikkel 14, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles 

framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler(2), særlig artikkel 7 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder en EU-liste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i 

næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) Bare næringsmiddeltilsetninger som er oppført på EU-listen i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, kan bringes i 

omsetning og brukes i næringsmidler på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

3) I kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012(3) er det fastsatt spesifikasjoner for næringsmiddeltilsetninger oppført i 

vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008. 

4) EU-listen og spesifikasjonene kan ajourføres etter den felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1331/2008, enten på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

5) Den 21. oktober 2016 ble det inngitt en søknad om godkjenning av bruk av lavsubstituert hydroksypropylcellulose  

(L-HPC) som næringsmiddeltilsetning i kosttilskudd i tablettform som omfattes av næringsmiddelkategori 17.1, 

«Kosttilskudd i fast form», i del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008. Søknaden ble deretter gjort tilgjengelig 

for medlemsstatene i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008. 

6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet vurderte tryggheten ved L-HPC som næringsmiddeltilsetning og 

konkluderte i sin uttalelse(4) av 20. januar 2018 med at det ikke er noen risiko forbundet med den foreslåtte bruken i 

kosttilskudd i fast form (tabletter) ved en maksimumsdose på 20 000 mg/kg og en typisk dose på 10 000 mg/kg. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 245 av 1.10.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 58/2019 av 29. mars 2019 

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

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16. 

(2) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1. 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 av 9. mars 2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført 

i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 (EUT L 83 av 22.3.2012, s. 1). 

(4) EFSA Journal 2018;16(1):5062. 

2020/EØS/33/33 
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7) Lavsubstituert hydroksypropylcellulose (L-HPC) er vannuløselig cellulose som letter framstillingen av kosttilskudd i 

tablettform på grunn av sine gode komprimerings- og bindingsegenskaper. Ettersom stoffet er uløselig i vann, 

absorberer det vann samtidig som det øker i volum. Det økte volumet gjør at tablettene løser seg raskt opp, noe som gir 

rask frigjøring av næringsstoffene i magesekken. 

8) Lavsubstituert hydroksypropylcellulose (L-HPC) bør derfor oppføres på EU-listen over næringsmiddeltilsetninger og 

gis E-nummer E 463a, slik at det kan brukes som overflatebehandlingsmiddel til kosttilskudd i fast form (tabletter) ved 

en maksimumsdose på 20 000 mg/kg. 

9) Spesifikasjonene for lavsubstituert hydroksypropylcellulose (L-HPC) (E 463A) bør innføres i forordning (EU)  

nr. 231/2012 første gang stoffet oppføres på EU-listen over næringsmiddeltilsetninger i vedlegg II til forordning (EF)  

nr. 1333/2008. 

10) Forordning (EF) nr. 1333/2008 og (EU) nr. 231/2012 bør derfor endres. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 2 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. 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 28. september 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I del B nr. 3, «Andre tilsetningsstoffer enn fargestoffer og søtstoffer», innsettes følgende post E463a for lavsubstituert 

hydroksypropylcellulose (L-HPC) etter posten for E 463, hydroksypropylcellulose: 

«E 463a Lavsubstituert hydroksypropylcellulose (L-HPC)» 

2) I del E, i næringsmiddelkategori 17.1, «Kosttilskudd i fast form, herunder kapsler, tabletter og lignende, men ikke i tyggbar 

form», innsettes følgende post for lavsubstituert hydroksypropylcellulose (L-HPC) etter posten for E 459, beta-

syklodekstrin: 

 «E 463a Lavsubstituert hydroksypropylcellulose 

(L-HPC) 

20 000  Bare kosttilskudd i tablettform»  
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VEDLEGG II 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 innsettes følgende post for E 463a (lavsubstituert hydroksypropylcellulose  

(L-HPC)) etter posten for E 463 (hydroksypropylcellulose): 

«E 463a LAVSUBSTITUERT HYDROKSYPROPYLCELLULOSE (L-HPC) 

Synonymer Cellulosehydroksypropyleter, lavt substituert 

Definisjon L-HPC er lavsubstituert poly(hydroksypropyl)eter av cellulose. 

L-HPC framstilles ved delvis foretring av anhydroglukoseenheter av ren cellulose 

(tremasse) med propylenoksid-/hydroksypropylgrupper. Det framstilte produktet blir 

deretter renset, tørket og malt, slik at det dannes lavsubstituert hydroksypropylcellulose. 

L-HPC inneholder ikke under 5,0 % og ikke over 16,0 % hydroksypropoksygrupper 

beregnet på tørrstoffbasis. 

L-HPC skiller seg fra hydroksypropylcellulose (E 463) med hensyn til graden av molar 

substitusjon med hydroksypropoksygrupper på glukoseringen (0,2 for L-HPC mot 3,5 for  

E 463) i cellulosekjeden. 

IUPAC-betegnelse Cellulose, 2-hydroksypropyleter (lavt substituert) 

CAS-nummer 9004-64-2 

Einecs-nummer  

Kjemisk betegnelse Hydroksypropyleter av cellulose, lavt substituert 

Kjemisk formel Polymerene inneholder substituerte anhydroglukoseenheter med følgende generelle formel: 

C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3) 

der R1, R2 og R3 hver kan være en av følgende: 

— H 

— CH2CHOHCH3 

— CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3 

— CH2CHO[CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3]CH3 

Molekylvekt Fra ca. 30 000 til 150 000 g/mol 

Innhold Gjennomsnittlig antall hydroksypropoksygrupper 

(–OCH2CHOHCH3) tilsvarer 0,2 hydroksypropylgrupper per anhydroglukoseenhet på 

tørrstoffbasis 

Partikkelstørrelse Med laserdifraksjonsmetode — ikke under 45 μm (ikke over 1 vektprosent av partiklene er 

mindre enn 45 μm) og ikke over 65 μm 

Med størrelseseksklusjonskromatografi (SEC) — gjennomsnittlig (D50) partikkelstørrelse 

mellom 47,3 μm og 50,3 μm; D90-verdi (90 % under gitt verdi) mellom 126,2 μm og 

138 μm 

Beskrivelse Svakt hygroskopisk, hvitt eller svakt gulaktig eller gråaktig, granulert eller fiberholdig 

pulver, uten lukt og smak 

Identifikasjon Positiv test 

Løselighet Uløselig i vann; sveller i vann Løser seg i en 10 % natriumhydroksidløsning og gir en 

tyktflytende løsning. 
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Innhold Bestemmelse av graden av molar substitusjon ved gasskromatografi 

pH Ikke under 5,0 og ikke over 7,5 (1 % kolloidal suspensjon) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 5,0 % (105 °C, 1 time) 

Gløderest Ikke over 0,8 %, bestemt ved 800 °C ± 25 °C 

Propylenklorhydriner Ikke over 0,1 mg/kg (på tørrstoffbasis) (gasskromatografi med massespektrometri (GC-

MS)) 

Arsen Ikke over 2 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 0,5 mg/kg 

Kadmium Ikke over 0,15 mg/kg» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1462 

av 28. september 2018 

om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for 

tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1333/2008 med hensyn til spesifikasjonene for visse sorbitanestere (E 491, sorbitanmonostearat, E 492, 

sorbitantristearat og E 495, sorbitanmonopalmitat)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 

næringsmidler(1), særlig artikkel 14, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles 

framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler(2), særlig artikkel 7 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012(3) er det fastsatt spesifikasjoner for næringsmiddeltilsetninger oppført i 

vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008. 

2) Disse spesifikasjonene kan ajourføres etter den felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1331/2008, enten på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

3) Den 14. oktober 2014 ble det inngitt en søknad om endring av spesifikasjonene for næringsmiddeltilsetningene 

sorbitanmonostearat (E 491), sorbitantristearat (E 492) og sorbitanmonopalmitat (E 495). Søknaden ble gjort tilgjengelig 

for medlemsstatene i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008. 

4) I de gjeldende EU-spesifikasjonene er det fastsatt et størkningstemperaturintervall (en identifikasjonsparameter) for 

sorbitanmonostearat (E 491), sorbitantristearat (E 492) og sorbitanmonopalmitat (E 495). 

5) Søkeren ba om at henvisningen til størkningsområde som en identifikasjonsmetode for sorbitanmonostearat (E 491), 

sorbitantristearat (E 492) og sorbitanmonopalmitat (E 495) i EU-spesifikasjonene ble fjernet, ettersom den ikke er 

optimal, på grunn av mangel på en klar og felles metodikk. 

6) I sin uttalelse av 5. mai 2017(4) konkluderte Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») 

med at endringen av spesifikasjonene ved å fjerne «størkningsområde» som identifikasjon av sorbitanmonostearat  

(E 491), sorbitantristearat (E 492) og sorbitanmonopalmitat (E 495) som foreslått av søkeren, ikke innebærer noen 

risiko. 

7) Myndigheten konkluderte også med at fjerning av størkningsområde fra EU-spesifikasjonene ville føre til mindre 

karakterisering av de forskjellige sorbitanesterne av mettede fettsyrer, og at denne identifikasjonsparameteren kunne 

erstattes med en annen. Myndigheten påpekte at av alle tilgjengelige analysemetoder synes gasskromatografi å gi de 

mest nøyaktige og pålitelige resultatene, og det er egnet til næringsmiddelkontroller. 

8) Det er derfor hensiktsmessig å endre EU-spesifikasjonene ved å fjerne «størkningsområde» som identifikasjons-

parameter for næringsmiddeltilsetningene sorbitanmonostearat (E 491), sorbitantristearat (E 492) og sorbitanmono-

palmitat (E 495), og erstatte den med «identifikasjonsprøving ved hjelp av syretall, jodverdi, gasskromatografi». 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 245 av 1.10.2018, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 58/2019 av 29. mars 2019 

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

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16. 

(2) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1. 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 av 9. mars 2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført 

i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 (EUT L 83 av 22.3.2012, s. 1). 

(4) EFSA ANS Panel (EFSAs vitenskapsgruppe for tilsetningsstoffer og næringsstoffer tilsatt i næringsmidler), 2017. «Scientific Opinion on the 

re-evaluation of sorbitan monostearate (E 491), sorbitan tristearate (E 492), sorbitan monolaurate (E 493), sorbitan monooleate (E 494) and 

sorbitan monopalmitate (E 495) when used as food additives.» EFSA Journal 2017;15(5):4788, 56 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4788. 

2020/EØS/33/34 
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9) Vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 bør derfor endres. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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 28. september 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 gjøres følgende endringer: 

1) I posten for tilsetningsstoffet E 491, sorbitanmonostearat, erstattes spesifikasjonen om «størkningsområde» med følgende: 

«Identifikasjonsprøving Ved hjelp av syretall, jodverdi (ikke over 4), gasskromatografi» 

2) I posten for tilsetningsstoffet E 492, sorbitantristearat, erstattes spesifikasjonen om «størkningsområde» med følgende: 

«Identifikasjonsprøving Ved hjelp av syretall, jodverdi (ikke over 4), gasskromatografi» 

3) I posten for tilsetningsstoffet E 495, sorbitanmonopalminat, erstattes spesifikasjonen om «størkningsområde» med 

følgende: 

«Identifikasjonsprøving Ved hjelp av syretall, jodverdi (ikke over 4), gasskromatografi» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1472 

av 28. september 2018 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til 

kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til kochenille, karminsyre, karminer (E 120)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 

næringsmidler(1), særlig artikkel 10 nr. 3 og artikkel 14, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder en EU-liste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i 

næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) I kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012(2) er det fastsatt spesifikasjoner for næringsmiddeltilsetninger oppført i 

vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008. 

3) Kochenille, karminsyre, karminer (E 120) er godkjent som fargestoff i en rekke næringsmidler i samsvar med vedlegg II 

til forordning (EF) nr. 1333/2008. 

4) Artikkel 32 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1333/2008 fastsetter at Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») skal gjennomføre en ny risikovurdering av alle næringsmiddeltilsetninger som allerede var godkjent i 

Unionen før 20. januar 2009. 

5) For dette formål er det fastsatt et program for ny vurdering av næringsmiddeltilsetninger i kommisjonsforordning (EU) 

nr. 257/2010(3), og i samsvar med det programmet skulle den nye vurderingen av fargestoffer være fullført innen 

31. desember 2015. 

6) Den 18. november 2015 avga Myndigheten en vitenskapelig uttalelse om den nye vurderingen av kochenille, 

karminsyre, karminer (E 120) som næringsmiddeltilsetning(4). Myndigheten konkluderte med at det nåværende 

datasettet ikke gir grunn til å revidere verdien for akseptabelt daglig inntak (ADI) for E 120, og at de forbedrede 

eksponeringsestimatene lå under ADI for alle befolkningsgrupper. Imidlertid anbefalte Myndigheten å revidere den 

nåværende tittelen «kochenille, karminsyre, karminer», slik at den mer nøyaktig gjenspeiler det materialet som brukes 

som næringsmiddeltilsetning, og å ajourføre spesifikasjonene med hensyn til den prosentandelen av materialet som det 

ikke redegjøres for, øvre grenseverdier for giftige bestanddeler og forekomsten av proteinholdige forbindelser. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 247 av 3.10.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 58/2019 av 29. mars 2019 

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) Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 av 9. mars 2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført 

i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 (EUT L 83 av 22.3.2012, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 257/2010 av 25. mars 2010 om opprettelse av et program for ny vurdering av godkjente tilsetningsstoffer i 

næringsmidler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler (EUT L 80 av 

26.3.2010, s. 19). 

(4) EFSA Journal 2015; 13(11):4288. 

2020/EØS/33/35 
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7) I henhold til artikkel 10 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1333/2008 skal EU-listen over godkjente tilsetningsstoffer i 

næringsmidler endres etter framgangsmåten nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008(1). 

8) I henhold til artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1331/2008 kan EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler 

ajourføres, enten på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

9) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 bør derfor endres. 

10) Det bør gis en rimelig frist før endringene får anvendelse, slik at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak får mulighet 

til å oppfylle de nye kravene som fastsettes i denne forordning. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres alle forekomster av «E 120 kochenille, karminsyre, karminer» til «E 120 

karminsyre, karmin». 

Artikkel 2 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 23. oktober 2019. 

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

Utferdiget i Brussel 28. september 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) 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). 
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 erstattes posten for «E 120 kochenille, karminsyre, karminer» med følgende: 

«E 120 KARMINSYRE, KARMIN 

Synonymer CI Natural Red 4 

Definisjon Karminsyre framstilles av vandige, vandige alkoholiske eller alkoholiske ekstrakter 

av kochenille, som består av tørkede hunner av insektarten Dactylopius coccus 

Costa. 

Karminer er aluminiumlakker av karminsyre der det formodes at aluminium og 

karminsyre forekommer i molforholdet 1:2. 

Den fargende grunnbestanddelen er karminsyre. Mindre mengder av dets aminerte 

form 4-aminokarminsyre kan også forekomme. 

I handelsvaren kan den fargende grunnbestanddelen karminsyre forekomme sammen 

med ammonium-, kalsium-, kalium- og/eller natriumkationer, enkeltvis eller samlet, 

og det kan være overskudd av disse kationene. Handelsvaren kan dessuten inneholde 

proteinholdig materiale fra kildeinsektet. 

Fargeindeksnummer 75470 

EINECS-nummer Karminsyre: 215-023-3, karminer: 215-724-4 

Kjemisk betegnelse 7-β-D-glukopyranosyl-3,5,6,8-tetrahydroksy-1-metyl-9,10-dioksoantracen-2-

karboksylsyre (karminsyre); karmin er det hydrerte aluminiumkelat av denne syren 

Kjemisk formel C22H20O13 (karminsyre) 

Molekylvekt 492,39 (karminsyre) 

Innhold Ikke under 90 % karminsyre, ikke under 50 % karminsyre i kelatene. 

Beskrivelse Rødt til mørkerødt, smuldrende fast stoff eller pulver 

Identifikasjon  

Spektrometri Karminsyre: 

Maksimum ved ca. 518 nm i vandig ammoniakkløsning 

Maksimum ved ca. 494 nm i fortynnet saltsyreløsning 

E 1 %/1 cm 139 ved toppen ved ca. 494 nm i fortynnet saltsyre 

4-aminokarminsyre: 

Maksimum ved 535 nm i vandig ammoniakkløsning 

Maksimum ved 530 nm i fortynnet saltsyreløsning 

E 1 %/1 cm 260 ved toppen ved ca. 535 nm i vandig ammoniakkløsning 

I handelsvaren kan karminsyren skilles fra sitt amin med HPLC 

Renhet  

Løsemiddelrester Etanol: 

Metanol: 

Ikke over 150 mg/kg 

Ikke over 50 mg/kg 

Totalt askeinnhold Karminsyre: 

Karmin: 

Ikke over 5 % 

Ikke over 12 % 

Protein (N × 6,25) Karminsyre: 

Karmin: 

Ikke over 2,2 % 

Ikke over 25 % 

4-aminokarminsyre Ikke over 3 % i forhold til karminsyre 
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Stoffer som er uløselige i fortynnet am-

moniakk 

Karmin: Ikke over 1 % 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 1,5 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 0,5 mg/kg 

Kadmium Ikke over 0,1 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier  

Salmonella spp. Ikke påvist i 10 g 

Det er tillatt å bruke aluminiumlakker av dette fargestoffet.» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1481 

av 4. oktober 2018 

om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til 

kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til oktylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 

næringsmidler(1), særlig artikkel 10 nr. 3 og artikkel 14, 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) 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. 

3) I kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012(2) er det fastsatt spesifikasjoner for næringsmiddeltilsetninger oppført i 

vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008. 

4) Oktylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312) er stoffer som er godkjent som antioksidanter i en rekke næringsmidler 

samt i fargestoffer til næringsmidler, i samsvar med vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008. 

5) Artikkel 32 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1333/2008 fastsetter at Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») skal gjennomføre en ny risikovurdering av alle næringsmiddeltilsetninger som allerede var godkjent i 

Unionen før 20. januar 2009. 

6) For dette formål er det fastsatt et program for ny vurdering av næringsmiddeltilsetninger i kommisjonsforordning (EU) 

nr. 257/2010(3). I henhold til forordning (EU) nr. 257/2010 skulle den nye vurderingen av antioksidanter være fullført 

innen 31. desember 2015. 

7) Den 5. mai 2015 avga Myndigheten en vitenskapelig uttalelse om den nye vurderingen av dodecylgallat (E 312) som 

næringsmiddeltilsetning(4). I uttalelsen ble det fastslått at det manglet tilstrekkelige toksikologiske data om 

dodecylgallat. Myndigheten var derfor ikke i stand til å bekrefte at dodecylgallat er trygt å bruke som tilsetningsstoff i 

næringsmidler, og konkluderte med at den nåværende gruppeverdien for akseptabelt daglig inntak (ADI) for 

propylgallat (E 310), oktylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312) ikke lenger bør være gyldig. Ifølge uttalelsen kreves 

det et tilstrekkelig grunnlag av toksikologiske data for å kunne foreta en tilfredsstillende vurdering av tryggheten ved 

dodecylgallat som næringsmiddeltilsetning. 

8) Den 1. oktober 2015 avga Myndigheten en vitenskapelig uttalelse om den nye vurderingen av oktylgallat (E 311) som 

næringsmiddeltilsetning(5). I uttalelsen ble det fastslått at det manglet tilstrekkelige toksikologiske data om oktylgallat. 

Myndigheten var derfor ikke i stand til å bekrefte at oktylgallat er trygt å bruke som tilsetningsstoff i næringsmidler, og 

konkluderte med at den nåværende ADI-gruppeverdien for propylgallat (E 310), oktylgallat (E 311) og dodecylgallat 

(E 312) ikke lenger bør være gyldig. Ifølge uttalelsen kreves det et tilstrekkelig grunnlag av toksikologiske data for å 

kunne foreta en tilfredsstillende vurdering av tryggheten ved oktylgallat som næringsmiddeltilsetning.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 251 av 5.10.2018, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 58/2019 av 29. mars 2019 

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) Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 av 9. mars 2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført 

i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 (EUT L 83 av 22.3.2012, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 257/2010 av 25. mars 2010 om opprettelse av et program for ny vurdering av godkjente tilsetningsstoffer i 

næringsmidler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler (EUT L 80 av 

26.3.2010, s. 19). 

(4) EFSA Journal 2015;13(5):4086. 

(5) EFSA Journal 2015;13(10):4248. 
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9) Den 30. mai 2017 sendte Kommisjonen ut en offentlig anmodning om vitenskapelige og teknologiske data om 

propylgallat (E 310), oktylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312)(1) med sikte på å dekke det behovet for data som ble 

påpekt i de vitenskapelige uttalelsene om den nye vurderingen av disse stoffene som næringsmiddeltilsetnin-

ger. Imidlertid var det ingen driftsansvarlige som påtok seg å framskaffe de etterlyste toksikologiske dataene om 

oktylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312). Uten disse dataene kan Myndigheten ikke fullføre den nye vurderingen av 

tryggheten ved oktylgallat og dodecylgallat som tilsetningsstoffer i næringsmidler og kan derfor ikke fastslå om stoffene 

fortsatt oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1333/2008 for å være oppført på EU-listen over 

godkjente næringsmiddeltilsetninger. 

10) Oktylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312) bør derfor fjernes fra EU-listen over godkjente næringsmiddeltilsetninger. 

11) I henhold til artikkel 10 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1333/2008 skal EU-listen over godkjente tilsetningsstoffer i 

næringsmidler endres etter framgangsmåten nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008(2). 

12) I henhold til artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1331/2008 kan EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler 

ajourføres, enten på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

13) Derfor bør vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 endres ved 

å fjerne oktylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312) fra EU-listen over godkjente tilsetningsstoffer i næringsmidler, 

ettersom det på grunn av mangelen på tilstrekkelige toksikologiske data ikke lenger kan forsvares at stoffene er oppført 

på listen. 

14) Det bør fastsettes en overgangsperiode der næringsmidler som inneholder oktylgallat (E 311) og/eller dodecylgallat  

(E 312), og som er lovlig brakt i omsetning før ikrafttredelsen av denne forordning, fortsatt kan omsettes. 

15) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 231/2012 utgår postene for næringsmiddeltilsetningene oktylgallat (E 311) og dodecylgallat 

(E 312). 

Artikkel 3 

Næringsmidler som inneholder oktylgallat (E 311) og/eller dodecylgallat (E 312), og som er lovlig brakt i omsetning før 

ikrafttredelsen av denne forordning, kan fortsatt omsettes fram til 25. april 2019. 

Artikkel 4 

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

  

(1) http://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives/re-evaluation_en. 

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

Utferdiget i Brussel 4. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

1) I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

a) I del B tabell 3, «Andre tilsetningsstoffer enn fargestoffer og søtstoffer», utgår postene for næringsmiddeltilsetningene 

E 311 oktylgallat og E 312 dodecylgallat. 

b) I del C tabell 5, «Andre tilsetningsstoffer som kan reguleres sammen», erstattes bokstav k), «E 310–320: Gallater, 

TBHQ og BHA» med følgende: 

«k) E 310–320: Propylgallat, TBHQ og BHA 

E-nummer Navn 

E 310 Propylgallat 

E 319 Tertiær-butylhydrokinon (TBHQ) 

E 320 Butylhydroksyanisol (BHA)» 

c) I del E gjøres følgende endringer: 

1. I kategori 01.5 (Inndampet melk, som definert i direktiv 2001/114/EF) erstattes posten for tilsetningsstoffene 

E 310–320 (Gallater, TBHQ og BHA) med følgende: 

 «E 310–320 Propylgallat, TBHQ og BHA 200 (1) Bare melkepulver til bruk i salgs-

automater» 

2. I kategori 02.1 (Hovedsakelig vannfrie fettstoffer og oljer (unntatt vannfritt melkefett)) erstattes posten for 

tilsetningsstoffene E 310–320 (Gallater, TBHQ og BHA, enkeltvis eller i kombinasjon) med følgende: 

 «E 310–320 Propylgallat, TBHQ og BHA 200 (1) (41) Bare fett og olje til yrkesmessig 

framstilling av varmebehandlede 

næringsmidler, stekefett og 

stekeolje (unntatt olje fra oliven-

pressrester), smult, fiskeolje og fett 

fra storfe, fjørfe og sau» 

3. I kategori 02.2.2 (Andre fett- og oljeemulsjoner, herunder smørbart fett som definert i rådsforordning (EF) 

nr. 1234/2007, og flytende emulsjoner) erstattes posten for tilsetningsstoffene E 310–320 Gallater, TBHQ og 

BHA, enkeltvis eller i kombinasjon) med følgende: 

 «E 310–320 Propylgallat, TBHQ og BHA 200 (1) (2) Bare stekefett» 

4. I kategori 04.2.5.4 (Nøttesmør og smørbare nøtteprodukter) erstattes posten for tilsetningsstoffene E 310–320 

(Gallater, TBHQ og BHA) med følgende: 

 «E 310–320 Propylgallat, TBHQ og BHA 200 (1) (41) Bare bearbeidede nøtter» 

5. I kategori 04.2.6 (Bearbeidede potetprodukter) erstattes posten for tilsetningsstoffene E 310–320 (Gallater, TBHQ 

og BHA) med følgende: 

 «E 310–320 Propylgallat, TBHQ og BHA 25 (1) Bare tørkede poteter» 

6. I kategori 05.3 (Tyggegummi) erstattes posten for tilsetningsstoffene E 310–320 (Gallater, TBHQ, BHA og BHT) 

med følgende: 

 «E 310-321 Propylgallat, TBHQ, BHA og 

BHT 

400 (1)»  
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7. I kategori 06.3 (Frokostkorn) erstattes posten for tilsetningsstoffene E 310–320 (Gallater, TBHQ og BHA) med 

følgende: 

 «E 310–320 Propylgallat, TBHQ og BHA 200 (1) (13) Bare forkokt korn» 

8. I kategori 06.7 (Forkokt eller bearbeidet korn) erstattes posten for tilsetningsstoffene E 310–320 (Gallater, TBHQ 

og BHA) med følgende: 

 «E 310–320 Propylgallat, TBHQ og BHA 200 (1) Bare forkokt korn» 

9. I kategori 07.2 (Fine bakervarer) erstattes posten for tilsetningsstoffene E 310–320 (Gallater, TBHQ og BHA) 

med følgende: 

 «E 310–320 Propylgallat, TBHQ og BHA 200 (1) Bare kakeblandinger» 

10. I kategori 08.3.1 (Ikke-varmebehandlede kjøttprodukter) erstattes posten for tilsetningsstoffene E 310–320 

(Gallater, TBHQ og BHA) med følgende: 

 «E 310–320 Propylgallat, TBHQ og BHA 200 (1) (13) Bare tørket kjøtt» 

11. I kategori 08.3.2 (Varmebehandlede kjøttprodukter) erstattes posten for tilsetningsstoffene E 310–320 (Gallater, 

TBHQ og BHA) med følgende: 

 «E 310–320 Propylgallat, TBHQ og BHA 200 (1) (13) Bare tørket kjøtt» 

12. I kategori 12.2.2 (Smaksingredienser) erstattes posten for tilsetningsstoffene E 310–320 (Gallater, TBHQ, BHA 

og BHT) med følgende: 

 «E 310-321 Propylgallat, TBHQ, BHA og 

BHT 

200 (1) (13)»  

13. I kategori 12.5 (Supper og buljonger) erstattes posten for tilsetningsstoffene E 310–320 (Gallater, TBHQ og 

BHA) med følgende: 

 «E 310–320 Propylgallat, TBHQ og BHA 200 (1) (13) Bare dehydrerte supper og 

buljonger» 

14. I kategori 12.6 (Sauser) erstattes posten for tilsetningsstoffene E 310–320 (Gallater, TBHQ og BHA) med 

følgende: 

 «E 310–320 Propylgallat, TBHQ og BHA 200 (1) (13)»  

15. I kategori 15.1 (Snacks basert på poteter, korn, mel eller stivelse) erstattes posten for tilsetningsstoffene  

E 310–320 (Gallater, TBHQ og BHA) med følgende: 

 «E 310–320 Propylgallat, TBHQ og BHA 200 (1) Bare kornbasert snacks» 

16. I kategori 15.2 (Bearbeidede nøtter) erstattes posten for tilsetningsstoffene E 310–320 (Gallater, TBHQ og BHA) 

med følgende: 

 «E 310–320 Propylgallat, TBHQ og BHA 200 (1) (13)»  
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17. I kategori 17.1 (Kosttilskudd i fast form, herunder kapsler, tabletter og lignende, men ikke i tyggbar form) 

erstattes posten for tilsetningsstoffene E 310–320 (Gallater, TBHQ, BHA og BHT) med følgende: 

 «E 310-321 Propylgallat, TBHQ, BHA og 

BHT 

400 (1)»  

18. I kategori 17.2 (Kosttilskudd i flytende form) erstattes posten for tilsetningsstoffene E 310–320 (Gallater, TBHQ, 

BHA og BHT) med følgende: 

 «E 310-321 Propylgallat, TBHQ, BHA og 

BHT 

400 (1)»  

19. I kategori 17.3 (Kosttilskudd i form av sirup eller i tyggbar form) erstattes posten for tilsetningsstoffene  

E 310–320 (Gallater, TBHQ, BHA og BHT) med følgende: 

 «E 310-321 Propylgallat, TBHQ, BHA og 

BHT 

400 (1)»  

2) I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

a) I del 4 (Tilsetningsstoffer i næringsmidler, herunder bærere, i aromaer i næringsmidler) erstattes postene for 

tilsetningsstoffene E 310, E 311, E 312, E 319 og E 320 med følgende: 

«E 310 Propylgallat Eteriske oljer 1 000 mg/kg (propylgallat, TBHQ og BHA, 

hver for seg eller sammen) 
E 319 Tertiær-butylhydrokinon (TBHQ) 

E 320 Butylhydroksyanisol (BHA) Andre aromaer enn 

eteriske oljer 

100 mg/kg(1) (propylgallat) 

200 mg/kg(1) (TBHQ og BHA, hver for seg 

eller sammen) i aromaer» 

b) I del 4 (Tilsetningsstoffer i næringsmidler, herunder bærere, i aromaer i næringsmidler) skal fotnote (1) lyde: 

«(1) Forholdsmessighetsprinsipp: Når propylgallat, TBHQ og BHA brukes sammen, skal de enkelte verdiene 

reduseres i samsvar med det prosentvise forholdet mellom verdiene.» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1482 

av 4. oktober 2018 

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til 

koffein og teobromin(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 av 16. desember 2008 om aromaer og visse 

næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til bruk i og på næringsmidler og om endring av rådsforordning 

(EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF(1), særlig artikkel 11  

nr. 3, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles 

framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler(2), særlig artikkel 7 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 inneholder en EU-liste over aromaer og kildematerialer som er godkjent for 

bruk i og på næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 872/2012(3) ble det vedtatt en liste over aromastoffer, og listen 

ble innført i del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008. 

3) Listen kan ajourføres etter den felles framgangsmåten omhandlet i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1331/2008, 

enten på initiativ fra Kommisjonen eller som følge av en søknad inngitt av en medlemsstat eller berørt part. 

4) Del A i EU-listen inneholder både vurderte aromastoffer, som ikke er tildelt fotnoter, og aromastoffer under vurdering, 

som er identifisert med fotnotehenvisning 1–4. 

5) Stoffene koffein (FL-nr. 16.016) og teobromin (FL-nr. 16.032) var oppført med fotnote 1, som anga at vurderingen av 

disse stoffene måtte fullføres av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten»). 

6) Den 31. januar 2017 fullførte Myndigheten vurderingen av sikkerheten ved koffein (FL-nr. 16.016) og teobromin  

(FL-nr. 16.032) brukt som aromastoffer(4) og konkluderte med at bruk av stoffene som aromastoffer ikke medfører noen 

sikkerhetsrisiko ved det beregnede inntaket i visse næringsmiddelkategorier. De bruksvilkårene som allerede er fastsatt i 

EU-listen, kan derfor opprettholdes. 

7) Koffein (FL-nr. 16.016) og teobromin (FL-nr. 16.032) bør derfor være oppført som vurderte stoffer på EU-listen over 

aromastoffer uten den fotnotehenvisningen som står i de nåværende postene i EU-listen. 

8) Del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 bør derfor endres. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 251 av 5.10.2018, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 58/2019 av 29. mars 2019 

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. 34. 

(2) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1. 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 872/2012 av 1. oktober 2012 om vedtakelse av listen over aromastoffer fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2232/96, om innføring av den i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1334/2008 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 1565/2000 og kommisjonsvedtak 1999/217/EF (EUT L 267 av 

2.10.2012, s. 1). 

(4) EFSA Journal 2017;15(4):4729. 

2020/EØS/33/37 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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 4. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 gjøres følgende endringer: 

1. I del A avsnitt 2 skal posten for FL-nr. 16.016 lyde: 

«16.016 koffein 58-08-2  11741  Restriksjoner for bruk som aromastoff: 

I kategori 1 – ikke over 70 mg/kg 

I kategori 3 – ikke over 70 mg/kg 

I kategori 5 – ikke over 100 mg/kg 

I kategori 14.1 – ikke over 150 mg/kg 

 EFSA» 

2. I del A avsnitt 2 skal posten for FL-nr. 16.032 lyde: 

«16.032 teobromin 83-67-0    Restriksjoner for bruk som aromastoff: 

I kategori 1 – ikke over 70 mg/kg 

I kategori 14.1 – ikke over 100 mg/kg 

 EFSA» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1497 

av 8. oktober 2018 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til 

næringsmiddelkategori 17 og bruk av tilsetningsstoffer i kosttilskudd(*) 

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, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles 

framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler(2), særlig artikkel 7 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder en EU-liste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i 

næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) Bare næringsmiddeltilsetninger som er oppført på EU-listen i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, kan bringes i 

omsetning og brukes i næringsmidler på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

3) Denne listen kan ajourføres etter den felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1331/2008, 

enten på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

4) Tilsetningsstoffene er oppført på EU-listen ut fra hvilke kategorier av næringsmidler de kan tilsettes i. I del D i listen 

omfatter næringsmiddelkategori 17 kosttilskudd som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF(3), unntatt 

kosttilskudd til spedbarn og småbarn. Næringsmiddelkategori 17 omfatter tre underkategorier: 17.1, «Kosttilskudd i fast 

form, herunder kapsler, tabletter og lignende, men ikke i tyggbar form», 17.2, «Kosttilskudd i flytende form» og 17.3, 

«Kosttilskudd i form av sirup eller i tyggbar form». Del E i EU-listen inneholder de godkjente tilsetningsstoffene i hver 

av disse underkategoriene og deres bruksvilkår. 

5) Det framgikk av drøftingene med medlemsstatene (i arbeidsgruppen av regjeringseksperter for tilsetningsstoffer) at det 

er vanskeligheter med gjennomføringen av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer i 

næringsmidler, særlig når det gjelder næringsmiddelunderkategori 17.3, «Kosttilskudd i form av sirup eller i tyggbar 

form». Denne klassifiseringen har ført til feiltolkninger, og for å unngå dette bør kosttilskudd i form av sirup og i 

tyggbar form kategoriseres som henholdsvis kosttilskudd i flytende og fast form. 

6) Underkategori 17.3 bør derfor utgå, og tittelen på underkategori 17.1 og 17.2 bør endres til henholdsvis «Kosttilskudd i 

fast form, unntatt kosttilskudd til spedbarn og småbarn» og «Kosttilskudd i flytende form, unntatt kosttilskudd til 

spedbarn og småbarn». Dette gjenspeiler bedre hvilke produkter som inngår i hver underkategori. Som følge av at 

underkategori 17.3 fjernes, bør postene for de tilsetningsstoffene som inngikk i den underkategorien, overføres til 

underkategori 17.1 eller 17.2 for å sikre åpenhet og rettssikkerhet med hensyn til bruken av tilsetningsstoffer i disse 

næringsmidlene. Av klarhets- og håndhevingshensyn bør også tittelen på næringsmiddelkategori 17 endres til 

«Kosttilskudd som definert i direktiv 2002/46/EF». 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 253 av 9.10.2018, s. 36, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 58/2019 av 29. mars 2019 

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

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16. 

(2) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1. 

(3) 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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7) Det framgikk også av drøftingene med medlemsstatene at det bør klargjøres om de angitte øvre grenseverdiene for 

tilsetningsstoffene i næringsmiddelkategori 17 gjelder for næringsmidlene slik de markedsføres, eller for de 

konsumferdige produktene. Det bør derfor tilføyes et innledende avsnitt der det vises til visse tilsetningsstoffer som er 

godkjent i den næringsmiddelkategorien. Dette er i tråd med de tidligere oppføringene for disse tilsetningsstoffene i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 94/35/EF(1), 94/36/EF(2) og 95/2/EF(3). 

8) 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, med mindre det ikke er sannsynlig at ajourføringen vil 

påvirke menneskers helse. Ettersom EU-listen endres for å klargjøre allerede godkjent bruk av tilsetningsstoffer, utgjør 

endringen en ajourføring som sannsynligvis ikke vil påvirke menneskers helse. Det er derfor ikke nødvendig å innhente 

uttalelse fra Myndigheten. 

9) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor endres. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. 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 8. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/35/EF av 30. juni 1994 om søtstoffer til bruk i næringsmidler (EFT L 237 av 10.9.1994, s. 3). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/36/EF av 30. juni 1994 om fargestoffer til bruk i næringsmidler (EFT L 237 av 10.9.1994, s. 13). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/2/EF av 20. februar 1995 om andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer 

(EFT L 61 av 18.3.1995, s. 1). 
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VEDLEGG 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I del D erstattes oppføringene for næringsmiddelkategori 17, «Kosttilskudd som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF, unntatt kosttilskudd til spedbarn og småbarn», med 

følgende: 

«17. Kosttilskudd som definert i direktiv 2002/46/EF 

17.1 Kosttilskudd i fast form, unntatt kosttilskudd til spedbarn og småbarn 

17.2 Kosttilskudd i flytende form, unntatt kosttilskudd til spedbarn og småbarn 

2) I del E gjøres følgende endringer: 

a) Oppføringen for næringsmiddelkategori 17, «Kosttilskudd som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF, unntatt kosttilskudd til spedbarn og småbarn», erstattes med 

følgende: 

«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 426, 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.» 

b) I posten for næringsmiddelunderkategori 17.1 gjøres følgende endringer: 

i) Tittelen skal lyde: 

«17.1 Kosttilskudd i fast form, unntatt kosttilskudd til spedbarn og småbarn» 

ii) Alle oppføringene i underkategorien erstattes med følgende oppføringer, som innsettes i nummerrekkefølge: 

 «Gruppe I Tilsetningsstoffer   E 410, E 412, E 415, E 417 og E 425 skal ikke brukes til 

framstilling av tørkede kosttilskudd som er beregnet på å rehydreres 

ved inntak. 

 Gruppe II Fargestoffer quantum satis quantum satis  Gyldighetstid: til 31. juli 2014 

 Gruppe II Fargestoffer quantum satis quantum satis (69) Gyldighetstid: fra 1. august 2014 

 Gruppe III Fargestoffer med kombinert øvre 

grenseverdi 

300  Gyldighetstid: til 31. juli 2014 

 Gruppe III Fargestoffer med kombinert øvre grenseverdi 300 (69) Gyldighetstid: fra 1. august 2014 
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 Gruppe IV Polyoler quantum satis   

 E 104 Kinolingult 35 (61) Gyldighetstid: fra 1. januar 2014 til 31. juli 2014 

 E 104 Kinolingult 35 (61) (69) Gyldighetstid: fra 1. august 2014 

Unntatt kosttilskudd i tyggbar form 

 E 104 Kinolingult 10 (61) Gyldighetstid: fra 1. januar 2014 til 31. juli 2014 

 E 104 Kinolingult 10 (61) (69) Gyldighetstid: fra 1. august 2014 

Bare kosttilskudd i tyggbar form 

 E 110 Paraoransje 10 (61) Gyldighetstid: fra 1. januar 2014 til 31. juli 2014 

 E 110 Paraoransje 10 (61) (69) Gyldighetstid: fra 1. august 2014 

 E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 35 (61) Gyldighetstid: fra 1. januar 2014 til 31. juli 2014 

 E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 35 (61) (69) Gyldighetstid: fra 1. august 2014 

Unntatt kosttilskudd i tyggbar form 

 E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 10 (61) Gyldighetstid: fra 1. januar 2014 til 31. juli 2014 

 E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 10 (61) (69) Gyldighetstid: fra 1. august 2014 

Bare kosttilskudd i tyggbar form 

 E 160d Lykopen 30   

 E 200-213 Sorbinsyre – sorbater, benzosyre – benzoater 1 000 (1) (2) Bare kosttilskudd i tørket form som inneholder preparater av 

vitamin A og av kombinasjoner av vitamin A og D, unntatt i 

tyggbar form 

 E 310-321 Propylgallat, TBHQ, BHA og BHT 400 (1)  

 E 338-452 Fosforsyre – fosfater – di-, tri- og 

polyfosfater 

quantum satis   

 E 392 Ekstrakter av rosmarin 400 (46)  

 E 405 Propylenglykolalginat 1 000   
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 E 416 Karayagummi quantum satis   

 E 426 Soyabønne-hemicellulose 1 500   

 E 432-436 Polysorbater quantum satis   

 E 459 Beta-syklodekstrin quantum satis  Bare kosttilskudd i form av tabletter, også drasjerte 

 E 468 Kryssbundet natriumkarboksymetylcellulose 30 000  Unntatt kosttilskudd i tyggbar form 

 E 473-474 Sukroseestere av fettsyrer — sukroglyserider quantum satis (1)  

 E 475 Polyglyserolestere av fettsyrer quantum satis   

 E 491-495 Sorbitanestere quantum satis (1)  

 E 551-559 Silisiumdioksid — silikater quantum satis  Gyldighetstid: til 31. januar 2014 

 E 551-553 Silisiumdioksid — silikater quantum satis  Gyldighetstid: fra 1. februar 2014 

 E 900 Dimetylpolysiloksan 10 (91) Bare kosttilskudd i form av brusetabletter 

 E 901 Bivoks, hvit og gul quantum satis   

 E 902 Candelillavoks quantum satis   

 E 903 Karnaubavoks 200   

 E 904 Skjellakk quantum satis   

 E 950 Acesulfam K 500   

 E 950 Acesulfam K 2 000  Bare kosttilskudd i tyggbar form 

 E 951 Aspartam 2 000   

 E 951 Aspartam 5 500  Bare kosttilskudd i tyggbar form 

 E 952 Syklaminsyre og dens Na- og Ca-salter 500 (51)  

 E 952 Syklaminsyre og dens Na- og Ca-salter 1 250 (51) Bare kosttilskudd i tyggbar form 
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 E 954 Sakkarin og dets Na-, K- og Ca-salter 500 (52)  

 E 954 Sakkarin og dets Na-, K- og Ca-salter 1 200 (52) Bare kosttilskudd i tyggbar form 

 E 955 Sukralose 800   

 E 955 Sukralose 2 400  Bare kosttilskudd i tyggbar form 

 E 957 Taumatin 400  Bare kosttilskudd i tyggbar form 

 E 959 Neohesperidin DC 100   

 E 959 Neohesperidin DC 400  Bare kosttilskudd i tyggbar form 

 E 960 Steviolglykosider 670 (60)  

 E 960 Steviolglykosider 1 800 (60) Bare kosttilskudd i tyggbar form 

 E 961 Neotam 60   

 E 961 Neotam 185  Bare kosttilskudd i tyggbar form 

 E 961 Neotam 2  Bare som smaksforsterker, unntatt kosttilskudd i tyggbar form 

 E 961 Neotam 2  Bare vitamin- og/eller mineralbaserte kosttilskudd i tyggbar form, 

som smaksforsterker 

 E 962 Salt av aspartam-acesulfam 500 (11)a (49) (50)  

 E 962 Salt av aspartam-acesulfam 2 000 (11)a (49) (50) Bare kosttilskudd i tyggbar form 

 E 969 Advantam 20   

 E 969 Advantam 55  Bare kosttilskudd i tyggbar form 

 E 1201 Polyvinylpyrrolidon quantum satis  Bare kosttilskudd i form av tabletter, også drasjerte 

 E 1202 Polyvinylpolypyrrolidon quantum satis  Bare kosttilskudd i form av tabletter, også drasjerte 

 E 1203 Polyvinylalkohol (PVA) 18 000  Bare kosttilskudd i form av kapsler og tabletter 
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 E 1204 Pullulan quantum satis  Bare kosttilskudd i form av kapsler og tabletter 

 E 1205 Basisk metakrylatkopolymer 100 000  Unntatt kosttilskudd i tyggbar form 

 E 1206 Nøytral metakrylatkopolymer 200 000  Unntatt kosttilskudd i tyggbar form 

 E 1207 Anionisk metakrylatkopolymer 100 000  Unntatt kosttilskudd i tyggbar form 

 E 1208 Polyvinylpyrrolidon-vinylacetat-kopolymer 100 000  Unntatt kosttilskudd i tyggbar form 

 E 1209 Polyvinylalkohol-polyetylenglykolpodet 

kopolymer 

100 000  Unntatt kosttilskudd i tyggbar form 

 E 1505 Trietylsitrat 3 500  Bare kosttilskudd i form av kapsler og tabletter 

 E 1521 Polyetylenglykol 10 000  Bare kosttilskudd i form av kapsler og tabletter» 

c) I oppføringen for næringsmiddelunderkategori 17.2 gjøres følgende endringer: 

i) Tittelen skal lyde: 

«17.2 Kosttilskudd i flytende form, unntatt kosttilskudd til spedbarn og småbarn 

ii) Alle oppføringene i underkategorien erstattes med følgende oppføringer, som innsettes i nummerrekkefølge: 

 «Gruppe I Tilsetningsstoffer    

 Gruppe II Fargestoffer quantum satis quantum satis   

 Gruppe II Fargestoffer quantum satis quantum satis  Gyldighetstid: til 31. juli 2014 

 Gruppe II Fargestoffer quantum satis quantum satis (69) Gyldighetstid: fra 1. august 2014 

Bare kosttilskudd i form av sirup 

 Gruppe III Fargestoffer med kombinert øvre 

grenseverdi 

100   

 Gruppe IV Polyoler quantum satis   

 E 104 Kinolingult 10 (61) Gyldighetstid: fra 1. januar 2014 til 31. juli 2014 

 E 104 Kinolingult 10 (61) (69) Gyldighetstid: fra 1. august 2014 
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 E 110 Paraoransje 10 (61) Gyldighetstid: fra 1. januar 2014 til 31. juli 2014 

 E 110 Paraoransje 10 (61) (69) Gyldighetstid: fra 1. august 2014 

 E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 10 (61) Gyldighetstid: fra 1. januar 2014 til 31. juli 2014 

 E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 10 (61) (69) Gyldighetstid: fra 1. august 2014 

 E 160d Lykopen 30   

 E 200-213 Sorbinsyre – sorbater, benzosyre – benzoater 2 000 (1) (2) Unntatt kosttilskudd i form av sirup 

 E 310-321 Propylgallat, TBHQ, BHA og BHT 400 (1)  

 E 338-452 Fosforsyre – fosfater – di-, tri- og 

polyfosfater 

quantum satis   

 E 392 Ekstrakter av rosmarin 400 (46)  

 E 405 Propylenglykolalginat 1 000   

 E 416 Karayagummi quantum satis   

 E 426 Soyabønne-hemicellulose 1 500   

 E 432-436 Polysorbater quantum satis   

 E 473-474 Sukroseestere av fettsyrer — sukroglyserider quantum satis (1)  

 E 475 Polyglyserolestere av fettsyrer quantum satis   

 E 491-495 Sorbitanestere quantum satis (1)  

 E 551-559 Silisiumdioksid — silikater quantum satis  Gyldighetstid: til 31. januar 2014 

 E 551-553 Silisiumdioksid — silikater quantum satis  Gyldighetstid: fra 1. februar 2014 

 E 950 Acesulfam K 350   

 E 950 Acesulfam K 2 000  Bare kosttilskudd i form av sirup 

 E 951 Aspartam 600   
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 E 951 Aspartam 5 500  Bare kosttilskudd i form av sirup 

 E 952 Syklaminsyre og dens Na- og Ca-salter 400 (51)  

 E 952 Syklaminsyre og dens Na- og Ca-salter 1 250 (51) Bare kosttilskudd i form av sirup 

 E 954 Sakkarin og dets Na-, K- og Ca-salter 80 (52)  

 E 954 Sakkarin og dets Na-, K- og Ca-salter 1 200 (52) Bare kosttilskudd i form av sirup 

 E 955 Sukralose 240   

 E 955 Sukralose 2 400  Bare kosttilskudd i form av sirup 

 E 957 Taumatin 400  Bare kosttilskudd i form av sirup 

 E 959 Neohesperidin DC 50   

 E 959 Neohesperidin DC 400  Bare kosttilskudd i form av sirup 

 E 960 Steviolglykosider 200 (60)  

 E 960 Steviolglykosider 1 800 (60) Bare kosttilskudd i form av sirup 

 E 961 Neotam 20   

 E 961 Neotam 185  Bare kosttilskudd i form av sirup 

 E 961 Neotam 2  Bare som smaksforsterker, unntatt kosttilskudd i form av sirup 

 E 961 Neotam 2  Bare vitamin- og/eller mineralbaserte kosttilskudd i form av sirup, 

som smaksforsterker 

 E 962 Salt av aspartam-acesulfam 350 (11)a (49) (50)  

 E 962 Salt av aspartam-acesulfam 2 000 (11)a (49) (50) Bare kosttilskudd i form av sirup 

 E 969 Advantam 6   

 E 969 Advantam 55  Bare kosttilskudd i form av sirup 

d) Posten for næringsmiddelunderkategori 17.3 utgår.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1649 

av 5. november 2018 

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til 

fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 av 16. desember 2008 om aromaer og visse 

næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til bruk i og på næringsmidler og om endring av rådsforordning 

(EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF(1), særlig artikkel 11  

nr. 3 og artikkel 25 nr. 3, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles 

framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler(2), særlig artikkel 7 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 inneholder en EU-liste over aromaer og kildematerialer som er godkjent for 

bruk i og på næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 872/2012(3) ble det vedtatt en liste over aromastoffer, og listen 

ble innført i del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008. 

3) Listen kan ajourføres etter den felles framgangsmåten omhandlet i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1331/2008, 

enten på initiativ fra Kommisjonen eller som følge av en søknad inngitt av en medlemsstat eller berørt part. 

4) EU-listen over aromaer og kildematerialer inneholder en rekke stoffer som Den europeiske myndighet for næringsmiddel-

trygghet (EFSA) har bedt om ytterligere vitenskapelige opplysninger om for å kunne fullføre vurderingen innen de 

særskilte fristene fastsatt i del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008. 

5) Når det gjelder de tre stoffene p-menta-1,4(8)-dien-3-on (FL-nr. 07.127), 2-aminoacetofenon (FL-nr. nr. 11.008) og  

4-acetyl-2,5-dimetylfuran-3(2H)-on (FL-nr. 13.175), er søknaden trukket tilbake av personene som har ansvar for å 

bringe dem i omsetning. 

6) Stoffene p-menta-1,4(8)-dien-3-on (FL-nr. 07.127), 2-aminoacetofenon (FL-nr. nr. 11.008) og 4-acetyl-2, 

5-dimetylfuran-3(2H)-on (FL-nr. 13.175) bør derfor fjernes fra EU-listen. 

7) Del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 bør derfor endres. 

8) Av tekniske årsaker bør det fastsettes overgangsperioder for næringsmidler som er tilsatt noen av de tre aromastoffene, 

og som er brakt i omsetning eller sendt fra tredjestater til Unionen før ikrafttredelsen av denne forordning. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 275 av 6.11.2018, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 58/2019 av 29. mars 2019 

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. 34. 

(2) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1. 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 872/2012 av 1. oktober 2012 om vedtakelse av listen over aromastoffer fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2232/96, om innføring av den i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1334/2008 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 1565/2000 og kommisjonsvedtak 1999/217/EF (EUT L 267 av 

2.10.2012, s. 1). 

2020/EØS/33/39 



20.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 33/223 

 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

1. Næringsmidler som er tilsatt noen av aromastoffene oppført i vedlegget til denne forordning, og som ble brakt i omsetning 

på lovlig måte før ikrafttredelsesdatoen for denne forordning, kan omsettes fram til datoen for minste holdbarhet eller siste 

forbruksdato. 

2. Næringsmidler som importeres til Unionen, og som er tilsatt noen av aromastoffene oppført i vedlegget til denne 

forordning, kan omsettes fram til datoen for minste holdbarhet eller siste forbruksdato dersom importøren av disse 

næringsmidlene kan dokumentere at de ble sendt fra den berørte tredjestaten og var på vei til Unionen før ikrafttredelsesdatoen 

for denne forordning. 

3. Overgangsperiodene fastsatt i nr. 1 og 2 får ikke anvendelse på blandinger av aromaer. 

Artikkel 3 

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 5. november 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 utgår følgende poster: 

«07.127 p-menta-1,4(8)-dien-3-on 491-09-8 757 11189   2 EFSA 

11.008 2-aminoacetofenon 551-93-9  2041   4 EFSA 

13.175 4-acetyl-2,5-dimetylfuran-3(2H)-on      1 EFSA» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/37 

av 10. januar 2019 

om endring og retting av forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på 

å komme i kontakt med næringsmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1935/2004 av 27. oktober 2004 om materialer og gjenstander 

beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler og om oppheving av direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF(1), særlig 

artikkel 5 nr. 1 bokstav a), d), e), h) og i), artikkel 11 nr. 3 og artikkel 12 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I vedlegg I til kommisjonsforordning (EU) nr. 10/2011(2) fastsettes en EU-liste over godkjente stoffer som kan brukes 

ved framstilling av plastmaterialer og plastgjenstander som er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler.  

I vedlegg III til nevnte forordning angis næringsmiddelsimulanter som skal brukes til prøvinger for å påvise at 

plastmaterialer og plastgjenstander som ennå ikke har vært i kontakt med næringsmidler, overholder migrasjonsgrensene 

nevnt i artikkel 11 og 12 i nevnte forordning. 

2) Siden den seneste endringen av forordning (EU) nr. 10/2011 har Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(heretter kalt «Myndigheten») offentliggjort ytterligere vitenskapelige uttalelser om bestemte stoffer som kan brukes i 

materialer som er i kontakt med næringsmidler, og om den tillatte bruken av allerede godkjente stoffer. Det er dessuten 

funnet enkelte feil og uklarheter i teksten. For å sikre at forordning (EU) nr. 10/2011 avspeiler Myndighetens seneste 

konklusjoner, og for å fjerne enhver tvil om hvordan den skal anvendes, bør den endres og rettes. 

3) Navnet på stoffet 1,2,3,4-tetrahydronaftalen-2,6-dikarboksylsyre, dimetylester (FCM-stoffnr. 1066 og CAS- 

nr. 23985-75-3), godkjent ved kommisjonsforordning (EU) 2018/831(3), som oppført i tabell 1 i nr. 1 i vedlegg I til 

forordning (EU) nr. 10/2011, inneholder en trykkfeil i den engelske versjonen av dokumentet. Det er derfor nødvendig å 

korrigere denne posten i tabell 1 i nr. 1 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011. 

4) På grunnlag av en positiv vitenskapelig uttalelse fra Myndigheten(4) om bruk av stoffet [3-(2,3-epoksypropoksy)propyl]-

trimetoksysilan (FCM-stoffnr. 1068, CAS-nr. 2530-83-8) som bestanddel i appreturmidler for behandling av glassfibrer 

benyttet i plast med lav diffusivitet, for eksempel polyetylentereftalat (PET), polykarbonat (PC), polybutylentereftalat 

(PBTP), varmeherdet polyester og epoksybisfenolvinylester beregnet på engangs- og flergangsbruk med langtidslagring 

ved romtemperatur, kortvarig gjentatt kontakt ved økt eller høy temperatur og for alle næringsmidler, ble stoffet godkjent 

ved forordning (EU) 2018/831 som tilsetningsstoff eller polymerisasjonshjelpestoff i kolonne 5 i tabell 1 i nr. 1 i vedlegg I 

til forordning (EU) nr. 10/2011. Ettersom dette stoffet er ment å reagere med plastmaterialets polymeriske grunnstruktur og 

kan bli en del av denne, bør det anses som et utgangsmateriale eller en monomer ved framstilling av appreturmidler for 

behandling av glassfibrer benyttet i plast med lav diffusivitet, for eksempel polyetylentereftalat (PET), polykarbonat (PC), 

polybutylentereftalat (PBTP), varmeherdet polyester og epoksybisfenolvinylester. Det er derfor nødvendig å endre denne 

posten i tabell 1 i nr. 1 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011 ved å føre opp dette stoffet i kolonne 6 i vedlegg I til 

nevnte forordning for å tydeliggjøre den tiltenkte bruken. 

5) Myndigheten har vedtatt to positive vitenskapelige uttalelser(5)(6) om bruk av stoffet poly((R) -3-hydroksybutyrat-co-

(R)-3-hydroksyheksanoat) (FCM-stoffnr. 1059, CAS-nr. 147398-31-0), som er en biologisk nedbrytbar kopolymer 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 9 av 11.1.2019, s. 88, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 59/2019 av 29. mars 2019 

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

(1) EUT L 338 av 13.11. 2004, s. 4. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 10/2011 av 14. januar 2011 om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med 

næringsmidler (EUT L 12 av 15.1.2011, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 2018/831 av 5. juni 2018 om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med 

næringsmidler (EUT L 140 av 6.6.2018, s. 35). 

(4) EFSA Journal 2017;15(10):5014. 

(5) EFSA Journal 2016;14(5):4464. 

(6) EFSA journal 2018;16(7):5326 

2020/EØS/33/40 
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framstilt ved mikrobiell gjæring som brukes ved produksjon av emballasjeprodukter beregnet på å komme i kontakt med 

hele frukter og grønnsaker. I disse to uttalelsene konkluderte Myndigheten med at stoffet ikke utgjør noen 

sikkerhetsrisiko for forbrukeren dersom det brukes enten alene eller blandet med andre polymerer som kommer i 

kontakt med (tørre/faste) næringsmidler som er tildelt næringsmiddelsimulant E i tabell 2 i vedlegg III til forordning 

(EU) nr. 10/2011, ved kontakt i over seks måneder ved romtemperatur eller lavere, herunder varmfylling eller korte 

oppvarmingsfaser. Myndigheten konkluderte videre med at den spesifikke migrasjonen av nedbrytingsproduktet 

krotonsyre ikke bør overstige 0,05 mg/kg næringsmiddel. Dette stoffet bør derfor oppføres på EU-listen over godkjente 

stoffer, med den begrensningen at disse spesifikasjonene skal overholdes. 

6) Krotonsyre (FCM-stoffnr. 467, CAS-nr. 3724-65-0) er godkjent som tilsetningsstoff eller monomer ved framstilling av 

plast beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler. Ved kommisjonsforordning (EU) 2017/752(7) ble det i posten 

for dette stoffet i tabell 1 i nr. 1 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011 innført en spesifikk migrasjonsgrense på 

0,05 mg/kg næringsmiddel, som erstatter den tidligere samsvarskontrollen på grunnlag av restinnhold per overflateareal 

som er i kontakt med næringsmiddelet (QMA). Samsvarskontroll av krotonsyre på grunnlag av QMA med en 

grenseverdi på 0,05 mg/6 dm2 er også tatt med i posten for stoffet 3-hydroksybutansyre-3-hydroksypentansyre, 

kopolymer (FCM-stoffnr. 744, CAS-nr. 80181-31-3) i tabell 4 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011, og bør også 

erstattes med den spesifikke migrasjonsgrensen som er fastsatt for FCM-stoffnr. 467. Med tanke på at den spesifikke 

migrasjonsgrensen for krotonsyre også skal gjelde for FCM-stoffnr. 467, 744 og 1059, bør det innføres en 

grupperestriksjon for krotonsyre for FCM-stoffnr. 467, 744 og 1059 i tabell 2 i vedlegg I til forordning (EU) 

nr. 10/2011, og de tilsvarende individuelle postene i tabell 1 og 4 i nevnte vedlegg bør endres. 

7) Myndigheten har vedtatt en positiv vitenskapelig uttalelse(8) om bruk av stoffet dimetylkarbonat (FCM-stoffnr. 1067, 

CAS-nr. 616-38-6) som monomer ved framstilling av plast beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler. 

Myndigheten konkluderte med at stoffet ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko for forbrukeren dersom det brukes som 

komonomer sammen med 1,6-heksandiol for å framstille en polykarbonat-prepolymer, og deretter reagerer med  

4,4'-metylendifenyldiisocyanat og dioler, for eksempel polypropylenglykol og 1,4-butandiol, slik at det dannes en 

termoplastisk polyuretan. Bruk av dette materialet bør begrenses ytterligere ved at innholdet av polykarbonat-

prepolymer ikke overstiger 30 %, og at det bare brukes i gjenstander til flergangsbruk for kortvarig kontakt  

(≤ 30 minutter) ved romtemperatur med næringsmidler som er tildelt næringsmiddelsimulant A og B i tabell 2 i vedlegg 

III til forordning (EU) nr. 10/2011. Stoffet bør derfor føres opp på EU-listen over godkjente stoffer, forutsatt at disse 

begrensningene overholdes. 

8) Myndigheten bemerket videre at FCM-stoffnr. 1067 også kan brukes til framstilling av andre polykarbonater eller under 

andre forhold. I disse tilfellene konkluderte Myndigheten med at bruken av stoffet ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko for 

forbrukeren dersom migrasjonen av dimetylkarbonat ikke overstiger 0,05 mg/kg næringsmiddel og samlet migrasjon av 

polykarbonat-oligomerer med en molekylvekt på under 1 000 Da ikke overstiger 0,05 mg/kg næringsmiddel. Disse 

bruksområdene for stoffet bør derfor godkjennes, forutsatt at disse begrensningene overholdes. 

9) Godkjenningen fastsatt i denne forordning av FCM-stoffnr. 1067 for framstilling av andre polykarbonater eller under 

andre forhold, krever at samlet migrasjon av polykarbonat-oligomerer med en molekylvekt på under 1 000 Da ikke 

overstiger 0,05 mg/kg næringsmiddel. Analysemetodene for å bestemme migrasjonen av disse oligomerene er 

komplekse. En beskrivelse av disse metodene er ikke nødvendigvis tilgjengelig for vedkommende myndigheter. Uten en 

beskrivelse er det ikke mulig for vedkommende myndighet å kontrollere at migrasjonen av oligomerer fra materialet 

eller gjenstanden overholder migrasjonsgrensen for disse oligomerene. Derfor bør det kreves at driftsansvarlige som 

bringer i omsetning en ferdig gjenstand eller et ferdig materiale som inneholder dette stoffet, framlegger en 

metodebeskrivelse og en kalibreringsprøve dersom metoden krever det. 

10) Myndigheten har vedtatt en positiv vitenskapelig uttalelse(9) om bruk av stoffet isobutan (CAS-nr. 75-28-5, FCM-

stoffnr. 1069) som skumdannende middel for plast beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler. I uttalelsen 

konkluderte Myndigheten med at stoffet ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko for forbrukeren dersom det brukes som 

skumdannende middel i plast beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler. Denne bruken av stoffet bør derfor 

godkjennes. Gruppen av forbindelser som samlet kalles «skumdannende midler», omfatter også verflateaktive stoffer og 

  

(7) Kommisjonsforordning (EU) 2017/752 av 28. april 2017 om endring og retting av forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og 

plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler (EUT L 113 av 29.4.2017, s. 18). 

(8) EFSA Journal 2017;15(7):4901. 

(9) EFSA Journal 2018;16(1):5116. 
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forstås ofte som bare overflateaktive stoffer. For å unngå eventuell forveksling, og i tråd med den av dette stoffets 

funksjoner som Myndigheten har vurdert, bør det synonyme begrepet «ekspansjonsmiddel» brukes i posten for dette 

stoffet i tabell 1 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011. 

11) I tabell 3 i vedlegg III til forordning (EU) nr. 10/2011 angis næringsmiddelsimulanter som skal brukes til prøvinger for å 

påvise at plastmaterialer og plastgjenstander som ennå ikke har vært i kontakt med næringsmidler, overholder migrasjons-

grensene fastsatt i artikkel 12 i nevnte forordning. I rad 3 og 4 er det en uklarhet i henvisningen til de næringsmiddel-

simulantene som skal brukes til prøving av samlet migrasjon for de oppførte produktene, særlig melkeprodukter. Tredje rad 

viser til vannholdige og alkoholholdige næringsmidler samt melkeprodukter generelt og angir bruk av næringsmiddel-

simulant D1 (50 % etanol). Fjerde rad viser til vannholdige, syreholdige og alkoholholdige næringsmidler samt 

melkeprodukter og angir bruk av næringsmiddelsimulant D1 og næringsmiddelsimulant B (3 % eddiksyre). 

Næringsmiddelsimulant B skal brukes for sure produkter med en pH-verdi på under 4,5 som fastsatt i nr. 2 i vedlegg III til 

forordning (EU) nr. 10/2011. Melkeprodukter er nevnt i begge radene fordi selv om melk i seg selv har en relativt nøytral 

pH (pH 6,5-6,8), har visse bearbeidede (fermenterte eller syrnede) melkeprodukter en sur pH på mellom 4,0 og 4,5. Denne 

oppdelingen kan tolkes feilaktig til å bety at sure melkeprodukter også inngår i tredje rad og dermed bare kan prøves med 

næringsmiddelsimulant D1, i stedet for med næringsmiddelsimulant B, som fastsatt i fjerde rad. Tredje og fjerde rad i tabell 

3 bør derfor tydeliggjøres ved å angi pH-verdien til de oppførte melkeproduktene, med en pH-verdi på 4,5 som grenseverdi. 

12) Vedlegg I og III til forordning (EU) nr. 10/2011 bør derfor endres og rettes. 

13) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og III til forordning (EU) nr. 10/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Plastmaterialer og plastgjenstander som er i samsvar med forordning (EU) nr. 10/2011 med den ordlyden som gjaldt før 

ikrafttredelsen av denne forordning, kan bringes i omsetning fram til 31. januar 2020 og kan forbli på markedet til lagrene er 

tomme. 

Artikkel 3 

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 10. januar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I og III til forordning (EU) nr. 10/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg I gjøres følgende endringer i tabell 1: 

a) Postene for FCM-stoffnr. 467, 744, 1066 og 1068 skal lyde: 

«467 14800 3724-65-0 krotonsyre ja ja nei  (35)»   

45600 

«744 18888 080181-31-3 3-hydroksybutansyre-3-

hydroksypentansyre, 

kopolymer 

nei ja nei  (35) Stoffet brukes som et produkt framstilt ved mikrobiell gjæring. I 

samsvar med spesifikasjonene nevnt i tabell 4 i vedlegg I.» 

 

«1066  23985-75-3 1,2,3,4-tetrahyd-

ronaftalen-2,6-dikar-

boksylsyredimetylester 

nei ja nei 0,05  Skal bare brukes som komonomer ved framstilling av et 

polyesterlag som ikke kommer i kontakt med næringsmidler, i et 

flerlagsplastmateriale som bare skal brukes i kontakt med 

næringsmidler som er tildelt næringsmiddelsimulantene A, B, C 

og/eller D1 i tabell 2 i vedlegg III. Den spesifikke migrasjons-

grensen i kolonne 8 viser til summen av stoffet og dets dimerer 

(sykliske og med åpen kjede).»  

 

«1068  2530-83-8 [3-(2,3-epoksypropoksy)-

propyl]trimetoksysilan 

nei ja nei   Skal bare brukes som bestanddel i appreturmidler for behandling 

av glassfibrer som skal benyttes i glassfiberarmert plast med lav 

diffusivitet (polyetylentereftalat (PET), polykarbonat (PC), 

polybutylentereftalat (PBT), varmeherdet polyester og epoksybis-

fenolvinylester) i kontakt med alle næringsmidler. I behandlede 

glassfibrer må restmengdene av stoffet ikke kunne påvises ved 

0,01 mg/kg for stoffet og 0,06 mg/kg for hvert av reaksjons-

produktene (hydrolyserte monomerer og epoksyholdige sykliske 

dimerer, trimerer og tetramerer).» 

 

b) Følgende poster tilføyes i nummerorden etter FCM-stoffnummer: 

«1059  147398-31-0 poly((R)-3-hydroksy-

butyrat-co-(R)-3-

hydroksyheksanat) 

nei ja nei  (35) Skal bare brukes alene eller blandes med andre polymerer som 

kommer i kontakt med næringsmidler som er tildelt næringsmiddel-

simulant E i tabell 2 i vedlegg III.» 
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«1067  616-38-6 dimetylkarbonat nei ja nei   Skal bare brukes 

a) sammen med 1,6-heksandiol ved framstilling av 

polykarbonat-prepolymerer som brukes i en konsentrasjon på 

opptil 30 % for å framstille termoplastiske polyuretaner med 

4,4'-metylendifenyldiisocyanat og dioler, for eksempel 

polypropylenglykol og 1,4-butandiol. Materialet som er et 

resultat av framstillingen, skal bare brukes i gjenstander til 

flergangsbruk beregnet på å komme i kortvarig kontakt  

(≤ 30 minutter ved romtemperatur) med næringsmidler som 

er tildelt næringsmiddelsimulant A og/eller B i tabell 2 i 

vedlegg III, eller 

b) til produksjon av andre polykarbonater og/eller under andre 

forhold, forutsatt at migrasjonen av dimetylkarbonat ikke 

overstiger 0,05 mg/kg næringsmiddel, og at migrasjonen av 

alle polykarbonat-oligomerer med en molekylvekt på under 

1 000 Da til sammen ikke overstiger 0,05 mg/kg nærings-

middel. 

(27)» 

«1069  75-28-5 isobutan ja nei nei   Skal brukes bare som ekspansjonsmiddel.»  
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2) I vedlegg I tilføyes følgende post i tabell 2: 

«35 467 

744 

1059 

0,05 uttrykt som krotonsyre» 

3) I vedlegg I tilføyes følgende post i tabell 3: 

«27) Når et ferdig materiale eller en ferdig gjenstand som inneholder dette stoffet og er produsert under andre forhold 

enn dem som er beskrevet i kolonne 10 bokstav a) i tabell 1, bringes i omsetning, skal en godt beskrevet metode for 

å bestemme om migrasjonen av oligomerer er i samsvar med restriksjonene i kolonne 10 bokstav b) i tabell 1, inngå 

i underlagsdokumentasjonen nevnt i artikkel 16. Denne metoden skal kunne benyttes av vedkommende myndighet 

til å kontrollere samsvar. Dersom en tilfredsstillende metode er allment tilgjengelig, skal det vises til denne 

metoden. Dersom metoden krever en kalibreringsprøve, skal en tilstrekkelig stor prøve leveres til vedkommende 

myndighet på anmodning.» 

4) I vedlegg I tabell 4 skal raden som gjelder begrensning i posten for FCM-stoffnr. 744, lyde: 

«Begrensning Spesifikk migrasjonsgrense for krotonsyre er 0,05 mg/kg næringsmiddel» 

5) I vedlegg III nr. 4 tabell 3 skal tredje og fjerde rad lyde: 

«alle vannholdige og alkoholholdige næringsmidler samt 

melkeprodukter med en pH-verdi på ≥ 4,5 

næringsmiddelsimulant D1 

alle vannholdige og alkoholholdige næringsmidler samt 

melkeprodukter med en pH-verdi på < 4,5 

næringsmiddelsimulant D1 og B» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1555 

av 17. oktober 2018 

om avslag på godkjenning av visse helsepåstander om næringsmidler som viser til redusert sykdomsrisiko(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og helse-

påstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 17 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er helsepåstander om næringsmidler forbudt med mindre de er godkjent av 

Kommisjonen i samsvar med nevnte forordning og oppført på en liste over tillatte påstander. 

2) Ved forordning (EF) nr. 1924/2006 er det også fastsatt at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan inngi søknader 

om godkjenning av helsepåstander til vedkommende nasjonale myndighet i en medlemsstat. Vedkommende nasjonale 

myndighet skal videresende gyldige søknader til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), heretter 

kalt «Myndigheten». 

3) Etter at søknaden er mottatt, skal Myndigheten straks underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen og avgi 

uttalelse om den aktuelle helsepåstanden. 

4) Kommisjonen skal ta hensyn til uttalelsen fra Myndigheten når den treffer beslutning om godkjenning av helse-

påstander. 

5) Etter en søknad fra Laboratoire Nurilia, inngitt i samsvar med artikkel 14 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om Condensyl® og reduksjon av DNA-

skader i sædceller. Høy forekomst av DNA-skader i sædceller er en risikofaktor for subfertilitet/infertilitet hos menn 

(spørsmål nr. EFSA-Q-2016-00665)(2). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «Kombinasjonen av 

tørrekstrakt av fikenkaktusfrukt med standardisert innhold av quercetin og betalain, og N-acetylcystein, sink, vitamin 

B3, E, B6, B2, B9 og B12 i Condensyl® reduserer DNA-skader i sædceller (indeks for dekondensering av kjerner og 

indeks for DNA-fragmentering i sædceller). Høy forekomst av DNA-skader i sædceller (indeks for dekondensering av 

kjerner og indeks for DNA-fragmentering i sædceller) er en risikofaktor for subfertilitet/infertilitet hos menn.» 

6) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 5. mai 2017 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som konkluderte 

med at det på grunnlag av de framlagte dataene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom inntak av 

Condensyl® og reduksjon av DNA-skader i sædceller i forbindelse med reduksjon av risikoen for infertilitet hos menn. 

Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

7) Etter en søknad fra Cargill R&D Centre Europe, inngitt i samsvar med artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om sukkerfrie harde søtsaker med minst 

90 % erytritol og reduksjon av plakk, som reduserer risikoen for karies (spørsmål nr. EFSA-Q-2017-00002)(3). Søkerens 

foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «Sukkerfrie harde søtsaker søtet med minst 90 % Zerose®-erytritol er påvist å 

redusere plakk. Høy forekomst av plakk er en risikofaktor for utvikling av karies.» 

8) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 21. juli 2017 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som konkluderte 

med at det på grunnlag av de framlagte dataene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom inntak av 

sukkerfrie harde søtsaker med minst 90 % erytritol og reduksjon av plakk, som reduserer risikoen for karies. Ettersom 

påstanden ikke oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 261 av 18.10.2018, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 60/2019 av 29. mars 2019 

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

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

(2) EFSA Journal 2017;15(5):4775. 

(3) EFSA Journal 2017;15(7):4923. 

2020/EØS/33/41 
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9) Etter en søknad fra Biosearch Life, inngitt i samsvar med artikkel 14 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1924/2006, 

ble Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om Lactobacillus fermentum CECT 5716 og reduksjon av 

innhold av Staphylococcus i morsmelk. Høyt innhold av Staphylococcus i morsmelk er en risikofaktor for infeksiøs 

mastitt (spørsmål nr. EFSA-Q-2016-00318)(1). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «Lactobacillus 

fermentum CECT 5716 reduserer innholdet av Staphylococcus i morsmelk. Høyt innhold av Staphylococcus i morsmelk 

er en risikofaktor for utvikling av bakteriell dysbiose i brystene / mastitt». 

10) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 24. juli 2017 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som konkluderte 

med at det på grunnlag av de framlagte dataene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom inntak av 

Lactobacillus fermentum CECT 5716 og reduksjon av innholdet av Staphylococcus i morsmelk, som reduserer risikoen 

for infeksiøs mastitt. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke 

godkjennes. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Helsepåstandene oppført i vedlegget til denne forordning skal ikke oppføres på EU-listen over tillatte påstander omhandlet i 

artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1924/2006. 

Artikkel 2 

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 17. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) EFSA Journal 2017;15(7):4917. 
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VEDLEGG 

Avslåtte helsepåstander 

Søknad – relevante bestemmelser i 

forordning (EF) nr. 1924/2006 

Næringsstoff, stoff, næringsmiddel eller 

næringsmiddelkategori 
Påstand EFSA-uttalelse 

Artikkel 14 nr. 1 bokstav a) – 

helsepåstand om redusert sykdoms-

risiko. 

Condensyl® Kombinasjonen av tørrekstrakt av 

fikenkaktusfrukt med standardisert 

innhold av quercetin og betalain, og 

N-acetylcystein, sink, vitamin B3, E, 

B6, B2, B9 og B12 i Condensyl® 

reduserer DNA-skader i sædceller 

(indeks for dekondensering av kjerner 

og indeks for DNA-fragmentering i 

sædceller). Høy forekomst av DNA-

skader i sædceller (indeks for 

dekondensering av kjerner og indeks 

for DNA-fragmentering i sædceller) 

er en risikofaktor for subfertilitet/ 

infertilitet hos menn. 

Q-2016-00665 

Artikkel 14 nr. 1 bokstav a) – 

helsepåstand om redusert sykdoms-

risiko. 

Sukkerfrie harde søtsaker med minst 

90 % erytritol 

Sukkerfrie harde søtsaker søtet med 

minst 90 % Zerose®-erytritol er 

påvist å redusere plakk. Høy fore-

komst av plakk er en risikofaktor for 

utvikling av karies. 

Q-2017-00002 

Artikkel 14 nr. 1 bokstav a) – 

helsepåstand om redusert sykdoms-

risiko. 

Lactobacillus fermentum CECT 5716 Lactobacillus fermentum CECT 5716 

reduserer innholdet av Staphylococcus 

i morsmelk. Høyt innhold av 

Staphylococcus i morsmelk er en 

risikofaktor for utvikling av bakteriell 

dysbiose i brystene / mastitt. 

Q-2016-00318 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1556 

av 17. oktober 2018 

om avslag på godkjenning av visse andre helsepåstander om næringsmidler enn dem som viser til redusert 

sykdomsrisiko og barns utvikling og helse(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og helse-

påstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 18 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er helsepåstander om næringsmidler forbudt med mindre de er godkjent av 

Kommisjonen i samsvar med nevnte forordning og oppført på en liste over tillatte påstander. 

2) Ved forordning (EF) nr. 1924/2006 er det også fastsatt at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan inngi søknader 

om godkjenning av helsepåstander til vedkommende nasjonale myndighet i en medlemsstat. Vedkommende nasjonale 

myndighet skal videresende gyldige søknader til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), heretter 

kalt «Myndigheten», for vitenskapelig vurdering samt til Kommisjonen og medlemsstatene til orientering. 

3) Myndigheten skal avgi uttalelse om den aktuelle helsepåstanden. 

4) Kommisjonen skal ta hensyn til uttalelsen fra Myndigheten når den treffer beslutning om godkjenning av helse-

påstander. 

5) Etter en søknad fra Laboratoires Nutrition et Cardiométabolisme, inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning 

(EF) nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om Stablor®, et drikkepreparat med 

en definert sammensetning av makro- og mikronæringsstoffer og en spesifikk andel av aminosyrer (forhold mellom 

tryptofan og nøytrale aminosyrer) og reduksjon av bukfett samtidig som fettfri kroppsmasse opprettholdes (spørsmål  

nr. EFSA-Q-2016-00319(2)). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «I forbindelse med et balansert 

kosthold og en moderat begrensning av kaloriinntaket bidrar Stablor® til å redusere bukfettet samtidig som den fettfrie 

kroppsmassen opprettholdes, hos personer med overvekt eller fedme og med bukfett og kardiometabolske 

risikofaktorer.» 

6) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 28. februar 2017 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som kon-

kluderte med at det på grunnlag av de framlagte dataene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom inntak av 

Stablor® og reduksjon av bukfett samtidig som den fettfrie kroppsmassen opprettholdes, i forbindelse med et kalori-

fattig kosthold. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

7) Etter en søknad fra Suomen Terveysravinto Oy, inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, 

ble Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om kurkumin og normal leddfunksjon (spørsmål  

nr. EFSA-Q-2016-00856(3)). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «Kurkumin bidrar til normal 

leddfunksjon.» 

8) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 8. mai 2017 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som konkluderte 

med at det på grunnlag av de framlagte dataene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom inntak av 

kurkumin og opprettholdelse av normal leddfunksjon. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 261 av 18.10.2018, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 60/2019 av 29. mars 2019 

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

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

(2) EFSA Journal 2017;15(2):4723. 

(3) EFSA Journal 2017;15(5):4774. 

2020/EØS/33/42 
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9) Etter en søknad fra Marks and Spencer PLC, inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble 

Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om et energimessig forhold mellom karbohydrater og protein 

(CHO:P) på ≤ 1,8 i forbindelse med et kalorifattig kosthold, og kroppsvekt (spørsmål nr. EFSA-Q-2016-00436(1)). 

Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «Bidrar til å redusere kroppsvekten og kroppsfettet når det inntas 

som en del av et kalorifattig kosthold (< 8 368 kJ / 2 000 kcal/dag) i minst 12 uker.» 

10) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 13. juni 2017 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som konkluderte 

med at det på grunnlag av de framlagte dataene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom inntak av karbo-

hydrater og protein i et energimessig forhold (CHO:P) på ≤ 1,8 i forbindelse med et kalorifattig kosthold, og reduksjon 

av kroppsvekt. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

11) Etter en søknad fra Loc Troi group, inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble 

Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om Vibigaba (spiret brun ris) og reduksjon av kroppsvekt i 

forbindelse med et kalorifattig kosthold (spørsmål nr. EFSA-Q-2017-00032(2)). Søkerens foreslåtte påstand hadde 

følgende ordlyd: «Bidrar til vekttap i forbindelse med et kalorifattig kosthold.» 

12) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 21. juli 2017 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som konkluderte 

med at det på grunnlag av de framlagte dataene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom inntak av Vibigaba 

(spiret brun ris) og reduksjon av kroppsvekt i forbindelse med et kalorifattig kosthold. Ettersom påstanden ikke 

oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

13) Etter en søknad fra Loc Troi group, inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble 

Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om Vibigaba (spiret brun ris) og opprettholdelse av et normalt 

blodsukkernivå over tid (spørsmål nr. EFSA-Q-2017-00033(3)). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: 

«Bidrar til å opprettholde et normalt blodsukkernivå.» 

14) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 21. juli 2017 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som konkluderte 

med at det på grunnlag av de framlagte dataene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom inntak av Vibigaba 

(spiret brun ris) og opprettholdelse av et normalt blodsukkernivå over tid. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i 

forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

15) Etter en søknad fra Loc Troi group, inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble 

Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om Vibigaba (spiret brun ris) og opprettholdelse av normalt 

blodtrykk (spørsmål nr. EFSA-Q-2017-00031(4)). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «Bidrar til å 

opprettholde normalt blodtrykk.» 

16) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 21. juli 2017 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som konkluderte 

med at det på grunnlag av de framlagte dataene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom inntak av Vibigaba 

(spiret brun ris) og opprettholdelse av normalt blodtrykk. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

17) Etter en søknad fra Loc Troi group, inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble 

Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om Vibigaba (spiret brun ris) og opprettholdelse av et normalt 

kolesterolnivå i blodet (spørsmål nr. EFSA-Q-2017-00030(5)). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: 

«Bidrar til å opprettholde et normalt kolesterolnivå i blodet.» 

  

(1) EFSA Journal 2017;15(6):4839. 

(2) EFSA Journal 2017;15(7):4915. 

(3) EFSA Journal 2017;15(7):4916. 

(4) EFSA Journal 2017;15(7):4914. 

(5) EFSA Journal 2017;15(7):4913. 
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18) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 21. juli 2017 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som konkluderte 

med at det på grunnlag av de framlagte dataene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom inntak av Vibigaba 

(spiret brun ris) og opprettholdelse av et normalt kolesterolnivå i blodet. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i 

forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Helsepåstandene oppført i vedlegget til denne forordning skal ikke oppføres på EU-listen over tillatte påstander omhandlet i 

artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006. 

Artikkel 2 

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 17. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Avslått helsepåstand 

Søknad – relevante bestemmelser i 

forordning (EF) nr. 1924/2006 

Næringsstoff, stoff, næringsmiddel eller 

næringsmiddelkategori 
Påstand EFSA-uttalelse 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som 

bygger på nye vitenskapelige bevis 

og/eller inneholder en anmodning  

om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

Stablor®, et drikkepreparat med en 

definert sammensetning av makro- og 

mikronæringsstoffer og en spesifikk 

andel av aminosyrer (forhold mellom 

tryptofan og nøytrale aminosyrer) 

I forbindelse med et balansert kosthold 

og en moderat begrensning av kalori-

inntaket bidrar Stablor® til å redusere 

bukfettet samtidig som den fettfrie 

kroppsmassen opprettholdes, hos 

personer med overvekt eller fedme og 

med bukfett og kardiometabolske 

risikofaktorer. 

Q-2016-00319 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som 

bygger på nye vitenskapelige bevis 

og/eller inneholder en anmodning  

om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

Kurkumin Kurkumin bidrar til normal 

leddfunksjon. 

Q-2016-00856 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som 

bygger på nye vitenskapelige bevis 

og/eller inneholder en anmodning  

om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

Et energimessig forhold mellom 

karbohydrater og protein (CHO:P) på 

≤ 1,8 i forbindelse med et kalorifattig 

kosthold, og kroppsvekt 

Bidrar til å redusere kroppsvekten og 

kroppsfettet når det inntas som en del 

av et kalorifattig kosthold (<8 368 kJ / 

2 000 kcal/dag) i minst 12 uker. 

Q-2016-00436 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som 

bygger på nye vitenskapelige bevis 

og/eller inneholder en anmodning  

om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

Vibigaba (spiret brun ris) Bidrar til vekttap i forbindelse med et 

kalorifattig kosthold. 

Q-2017-00032 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som 

bygger på nye vitenskapelige bevis 

og/eller inneholder en anmodning  

om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

Vibigaba (spiret brun ris) Bidrar til å opprettholde et normalt 

blodsukkernivå. 

Q-2017-00033 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som 

bygger på nye vitenskapelige bevis 

og/eller inneholder en anmodning  

om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

Vibigaba (spiret brun ris) Bidrar til å opprettholde normalt 

blodtrykk. 

Q-2017-00031 

Artikkel 13 nr. 5 — helsepåstand som 

bygger på nye vitenskapelige bevis 

og/eller inneholder en anmodning  

om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

Vibigaba (spiret brun ris) Bidrar til å opprettholde et normalt 

kolesterolnivå i blodet. 

Q-2017-00030 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/470 

av 21. mars 2018 

om nærmere regler for den øvre grenseverdien for restmengder som skal tas i betraktning ved kontroll av 

næringsmidler fra dyr som er blitt behandlet i EU i henhold til artikkel 11 i direktiv 2001/82/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet 

for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), særlig artikkel 23, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til i forordning (EF) nr. 470/2009 skal det fastsettes øvre grenseverdier for restmengder («grenseverdier») for 

farmakologisk virksomme stoffer beregnet på bruk i Unionen i veterinærpreparater for dyr bestemt til næringsmiddel-

produksjon og i biocidprodukter som brukes i husdyrhold. 

2) Farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn til grenseverdier for næringsmidler av animalsk 

opprinnelse er oppført i tabell 1 i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010(2) («tabell 1»). For visse stoffer 

er det angitt forskjellige grenseverdier for forskjellige arter eller grupper av arter og for forskjellige målvev fra disse 

artene eller gruppene av arter. 

3) I artikkel 11 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF(3) er det fastsatt regler for behandling av dyr bestemt til 

næringsmiddelproduksjon som lider av en tilstand som det ikke finnes noe godkjent veterinærpreparat for i en 

medlemsstat. Nærmere bestemt fastsetter nr. 2 i nevnte artikkel, sammenholdt med artikkel 29 i forordning (EF)  

nr. 470/2009, at slike dyr bare kan behandles med legemidler som inneholder farmakologisk virksomme stoffer, dersom 

disse stoffene er oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010. 

4) Kommisjonen er pålagt å vedta nærmere regler for de grenseverdiene som skal tas i betraktning ved kontroll av 

næringsmidler som kommer fra dyr behandlet i henhold til artikkel 11 i direktiv 2001/82/EF. For spesifikke målvev fra 

dyrearter som er blitt behandlet i EU i henhold til artikkel 11 i direktiv 2001/82/EF, er det ikke nødvendigvis oppført noen 

grenseverdier i tabell 1 i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010. For å sikre et høyt nivå for forbrukervern er 

det behov for særlige regler som angir hvilke grenseverdier som gjelder i slike tilfeller. Reglene bør ta hensyn til 

grenseverdiene fastsatt i henhold til forordning (EF) nr. 470/2009 for forskjellige dyrearter og forskjellige målvev, som ved 

en risikovurdering er påvist å være sikre for forbrukerne. Anvendelse av de eksisterende grenseverdiene på kombinasjoner 

av vev og arter som det ikke er fastsatt noen grenseverdi for, sammen med anvendelsen av de relevante tilbakeholdings-

tidene eller de standard minimumstilbakeholdingstidene som er fastsatt i artikkel 11, gir tilstrekkelige garantier for 

forbrukersikkerheten. 

5) Når det gjelder behandlinger i henhold til artikkel 11 i direktiv 2001/82/EF, er det ved fastsettelse av grenseverdier for 

veterinærpreparater i dyrearter som ikke er oppført i tabell 1, mest hensiktsmessig å vise til de grenseverdiene som er 

fastsatt i tabell 1 for arter som har lignende anatomi og stoffskifte. Derfor bør dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon 

grupperes og ses i forhold til hverandre ut fra de ulike anatomiske og metabolske relasjonene mellom dem. 

6) I første hånd bør de grenseverdiene som er angitt i tabell 1 for samme målvev fra en beslektet eller nærmere beslektet art 

tas i betraktning, og i siste hånd den laveste grenseverdien for et hvilket som helst målvev fra en hvilken som helst art. 

7) Dersom det i tabell 1 er fastsatt begrensninger med hensyn til anvendelsen av grenseverdien for visse bruksområder, 

gjelder disse begrensningene også for mulige bruksområder for andre dyrearter og/eller målvev.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 79 av 22.3.2018, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/2019 av 29. mars 2019 

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). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for veterinærpreparater 

(EFT L 311 av 28.11.2001, s. 1). 

2020/EØS/33/43 
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8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I denne forordning fastsettes den øvre grenseverdien for restmengder som skal tas i betraktning ved kontroll av næringsmidler 

som kommer fra dyr som er blitt behandlet i EU i henhold til artikkel 11 i direktiv 2001/82/EF. 

Artikkel 2 

1. Ved anvendelsen av denne forordning skal dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon grupperes som følger: 

a) Drøvtyggere. 

b) Enmagede pattedyr. 

c) Fjørfe og strutsefugler. 

d) Fisk. 

e) Bier. 

f) Krepsdyr. 

g) Bløtdyr. 

2. Ved anvendelsen av denne forordning skal dyrearter anses for å være «beslektet» eller «nærmere beslektet» med 

hverandre som følger: 

a) Dyrearter som i henhold til nr. 1 tilhører samme gruppe, skal anses for å være «beslektet». 

b) I drøvtyggergruppen skal sau og geit anses for å være «nærmere beslektet» med hverandre enn med storfe, og storfe skal 

anses for å være «nærmere beslektet» med hverandre enn med både sau og geit. 

c) Hestedyr og kaniner skal anses for å være like nært beslektet med enmagede pattedyr og drøvtyggere. Drøvtyggere skal 

imidlertid verken anses for å være beslektet med hestedyr eller kaniner. 

3. Ved anvendelsen av denne forordning skal forskjellige målvev likestilles som følger: 

a) Målvevet «hud og fett» fra svin og fjørfe skal likestilles med målvevet «fett» fra andre dyrearter, og omvendt. 

b) Målvevet «hud og muskler» fra fisk skal likestilles med målvevet «muskler» fra andre dyrearter, og omvendt. 

c) De spiselige delene av krepsdyr og bløtdyr skal likestilles med målvevet «muskler» fra andre dyrearter. 

Artikkel 3 

For farmakologisk virksomme stoffer som er oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 («tabell 1»), og som 

det er fastsatt minst én grenseverdi eller midlertidig grenseverdi for, skal den grenseverdien som skal tas i betraktning ved 

kontroll av et målvev fra en dyreart som er behandlet i EU i henhold til artikkel 11 i direktiv 2001/82/EF («den behandlede 

arten»), være som følger: 

a) Dersom det er fastsatt minst én grenseverdi i tabell 1 for det aktuelle målvevet fra enhver art som er beslektet med den 

behandlede arten, gjelder følgende: 

1) Den grenseverdien som skal tas i betraktning ved kontroll, skal være den laveste av alle grenseverdiene som er fastsatt i 

tabell 1 for det aktuelle målvevet fra arter som er beslektet med den behandlede arten. 

2) Dersom den behandlede arten er en av artene nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav b) i denne forordning, og det er fastsatt 

grenseverdier i tabell 1 for det aktuelle målvevet fra arter som er nærmere beslektet med den behandlede arten, skal 

imidlertid den grenseverdien som skal tas i betraktning ved kontroll, være den laveste av de grenseverdiene som er 

fastsatt for det aktuelle målvevet fra disse nærmere beslektede artene. 

b) Dersom bokstav a) ikke får anvendelse, skal den grenseverdien som skal tas i betraktning ved kontroll, være den laveste av 

alle grenseverdiene som er fastsatt i tabell 1 for det aktuelle målvevet fra arter som ikke er beslektet med den behandlede 

arten. 
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c) Dersom verken bokstav a) eller b) gir den grenseverdien som skal tas i betraktning ved kontroll, skal den grenseverdien 

som skal tas i betraktning ved kontroll, være den laveste av alle grenseverdiene som er fastsatt i tabell 1 for andre målvev 

fra en hvilken som helst dyreart. 

d) Dersom det i tabell 1 er fastsatt begrensninger med hensyn til anvendelsen av grenseverdien for visse bruksområder, gjelder 

disse begrensningene også når en grenseverdi tas i betraktning i henhold til artikkel 3 bokstav a), b) og c) for mulige 

bruksområder for andre dyrearter og/eller målvev. 

Artikkel 4 

For farmakologisk virksomme stoffer oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 som det i henhold til artikkel 

14 nr. 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 ikke kreves noen grenseverdi for, skal det ikke kreves noen grenseverdi ved kontroll av 

noe målvev fra dyrearter som er behandlet i EU i henhold til artikkel 11 i direktiv 2001/82/EF, forutsatt at begrensningene 

fastsatt i tabell 1 er overholdt. 

Artikkel 5 

De grenseverdiene i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 som gjelder på det tidspunktet næringsmidler av 

animalsk opprinnelse bringes i omsetning, skal gjelde for de produktene som kontrolleres. 

Artikkel 6 

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 21. mars 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/721 

av onsdag 16. mai 2018 

om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 for å klassifisere stoffet svineprolaktin 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) 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 («EMA») utarbeidet 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 («grenseverdien») 

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 grenseverdier i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse er oppført i tabell 1 i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010(2). 

3) Stoffet svineprolaktin er ikke oppført i nevnte tabell. 

4) Det er inngitt en søknad til EMA om fastsettelse av grenseverdier for svineprolaktin. 

5) EMA har på grunnlag av uttalelsen fra Komiteen for veterinærpreparater konkludert med at det ikke er nødvendig av 

hensyn til vern av menneskers helse å fastsette en grenseverdi for svineprolaktin i svin. 

6) I henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal EMA overveie å bruke grenseverdier som er fastsatt for et 

farmakologisk virksomt stoff i et bestemt næringsmiddel, på et annet næringsmiddel fra samme art, eller grenseverdier 

som er fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i én eller flere arter, på andre arter. 

7) EMA anser at det på nåværende tidspunkt ikke er hensiktsmessig å ekstrapolere klassifiseringen «grenseverdi ikke 

påkrevd» for svineprolaktin fra svin til andre arter, på grunn av utilstrekkelige data. 

8) Forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 122 av 17.5.2018, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2019 av 29. mars 2019 

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). 

2020/EØS/33/44 



Nr. 33/242 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.5.2020 

 

Artikkel 2 

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 16. mai 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

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 Grenseverdi Målvev 

Andre bestemmelser (i samsvar med 

artikkel 14 nr. 7 i forordning  

(EF) nr. 470/2009) 

Terapeutisk klassifisering 

«Svineprolaktin IKKE RELEVANT Svin Grenseverdi ikke 

påkrevd 

IKKE RELEVANT Til oral bruk hos nyfødte smågriser i 

en dose på opptil 0,2 mg per dyr. 

Til bruk hos purker i en samlet dose 

på opptil 5 mg per dyr. 

Midler som virker på forplantnings-

systemet» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/722 

av 16. mai 2018 

om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 for å klassifisere stoffet eprinomektin 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) 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 («EMA») utarbeidet 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 («grenseverdien») 

for farmakologisk virksomme stoffer beregnet på bruk i Unionen i veterinærpreparater for dyr bestemt til næringsmid-

delproduksjon eller i biocidprodukter som brukes i husdyrhold, fastsettes i en forordning. 

2) Farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn til grenseverdier i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse er oppført i tabell 1 i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010(2). 

3) Eprinomektin er allerede oppført i tabellen som et tillatt stoff i muskler, fett, lever, nyrer og melk fra alle drøvtyggere. 

4) Det er inngitt en søknad til EMA om utvidelse av den eksisterende posten for eprinomektin til å omfatte fisk. 

5) EMA har på grunnlag av uttalelsen fra Komiteen for veterinærpreparater anbefalt å fastsette en grenseverdi for 

eprinomektin i fisk. 

6) I henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal EMA overveie å bruke grenseverdier som er fastsatt for et 

farmakologisk virksomt stoff i et bestemt næringsmiddel, på et annet næringsmiddel fra samme art, eller grenseverdier 

som er fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i én eller flere arter, på andre arter. 

7) EMA anser at posten for eprinomektin bør ekstrapoleres til vev fra hest og kanin. 

8) Forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres. 

9) De berørte parter bør få rimelig tid til å treffe de tiltakene som måtte være nødvendige for å overholde den nye 

grenseverdien. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 122 av 17.5.2018, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2019 av 29. mars 2019 

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). 

2020/EØS/33/45 
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Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 16. juli 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 16. mai 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 skal posten for stoffet eprinomektin lyde: 

Farmakologisk virksomt 

stoff 
Restmarkør Dyrearter Grenseverdi Målvev 

Andre bestemmelser  

(i samsvar med artikkel 14 

nr. 7 i forordning (EF) 

nr. 470/2009) 

Terapeutisk klassifisering 

«Eprinomektin Eprinomektin B1a Alle drøvtyggere, dyr 

av hestefamilien 

50 μg/kg Muskler INGEN ANGIVELSE Parasittmidler / midler mot endo- og ektopara-

sitter» 
250 μg/kg Fett 

1 500 μg/kg Lever 

300 μg/kg Nyrer 

20 μg/kg Melk 

Fisk 50 μg/kg Muskler og skinn i naturlig 

forhold 

Kanin 50 μg/kg Muskler 

250 μg/kg Fett 

1 500 μg/kg Lever 

300 μg/kg Nyrer 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1076 

av 30. juli 2018 

om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 for å klassifisere stoffet isofluran 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) 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 utarbeidet 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 («grenseverdien») 

for farmakologisk virksomme stoffer beregnet på bruk i Unionen i veterinærpreparater for dyr bestemt til nærings-

middelproduksjon eller i biocidprodukter som brukes i husdyrhold, fastsettes i en forordning. 

2) Farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn til grenseverdier i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse er oppført i tabell 1 i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010(2). 

3) Isofluran er allerede oppført i nevnte tabell som et tillatt stoff for dyr av hestefamilien, bare til bruk som bedøvelses-

middel. Den eksisterende posten har klassifiseringen «grenseverdi ikke påkrevd». 

4) Det er inngitt en søknad til Det europeiske legemiddelbyrå («EMA») om utvidelse av den eksisterende posten for 

isofluran til å omfatte svin. 

5) EMA har på grunnlag av uttalelsen fra Komiteen for veterinærpreparater anbefalt å fastsette en grenseverdi for isofluran 

i svin. 

6) I henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal EMA overveie å bruke grenseverdier som er fastsatt for et 

farmakologisk virksomt stoff i et bestemt næringsmiddel, på et annet næringsmiddel fra samme art, eller grenseverdier 

som er fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i én eller flere arter, på andre arter. 

7) EMA anser at det på det nåværende tidspunkt ikke kan foretas en pålitelig vurdering av om posten for isofluran bør 

ekstrapoleres til andre aldersgrupper eller arter, på grunn av utilstrekkelige data. 

8) Forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres. 

9) De berørte parter bør få rimelig tid til å treffe de tiltakene som måtte være nødvendige for å overholde den nye 

grenseverdien. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 194 av 31.7.2018, s. 41, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 63/2019 av 29. mars 2019 

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). 

2020/EØS/33/46 
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Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 29. september 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 30. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 skal posten for stoffet isofluran lyde: 

Farmakologisk virksomt 

stoff 
Restmarkør Dyrearter Grenseverdi Målvev 

Andre bestemmelser (i samsvar med artikkel 14 

nr. 7 i forordning (EF) nr. 470/2009) 

Terapeutisk 

klassifisering 

«Isofluran IKKE RELEVANT Dyr av hestefamilien Grenseverdi ikke påkrevd IKKE RELEVANT Til innånding Generell anestesi» 

Svin Grenseverdi ikke påkrevd IKKE RELEVANT Til innånding for opptil sju dager gamle 

smågriser 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2018/1718 

av 14. november 2018 

om endring av forordning (EF) nr. 726/2004 med hensyn til Det europeiske legemiddelbyrås sete(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114 og artikkel 168 nr. 4 bokstav c), 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til 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) Som følge av Det forente kongerikes underretning av 29. mars 2017 om at det har til hensikt å melde seg ut av Unionen 

i henhold til artikkel 50 i traktaten om Den europeiske union («TEU»), har de øvrige 27 medlemsstatene, som var samlet 

innenfor rammen av møtet i Rådet 20. november 2017, valgt Amsterdam i Nederland som nytt sete for Det europeiske 

legemiddelbyrå («Byrået»). 

2) Under henvisning til artikkel 50 nr. 3 i TEU bør Byrået innta sitt nye sete fra og med 30. mars 2019. 

3) For å sikre at Byrået fungerer som det skal med sin nye plassering, bør det inngås en avtale om hovedkontor mellom 

Byrået og Nederland før Byrået inntar sitt nye sete. 

4) Det er gledelig at Nederlands myndigheter bestreber seg på å sikre effektiv drift, kontinuitet og uavbrutt virksomhet for 

Byrået både under og etter flyttingen. Likevel kan det på grunn av den ekstraordinære situasjonen bli nødvendig for 

Byrået å midlertidig konsentrere seg om sine kjerneoppgaver og prioritere andre aktiviteter ut fra deres innvirkning på 

folkehelsen og Byråets funksjonsevne. 

5) Kommisjonen bør overvåke hele prosessen med å flytte Byrået til dets nye sete og bistå i den prosessen innenfor 

rammen av sin kompetanse. 

6) For å gi Byrået tilstrekkelig tid til å flytte bør denne forordning tre i kraft så snart som mulig. 

7) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(3) bør derfor endres. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 291 av 16.11.2018, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 64/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 57 av 18.7.2019, s. 19. 

(1) EUT C 197 av 8.6.2018, s. 71. 

(2) Europaparlamentets holdning av 25. oktober 2018 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 9. november 2018. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 av 31. mars 2004 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet for 

godkjenning og overvåking av legemidler for mennesker og veterinærpreparater og om opprettelse av et europeisk legemiddelkontor 

(EUT L 136 av 30.4.2004, s. 1). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 726/2004 skal ny artikkel lyde: 

«Artikkel 71a 

Byrået har sitt sete i Amsterdam i Nederland. 

Vedkommende myndigheter i Nederland skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at Byrået kan flytte til sin midlertidige 

plassering senest 1. januar 2019 og til sin endelige plassering senest 16. november 2019. 

Vedkommende myndigheter i Nederland skal oversende Europaparlamentet og Rådet en skriftlig rapport om framdriften i 

tilpasningen av de midlertidige lokalene og i oppføringen av den permanente bygningen innen 17. februar 2019, og deretter 

hver tredje måned til Byrået har flyttet til sin permanente plassering.». 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den dagen den kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning får anvendelse fra 30. mars 2019. 

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

Utferdiget i Strasbourg 14. november 2018. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

K. EDTSTADLER 

Formann 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1881 

av 3. desember 2018 

om endring av vedlegg I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI og XII til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier 

(REACH) for å ta hensyn til nanoformer av stoffer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering 

og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av 

direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt 

rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(1), særlig artikkel 131, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 1907/2006 fastsetter bestemte registreringsoppgaver og -forpliktelser for framstillere, importører og 

etterfølgende brukere som innebærer at de skal framskaffe data om stoffene de framstiller, importerer eller bruker, for å 

vurdere risikoer knyttet til disse stoffene og utarbeide og anbefale egnede risikohåndteringstiltak. 

2) Kommisjonsmeldingen om den andre gjennomgåelsen av regelverket om nanomaterialer(2) konkluderte med at 

forordning (EF) nr. 1907/2006 fastsetter den best mulige rammen for risikohåndtering av nanomaterialer når de 

forekommer som former av stoffer eller stoffblandinger, men at det er nødvendig med mer spesifikke krav innenfor 

rammen. 

3) Kommisjonen har utført en konsekvensanalyse(3) og konkluderte videre med at det er nødvendig å presisere registre-

ringsoppgavene og -forpliktelsene i forbindelse med nanomaterialer. For formålene i forordning (EF) nr. 1907/2006 bør 

begrepet nanoform defineres på grunnlag av kommisjonsrekommandasjon av 18. oktober 2011 om definisjonen av 

nanomateriale. 

4) Nanoformer kan ha særskilte toksikologiske profiler og eksponeringsmønstre og derfor kreve særskilt risikovurdering 

og egnede risikohåndteringstiltak. 

5) Uten minstestandardinformasjonen i den tekniske dokumentasjonen og rapporten om kjemikaliesikkerhet som spesifikt 

omhandler nanoformer, er det ikke mulig å fastslå om de potensielle risikoene er vurdert på en tilfredsstillende måte. 

Presiseringer av krav til registrering av stoffer med nanoformer og tilhørende forpliktelser for etterfølgende brukere bør 

inngå i vedlegg I, III og VI–XII til forordning (EF) nr. 1907/2006. Dette bør sikre en tydelig og effektiv gjennomføring 

til en forholdsmessig pris, som sikrer et høyt vernenivå for menneskers helse og miljøet uten negativ påvirkning på 

innovasjon og konkurranseevne. De vedtatte endringene for nanoformer bør ikke berøre utførelsen og dokumentasjonen 

av risikovurdering av andre former av det registrerte stoffet, med mindre nanoformer implisitt inngår i vurderingen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 308 av 4.12.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 65/2019 av 29. mars 2019 

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

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) KOM(2012) 572 endelig utgave. 

(3) Konsekvensanalyse av mulige endringer av vedleggene til REACH knyttet til nanomaterialer [SWD(2018)474]. 
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6) Framstillere og importører bør vurdere og eventuelt framskaffe de nødvendige opplysningene og dokumentere i 

rapporten om kjemikaliesikkerhet at risikoene forbundet med de identifiserte bruksområdene for stoffet med nanoformer 

som de framstiller eller importerer, kontrolleres på en tilfredsstillende måte. For å sikre klarhet bør rapporten om 

kjemikaliesikkerhet beskrive om og i så fall hvilke ulike nanoformer som omfattes av vurderingen, og hvordan 

opplysningene er satt sammen i rapporten. Bruk kan endre stoffets nanoformer, slik at en nanoform kan endres til en 

annen form, eller det kan bli skapt en ny nanoform. Etterfølgende brukere bør formidle disse opplysningene oppover i 

forsyningskjeden for å sikre at bruken er tilstrekkelig dekket i registreringsdokumentasjonen til framstilleren eller 

importøren, eller alternativt sørge for at deres egen rapport om kjemikaliesikkerhet dekker den spesifikke bruken. 

7) Ettersom de fleste nanomaterialer forventes å være nanoformer av innfasingsstoffer, bør vilkårene for kravene om å 

framskaffe nye toksikologiske og økotoksikologiske opplysninger om innfasingsstoffer i små mengder utdypes for å 

sikre at vurderingskriteriene også er basert på de forventede egenskapene hos nanoformene. Ettersom eksisterende 

kvalitative eller kvantitative strukturaktivitetsrelasjoner (QSAR) og andre verktøyer ennå ikke gjør det mulig å 

prioritere, bør opplysninger om uløselighet brukes som et surrogat for potensielle toksikologiske og økotoksikologiske 

aspekter ved nanoformer av et stoff. 

8) For nanoformer bør det i forbindelse med stoffidentifikasjonen framlegges spesifikke minimumsopplysninger om 

karakterisering som en del av opplysningene om sammensetning. En nanoforms partikkelstørrelse, form og overflate-

egenskaper kan påvirke dens toksikologiske eller økotoksikologiske profil, eksponeringsegenskaper samt atferd i 

miljøet. 

9) Av gjennomførbarhets- og forholdsmessighetshensyn bør det være mulig å samle nanoformer med lignende egenskaper 

i grupper av lignende nanoformer. Karakteriseringen av de ulike nanoformene i gruppene av lignende nanoformer bør 

angis i verdiintervaller som tydelig definerer grensene for gruppen av nanoformer. Når grupper av lignende nanoformer 

defineres, bør det godtgjøres at en variasjon innenfor disse grensene ikke berører fare-, eksponerings- og risikovur-

deringen av de enkelte nanoformene i gruppen av lignende nanoformer. 

10) Ved påvisning av sikkerhet bør registranten vurdere alle ulike nanoformer som omfattes av registreringen. Tilsvarende 

bør opplysninger om framstilling, bruk og eksponering for de ulike nanoformene framlegges separat for å vise at de er 

trygge å bruke. Dersom en gruppe av lignende nanoformer er definert, kan den brukes til å dokumentere disse opplys-

ningene i fellesskap for nanoformene i gruppen. 

11) Nanoformer eller grupper av nanoformer, dersom slike er definert, bør identifiseres i den felles framleggingen med de 

samme karakteriseringsprinsippene for nanoformer, og nanoformene som er identifisert i de enkelte registreringene, skal 

knyttes til de relevante opplysningene i den felles framleggingen. 

12) For å muliggjøre en tilfredsstillende vurdering av relevansen av alle fysisk-kjemiske, toksikologiske og økotoksi-

kologiske opplysninger om de ulike nanoformene bør analysestoffet være tilstrekkelig karakterisert. Av samme årsak 

bør forsøksvilkårene dokumenteres, en vitenskapelig begrunnelse gis for relevansen og egnetheten av analysestoffet som 

er brukt, og dokumentasjon framlegges om relevansen og egnetheten av opplysningene om de ulike nanoformene som er 

innhentet på andre måter enn gjennom forsøk. 

13) Oppløsningshastigheten i vann samt i relevante biologiske medier og miljømedier bør alltid vurderes for nanoformer, 

ettersom den gir viktige utfyllende opplysninger om vannløselighet som en grunnleggende fysisk-kjemisk egenskap hos 

nanoformer som kan bestemme tilnærmingen ved risikovurdering og i forsøk. 

14) Fordelingskoeffisienten i oktanol/vann brukes vanligvis som erstatning for adsorpsjon eller akkumulering, men kan ofte 

ikke brukes for nanoformer. I disse tilfellene bør det i stedet vurderes å undersøke dispersjonsstabiliteten i de ulike 

relevante forsøksmediene som i betydelig grad påvirker disse endepunktene, samt å ta hensyn til eventuelle overslag 

over eksponeringen for nanoformer. 

15) Visse fysisk-kjemiske egenskaper, for eksempel vannløselighet eller fordelingskoeffisient i oktanol/vann, brukes som 

inndata i veletablerte QSAR-modeller og andre prognosemodeller som kan brukes for å tilpasse noen av opplysnings-

kravene. Ettersom de underliggende antakelsene kanskje ikke alltid gjelder for nanomaterialer, bør bruk av slike tilpas-

ninger for nanoformer begrunnes vitenskapelig. I særlige tilfeller kan løsningshastigheten i de relevante forsøksmediene 

brukes i stedet.  
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16) For å muliggjøre effektiv vurdering av potensiell eksponering for inhalerbare nanoformer, særlig på arbeidsplasser, bør 

opplysninger om støvdanning framlegges for de ulike nanoformene. 

17) De særlige egenskapene til en nanoform kan noen ganger forhindre dem i å bli tatt opp gjennom celleveggen hos 

bakterier, noe som gjør in vitro-genmutasjonsundersøkelsen av bakterier (AMES-test B.13–14, OECD TG 471) uhen-

siktsmessig. For å sikre at den trinnvise strategien for arvestoffskadelighet fortsatt kan gjennomføres også i slike 

tilfeller, bør én eller flere andre in vitro-undersøkelser av arvestoffskadelighet i pattedyrceller eller andre internasjonalt 

anerkjente in vitro-metoder framlegges i slike tilfeller, også for stoffer som forekommer i små mengder. 

18) Selv om det kreves testing av akutt giftighet for de minste mengdene ved opptak gjennom munnen, anses innånding som 

en mer hensiktsmessig eksponeringsvei for nanoformer, og forsøk med innånding bør kreves i stedet, med mindre det er 

usannsynlig at mennesker vil bli eksponert. 

19) Når opplysninger om giftighet ved gjentatt dose over kort tid og subkronisk giftighet ved innånding framskaffes, bør 

forsøk med en nanoform alltid omfatte histopatologisk bestemmelse av hjerne- og lungevev samt undersøkelse av 

bronkialalveolar utskyllingsvæske, kinetikk og en passende restitusjonsperiode i tråd med OECDs tekniske 

retningslinjer. 

20) Med mindre nanoformen oppløses hurtig når den har kommet inn i organismen, kan fordelingen av en nanoform i 

kroppen påvirke den toksikologiske profilen sammenlignet med andre former av det samme stoffet. Når det er 

nødvendig å vurdere en nanoforms kjemikaliesikkerhet, bør en vurdering av nanoformens toksikokinetiske oppførsel 

derfor være tilgjengelig. Dette bør gjøre det mulig å utarbeide en effektiv forsøksstrategi eller tilpasse en slik til stoffer 

med nanoformer, med sikte på å begrense dyreforsøk til et minimum. Dersom det er relevant, bør registranten foreslå en 

undersøkelse som utfyller innsamlingen av eksisterende toksikokinetiske opplysninger, eller Det europeiske 

kjemikaliebyrå («Byrået») kan kreve en slik undersøkelse i samsvar med artikkel 40 eller 41 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006. 

21) En rekke spesifikke fysisk-kjemiske egenskaper utover dem som brukes til å identifisere de ulike nanoformene, kan 

anses som relevante for den vitenskapelige forståelsen av faren ved og eksponeringen for et nanomateriale. De 

nødvendige parametrene avhenger av omstendighetene i hvert enkelt tilfelle. Av gjennomførbarhets- og forholdsmes-

sighetshensyn bør bare registranter av stoffer (herunder nanoformer) som bringes i omsetning i større mengder enn  

10 tonn per år, være forpliktet til å uttrykkelig vurdere slike ytterligere opplysninger i tilfeller der andre partikkelegen-

skaper i betydelig grad påvirker faren ved eller eksponeringen for disse nanoformene. 

22) Ved tilpasning av standardkravene til forsøk i vedlegg VII–X til forordning (EF) nr. 1907/2006 i henhold til de 

alminnelige reglene for tilpasning i avsnitt 1 i vedlegg XI bør ulike nanoformer håndteres separat. Ved gruppering av 

ulike nanoformer kan ikke likheter i molekylstrukturen alene brukes som begrunnelse for å bruke sammenligning med 

stoffer med samme struktur eller gruppering. 

23) Byrået bør i samarbeid med medlemsstatene og berørte parter videreutvikle retningslinjene for anvendelsen av forsøks-

metoder og mulighetene til å avstå fra standardopplysningskravene fastsatt i denne forordning for formålene i 

forordning (EF) nr. 1907/2006. 

24) Vedlegg I, III og VI–XII til forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor endres. 

25) For at alle registranter og etterfølgende brukere skal få tilstrekkelig tid til å tilpasse seg de mer spesifikke kravene til 

stoffer med nanoformer, bør det ikke kreves at bestemmelsene i denne forordning overholdes umiddelbart. Det bør 

imidlertid være mulig for registrantene å overholde bestemmelsene allerede før anvendelsesdatoen. 

26) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I, III og VI–XII til forordning (EF) nr. 1907/2006 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 
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Artikkel 2 

Som unntak fra artikkel 3 annet ledd kan framstillere og importører som registrerer stoffer med nanoformer, enten som ikke-

innfasingsstoffer eller som innfasingsstoffer i henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1907/2006, samt etterfølgende brukere 

som utarbeider rapporter om kjemikaliesikkerhet, oppfylle kravene i denne forordning før 1. januar 2020. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2020. 

Denne forordning 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 

1. I vedlegg I til forordning (EF) nr. 1907/2006 gjøres følgende endringer: 

a) Underavsnitt 0.1 skal lyde: 

«0.1. Formålet med dette vedlegg er å fastsette hvordan framstillere og importører skal vurdere og dokumentere at 

risikoen ved det stoffet de framstiller eller importerer, er under tilstrekkelig kontroll under framstillingen og på 

deres eget/egne bruksområde(r), og at andre lenger nedover i forsyningskjeden er tilstrekkelig i stand til å 

kontrollere risikoene. Rapporten om kjemikaliesikkerhet skal også angi om og hvilke ulike nanoformer av 

stoffer som beskrevet i vedlegg VI framstilles og importeres, herunder en rimelig begrunnelse for hvert 

opplysningskrav som beskriver når og hvordan opplysninger om en form brukes til å dokumentere at andre 

former er trygge å bruke. De spesifikke kravene til nanoformer av et stoff i dette vedlegg gjelder for alle 

nanoformer som omfattes av registreringen, uten at det berører krav som gjelder andre former av stoffet. Dette 

vedlegg får også tilsvarende anvendelse på produsenter og importører av produkter som må foreta en vurdering 

av kjemikaliesikkerheten som del av en registrering.» 

b) Underavsnitt 0.3 skal lyde: 

«0.3. En framstillers vurdering av kjemikaliesikkerheten skal ta for seg framstillingen av et stoff og alle identifiserte 

bruksområder. En importørs vurdering av kjemikaliesikkerhet skal ta for seg alle identifiserte bruks-

områder. Vurderingen av kjemikaliesikkerhet skal ta for seg bruken av stoffet alene (herunder eventuelle 

betydelige urenheter og tilsetningsstoffer), i en stoffblanding og i et produkt, som definert ved de identifiserte 

bruksområdene. Vurderingen skal ta hensyn til alle stadier i stoffets livssyklus som følger av framstilling og 

identifiserte bruksområder. Vurderingen skal ta for seg alle nanoformer som omfattes av registreringen. 

Begrunnelsene og konklusjonene fra vurderingen skal være relevante for disse nanoformene. Vurderingen av 

kjemikaliesikkerhet skal bygge på en sammenligning av et stoffs potensielle skadevirkninger med den kjente 

eller rimelig forutsigbare eksponeringen av mennesker og/eller miljø for stoffet, idet det tas hensyn til iverksatte 

og anbefalte tiltak for risikohåndtering og driftsvilkår.» 

c) Underavsnitt 0.4 skal lyde: 

«0.4. Stoffer hvis fysisk-kjemiske, toksikologiske og økotoksikologiske egenskaper med sannsynlighet ligner eller 

følger et fast mønster som følge av strukturell likhet, kan anses som en gruppe eller «kategori» av 

stoffer. Dersom framstilleren eller importøren anser den vurderingen av kjemikaliesikkerhet som er foretatt for 

et stoff, for å være tilstrekkelig for å vurdere og dokumentere at risikoer som følger av et annet stoff eller en 

annen gruppe eller «kategori» av stoffer, er under tilstrekkelig kontroll, kan vedkommende bruke denne 

vurderingen av kjemikaliesikkerhet for det andre stoffet eller den andre gruppen eller «kategorien» av 

stoffer. Framstilleren eller importøren skal gi en begrunnelse for dette. Dersom noen av stoffene finnes i en eller 

flere nanoformer og data fra én form brukes for å demonstrere at andre former er trygge å bruke, i samsvar med 

de alminnelige reglene fastsatt i vedlegg XI, skal det gis en vitenskapelig begrunnelse for hvordan dataene fra et 

spesifikt forsøk eller andre opplysninger (f.eks. metoder, resultater eller konklusjoner) kan brukes for andre 

former av stoffet ved bruk av reglene for gruppering og sammenligning. Lignende betraktninger gjelder for 

eksponeringsscenarioer og risikohåndteringstiltak.» 

d) Siste ledd i underavsnitt 0.5 skal lyde: 

«Dersom framstilleren eller importøren anser at tilleggsopplysninger er nødvendige for å utarbeide vedkommendes 

rapport om kjemikaliesikkerhet, og disse opplysningene kan framskaffes bare ved å foreta forsøk i samsvar med 

vedlegg IX eller X, skal vedkommende framlegge et forslag til forsøksstrategi, der vedkommende forklarer hvorfor det 

anses nødvendig med tilleggsopplysninger, og registrere dette i det relevant avsnitt i rapporten om kjemikaliesikkerhet. 

Når det anses som nødvendig, kan forslaget til forsøksstrategi omfatte flere undersøkelser som hver tar for seg ulike 

former av samme stoff med samme opplysningskrav. I påvente av resultatene fra tilleggsforsøkene skal vedkommende, 

i rapporten om kjemikaliesikkerhet, registrere de midlertidige risikohåndteringstiltakene som er iverksatt og de 

tiltakene som er beregnet på å håndtere risikoene som skal undersøkes, og som vedkommende anbefaler for 

etterfølgende brukere, og inkludere dem i eksponeringsscenarioet som er utarbeidet. Eksponeringsscenarioene og de 

midlertidige risikohåndteringstiltakene som anbefales, skal gjelde for alle nanoformer som omfattes av registreringen.» 

e) Nr. 0.6.3 skal lyde: 

«0.6.3. Dersom framstilleren eller importøren som følge av trinn 1–4 slutter at stoffet eller eventuelle nanoformer av 

dette oppfyller kriteriene for en av følgende fareklasser eller kategorier som fastsatt i vedlegg I til 
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forordning (EF) nr. 1272/2008, eller anses som et PBT- eller vPvB-stoff, skal vurderingen av kjemikalie-

sikkerhet omfatte også trinn 5 og 6 i samsvar med avsnitt 5 og 6 i dette vedlegg: 

a) Fareklasse 2.1–2.4, 2.6 og 2.7, 2.8 type A og B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 og 2, 2.14 kategori 1 og 2 

og 2.15 type A–F. 

b) Fareklasse 3.1–3.6, 3.7 skadevirkninger på kjønnsfunksjonen og fruktbarheten eller utviklingen, 3.8 andre 

virkninger enn narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10. 

c) Fareklasse 4.1. 

d) Fareklasse 5.1.» 

f) Etter underavsnitt 0.11 skal nytt underavsnitt 0.11.a lyde: 

«0.11.a Når nanoformer omfattes av vurderingen av kjemikaliesikkerhet, skal egnede målenheter for vurdering og 

angivelse av resultatene i trinn 1–6 i vurderingen av kjemikaliesikkerhet i henhold til 0.6.1 og 0.6.2 

overveies, og begrunnelsen skal inngå i rapporten om kjemikaliesikkerhet og sammenfattes i sikkerhetsdata-

bladet. En angivelse med flere målenheter, herunder masseenheter, er å foretrekke. Når det er mulig, skal det 

angis en metode for konvertering i begge retninger.» 

g) Etter siste ledd i avsnitt 1.0.3 skal nytt punktum lyde: 

«Vurderingen skal ta for seg alle nanoformer som omfattes av registreringen.» 

h) I nr. 1.3.1 skal annet ledd lyde: 

«Vurderingen skal alltid omfatte en erklæring om hvorvidt stoffet eller eventuelle nanoformer av dette oppfyller eller 

ikke oppfyller kriteriene fastsatt i forordning (EF) nr. 1272/2008 for klassifisering i fareklassen kreftframkallende 

virkning i kategori 1A eller 1B, skadevirkning på arvestoffet i kjønnsceller i kategori 1A eller 1B eller reproduksjons-

toksisitet i kategori 1A eller 1B.» 

i) Nr. 1.3.2 skal lyde: 

«1.3.2. Dersom opplysningene ikke er tilstrekkelige til å avgjøre om et stoff eller eventuelle nanoformer av dette skal 

klassifiseres i en bestemt fareklasse eller kategori, skal registrantene angi og begrunne tiltaket eller beslutnin-

gen som er truffet som følge av dette.» 

j) I underavsnitt 2.2 skal annet ledd lyde: 

«Dersom opplysningene ikke er tilstrekkelige til å avgjøre om et stoff eller eventuelle nanoformer av dette skal 

klassifiseres i en bestemt fareklasse eller -kategori, skal registranten angi og begrunne tiltaket eller beslutningen som er 

truffet som følge av dette.» 

k) Til slutt i nr. 3.0.2 skal nytt punktum lyde: 

«Vurderingen skal ta for seg alle nanoformer som omfattes av registreringen.» 

l) Nr. 3.2.1 skal lyde: 

«3.2.1. Korrekt klassifisering fastsatt i henhold til kriteriene i forordning (EF) nr. 1272/2008 skal angis og begrunnes. 

En eventuell M-faktor som følger av anvendelsen av artikkel 10 i forordning (EF) nr. 1272/2008 skal angis, og 

dersom den ikke er oppført i del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, skal det begrunnes. 

Angivelsen og begrunnelsen gjelder for alle nanoformer som omfattes av registreringen.» 

m) Nr. 3.2.2 skal lyde: 

«3.2.2. Dersom opplysningene ikke er tilstrekkelige til å avgjøre om et stoff eller eventuelle nanoformer av dette skal 

klassifiseres i en bestemt fareklasse eller kategori, skal registranten angi og begrunne tiltaket eller beslutningen 

som er truffet som følge av dette.» 

n) Nr. 4.0.2 skal lyde: 

«4.0.2. PBT- og vPvB-vurderingen skal bestå av følgende to trinn, som skal klart angis som slike i del B i avsnitt 8 i 

rapporten om kjemikaliesikkerhet. Vurderingen skal ta for seg alle nanoformer som omfattes av registreringen: 

Trinn 1 : Sammenligning med kriteriene. 

Trinn 2 : Utslippsbeskrivelse. 

Vurderingen skal også sammenfattes i sikkerhetsdatabladets avsnitt 12.»  
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o) Underavsnitt 4.2 skal lyde: 

«4.2. Trinn 2: Utslippsbeskrivelse 

Dersom stoffet oppfyller kriteriene eller anses som et PBT- eller vPvB-stoff i registreringsdokumentasjonen, 

skal det foretas en utslippsbeskrivelse som består av de relevante delene av eksponeringsvurderingen beskrevet i 

avsnitt 5. Den skal særlig inneholde et overslag over mengdene av stoffet som blir sluppet ut i de ulike delene av 

miljøet under alle aktiviteter som framstilleren eller importøren utfører, samt alle identifiserte bruksområder og 

en bestemmelse av sannsynlige veier for eksponering av mennesker og miljø. Overslaget skal ta for seg alle 

nanoformer som omfattes av registreringen.» 

p) I underavsnitt 5.0 skal første ledd lyde: 

«Formålet med eksponeringsvurderingen er å foreta et kvantitativt og kvalitativt overslag over den dosen/kon-

sentrasjonen av stoffet som mennesker og miljø blir, eller kan bli, eksponert for. Vurderingen skal ta i betraktning alle 

stadier i stoffets livssyklus som følger av framstilling og identifiserte bruksområder, og skal omfatte all eksponering 

som kan gjelde farene nevnt i avsnitt 1–4. Vurderingen skal ta for seg alle nanoformer som omfattes av registreringen. 

Eksponeringsvurderingen skal bestå av følgende to trinn, som skal være klart angitt i rapporten om kjemikalie-

sikkerhet:» 

q) Til slutt i nr. 5.2.2 skal nytt punktum lyde: 

«Når nanoformer omfattes av registreringen, skal utslippsoverslaget for disse, der det er relevant, ta hensyn til 

situasjoner der vilkårene angitt i vedlegg XI avsnitt 3.2 bokstav c) er oppfylt.» 

r) Nr. 5.2.3 skal lyde: 

«5.2.3. Det foretas en beskrivelse av mulige nedbrytings-, omdannings- eller reaksjonsprosesser samt et overslag over 

fordeling og skjebne i miljøet. 

Når nanoformer omfattes av registreringen, skal en beskrivelse av løsningshastigheten, partikkelaggre-

geringen, agglomereringen og endringene av partiklenes overflatekjemi inngå.» 

2. Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1907/2006 skal lyde: 

«KRITERIER FOR STOFFER SOM REGISTRERES I MENGDER MELLOM ETT OG TI TONN 

Kriterier for stoffer og eventuelle nanoformer av disse som registreres i mengder mellom ett og ti tonn, i samsvar med 

artikkel 12 nr. 1 bokstav a) og b): 

a) Stoffer som forventes (ut fra (Q)SAR-modeller eller annen dokumentasjon) å kunne oppfylle kriteriene for klassifi-

sering i kategori 1A eller 1B i fareklassene kreftframkallende, skadelig for arvestoffet i kjønnsceller eller reproduksjon-

stoksisk, eller kriteriene i vedlegg XIII. 

b) Stoffer 

i) med spredte eller uklare bruksområder, særlig dersom slike stoffer brukes i stoffblandinger til forbrukere eller 

inngår i forbruksvarer, 

ii) som forventes (ut fra (Q)SAR-modeller eller annen dokumentasjon) å kunne oppfylle kriteriene for klassifisering i 

fareklassene eller differensieringene for virkninger på menneskers helse eller på miljøet i henhold til forordning 

(EF) nr. 1272/2008 eller for stoffer med nanoformer, med mindre disse nanoformene er løselige i biologiske medier 

og miljømedier.» 

3. I vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1907/2006 gjøres følgende endringer: 

a) Undertittelen og innledningen, med nåværende undertittel «Retningslinjer for oppfyllelse av kravene fastsatt i vedlegg 

VI–XI», skal lyde: 

«MERKNAD OM OPPFYLLELSE AV KRAVENE FASTSATT I VEDLEGG VI–XI 

Vedlegg VI–XI angir hvilke opplysninger som skal framlegges for registrerings- og vurderingsformål i henhold til 

artikkel 10, 12, 13, 40, 41 og 46. Standardkravene for de laveste mengdetersklene er angitt i vedlegg VII, og hver gang 

en ny mengdeterskel nås, må angivelsene i de tilsvarende vedlegg legges til. De konkrete opplysningskravene vil 

variere for hver registrering ut fra mengde, bruksområde og eksponering. Vedleggene skal dermed betraktes som en 

helhet og i sammenheng med de samlede kravene til registrering, vurdering og aktsomhetshensyn. 

«Stoff» er definert i artikkel 3 nr. 1, og et stoff identifiseres i samsvar med avsnitt 2 i dette vedlegg. Et stoff framstilles 

eller importeres alltid i minst én form. Et stoff kan også forekomme i mer enn én form.  
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Visse bestemte opplysninger skal framlegges for alle nanoformer som omfattes av registreringen. Nanoformer skal 

karakteriseres som fastsatt i dette vedlegg. Registranten skal begrunne hvorfor opplysningene i den felles registreringen, 

som dekker opplysningskravene for de registrerte stoffene med nanoformer, er tilstrekkelige til å vurdere nano-

formene. Opplysninger som er relevante for å oppfylle opplysningskrav for et slikt stoff, kan også oversendes separat av 

de enkelte registrantene når dette er berettiget i henhold til artikkel 11 nr. 3. 

Mer enn ett datasett kan kreves for ett eller flere opplysningskrav når det er betydelige forskjeller i egenskapene som er 

relevante for vurdering og håndtering av fare, eksponering og risiko med hensyn til nanoformer. Opplysningene skal 

angis på en slik måte at det går klart fram hvilke opplysninger i den felles framleggingen som gjelder hvilke nanoformer 

av stoffet. 

Når det er teknisk og vitenskapelig begrunnet, skal metodene fastsatt i nr. 1.5 i vedlegg XI brukes i registrerings-

dokumentasjonen når to eller flere former av et stoff er «gruppert» i forbindelse med ett eller flere eller eventuelt alle 

opplysningskrav. 

Særlige krav til nanoformer gjelder uten at det berører krav til andre former av et stoff. 

Definisjon av en nanoform og en gruppe av lignende nanoformer: 

Ifølge kommisjonsrekommandasjon av 18. oktober 2011 om definisjonen av nanomateriale(1) er en nanoform en form 

av et naturlig eller framstilt stoff som inneholder partikler i ubundet form eller i aggregat- eller agglomeratform, der 

minst 50 % av partiklene i den antallsmessige størrelsesfordelingen har ett eller flere ytre mål i størrelsesområdet 1–

100 nm, herunder også som unntak fullerener, grafenflak og enkeltveggede karbonnanorør med ett eller flere ytre mål 

på under 1 nm. 

For dette formål menes med «partikkel» et svært lite stykke materiale med definerte fysiske grenser, «agglomerat» en 

ansamling av løst bundne partikler eller aggregater med et ytre overflateareal som tilsvarer summen av de individuelle 

komponentenes overflateareal, og «aggregat» en partikkel som består av tett bundne eller sammensmeltede partikler. 

En nanoform skal karakteriseres i samsvar med avsnitt 2.4. Et stoff kan ha én eller flere ulike nanoformer på grunnlag 

av forskjeller i parametrene i nr. 2.4.2–2.4.5. 

En «gruppe av lignende nanoformer» er en gruppe nanoformer som er karakterisert i samsvar med nr. 2.4, der de klart 

definerte grensene for parametrene i nr. 2.4.2–2.4.5 for de enkelte nanoformene i gruppen fortsatt gjør det mulig å 

konkludere med at det kan foretas en felles fare-, eksponerings- og risikovurdering av disse nanoformene. Det skal gis 

en begrunnelse som viser at en variasjon innenfor disse grensene ikke berører fare-, eksponerings- og risikovurderingen 

av de lignende nanoformene i gruppen. En nanoform kan bare tilhøre én gruppe av lignende nanoformer. 

Når begrepet «nanoform» brukes i de andre vedleggene, skal det vise til en nanoform eller en gruppe av lignende 

nanoformer, dersom en slik gruppe er definert, som definert i dette vedlegg.» 

b) Trinn 1 skal lyde: 

«TRINN 1 – INNSAMLING OG FELLES BRUK AV EKSISTERENDE OPPLYSNINGER 

Registranten skal samle inn alle eksisterende tilgjengelige forsøksdata om stoffet som skal registreres; herunder et 

litteratursøk etter relevante opplysninger om stoffet. 

I den grad det er mulig, skal registreringssøknader framlegges i fellesskap, i samsvar med artikkel 11 eller 19. Dette vil 

gjøre det mulig å dele forsøksdata; dermed unngås unødvendige forsøk, og kostnadene reduseres. Registranten bør også 

samle inn alle andre tilgjengelige og relevante opplysninger om stoffet, herunder om alle nanoformer av stoffet som 

omfattes av registreringen, uavhengig av om forsøk for et bestemt endepunkt kreves eller ikke for den bestemte 

mengdeterskelen. De bør omfatte opplysninger fra alternative kilder (f.eks. fra (Q)SAR-modeller, sammenligning med 

stoffer med samme struktur, in vivo- og in vitro-forsøk, epidemiologiske data) som kan bidra til å fastslå om stoffet har 

farlige egenskaper eller ikke, og som i visse tilfeller kan erstatte resultatene fra dyreforsøk. 

I tillegg skal det samles inn opplysninger om eksponering, bruk og risikohåndteringstiltak, i samsvar med artikkel 10 og 

dette vedlegg. Ved vurderingen av disse opplysningene under ett kan registranten avgjøre om det er behov for å 

framskaffe ytterligere opplysninger.»  

  

(1) EUT L 275 av 20.10.2011, s. 38. 
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c) Trinn 3 skal lyde: 

«TRINN 3 – FASTLEGGING AV OPPLYSNINGSMANGLER 

Registranten skal deretter sammenligne opplysningsbehovene for stoffet med allerede tilgjengelige opplysninger, samt i 

hvilken grad de tilgjengelige opplysningene er dekkende for alle nanoformer som omfattes av registreringen, og 

fastlegge eventuelle mangler. 

På dette stadiet er det viktig å sikre at tilgjengelige data er relevante og av tilstrekkelig kvalitet til å oppfylle kravene.» 

d) Trinn 4 skal lyde: 

«TRINN 4 – FRAMSKAFFELSE AV NYE DATA / FORSLAG TIL FORSØKSSTRATEGI 

I visse tilfeller vil det ikke være nødvendig å framskaffe nye data. Dersom det mangler nødvendige opplysninger, må 

imidlertid nye data framskaffes (vedlegg VII og VIII), eller en forsøksstrategi foreslås (vedlegg IX og X), avhengig av 

mengdeterskelen. Nye forsøk på virveldyr skal utføres eller foreslås bare som en siste løsning dersom alle andre 

datakilder er uttømt. 

Denne metoden skal også brukes dersom det mangler opplysninger om én eller flere nanoformer av stoffet som inngår i 

den felles framlagte registreringsdokumentasjonen. 

I noen tilfeller kan reglene fastsatt i vedlegg VII—XI kreve at visse forsøk utføres tidligere enn eller i tillegg til 

standardkravene. 

MERKNADER 

Merknad 1: Dersom det ikke er teknisk mulig, eller dersom det vitenskapelig sett ikke synes nødvendig å gi 

opplysninger, skal årsakene til dette angis klart, i samsvar med relevante bestemmelser. 

Merknad 2: Registranten kan ha et ønske om å erklære at visse opplysninger som er framlagt i registrerings-

dokumentasjonen, er kommersielt følsomme, og at offentliggjøring av dem kan skade vedkommende kommersielt. 

Dersom dette er tilfellet, skal vedkommende framlegge en liste over disse opplysningene sammen med en begrunnelse.» 

e) Innledningen i avsnitt 2, «Identifikasjon av stoffet», skal lyde: 

«For hvert stoff skal opplysningene som gis i dette avsnitt, være tilstrekkelige til at stoffet kan identifiseres og de ulike 

nanoformene karakteriseres. Dersom det ikke er teknisk mulig, eller dersom det vitenskapelig sett ikke synes nødvendig 

å gi opplysninger om ett eller flere av punktene nedenfor, skal dette klart begrunnes.» 

f) Underavsnitt 2.3 skal lyde: 

«2.3. Sammensetningen av hvert stoff. Dersom en registrering omfatter én eller flere nanoformer, skal disse nan-

oformene karakteriseres i henhold til avsnitt 2.4 i dette vedlegg. 

2.3.1. Renhetsgrad (%). 

2.3.2. Arten av urenheter, herunder isomerer og biprodukter. 

2.3.3. De viktigste urenhetenes prosentdel. 

2.3.4. Eventuelle tilsetningsstoffers (f.eks. stabilisatorer eller hemmere) art og andel … ppm, … %). 

2.3.5. Spektraldata (f.eks. UV-data, IR-data, kjernemagnetisk resonans eller massespektrum). 

2.3.6. Høytrykksvæskekromatogram, gasskromatogram. 

2.3.7. Beskrivelse av analysemetoder eller angivelse av bibliografiske henvisninger for identifikasjon av stoffet, og om 

relevant, for identifikasjon av urenheter og tilsetningsstoffer. Disse opplysningene skal være tilstrekkelige til at 

metodene kan reproduseres. 

2.4. Karakterisering av nanoformer av et stoff: For hver av karakteriseringsparametrene kan de framlagte opplys-

ningene gjelde enten for en enkelt nanoform eller for en gruppe av lignende nanoformer, forutsatt at gruppen er 

tydelig avgrenset. 

Opplysningene i nr. 2.4.2–2.4.5 skal være tydelig knyttet til de ulike nanoformene eller gruppene av lignende 

nanoformer som er identifisert i nr. 2.4.1. 
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2.4.1. Navnet eller annen betegnelse på nanoformene eller gruppene av lignende nanoformer av stoffet. 

2.4.2. Antallbasert partikkelstørrelsesfordeling med angivelse av andelen av partiklene i størrelsesområdet 1–100 nm. 

2.4.3. Beskrivelse av overflatefunksjonalisering eller -behandling og identifikasjon av hver agens, herunder IUPAC-

betegnelse og CAS- eller EF-nummer. 

2.4.4. Form, størrelsesforhold og andre morfologiske egenskaper: krystallinitet, opplysninger om struktur, herunder 

f.eks. skallignende strukturer eller hule strukturer, dersom det er relevant. 

2.4.5. Overflateareal (spesifikt overflate/volum-forhold og/eller spesifikt overflate/masse-forhold). 

2.4.6. Beskrivelse av analysemetodene eller relevante bibliografiske henvisninger for opplysningene i dette under-

avsnitt. Disse opplysningene skal være tilstrekkelige til at metodene kan reproduseres.» 

g) I avsnitt 3 skal ny innledning etter overskriften «OPPLYSNINGER OM FRAMSTILLING OG BRUK AV 

STOFFET/STOFFENE» lyde: 

«Dersom et stoff som skal registreres, blir framstilt eller importert i én eller flere nanoformer, skal opplysningene om 

framstilling og bruk i henhold til underavsnitt 3.1–3.7 inneholde separate opplysninger om de ulike nanoformene eller 

gruppene av lignende nanoformer som karakterisert i underavsnitt 2.4.» 

h) I avsnitt 5 skal innledningen lyde: 

«Disse opplysningene skal være i samsvar med dem som er gitt i sikkerhetsdatabladet, dersom det kreves et 

sikkerhetsdatablad i henhold til artikkel 31. 

Dersom et stoff som skal registreres, også blir framstilt eller importert i én eller flere nanoformer, skal opplysningene 

som kreves i henhold til dette avsnitt, der det er relevant gis for de ulike nanoformene eller gruppene av lignende 

nanoformer som karakterisert i underavsnitt 2.4.» 

i) I avsnitt 3 skal ny innledning etter overskriften «OPPLYSNINGER OM EKSPONERING FOR STOFFER SOM 

REGISTRERES I MENGDER MELLOM 1 OG 10 TONN PER ÅR PER FRAMSTILLER ELLER IMPORTØR» lyde: 

«Dersom et stoff som skal registreres, blir framstilt eller importert i én eller flere nanoformer, skal opplysningene som 

kreves i henhold til dette avsnitt, gis separat for de ulike nanoformene eller gruppene av lignende nanoformer som 

karakterisert i underavsnitt 2.4.» 

4. I vedlegg VII til forordning (EF) nr. 1907/2006 gjøres følgende endringer: 

a) I innledningen tilføyes følgende tekst etter tredje ledd: 

«Uten at det berører opplysningene som er gitt om andre former, skal alle relevante fysisk-kjemiske, toksikologiske og 

økotoksikologiske opplysninger omfatte karakterisering av nanoformen som er gjenstand for forsøket, og forsøks-

vilkårene. Dersom QSAR-modeller benyttes, eller dersom dokumentasjon innhentes på andre måter enn gjennom 

forsøk, skal det gis en begrunnelse samt en beskrivelse av kjennetegnene/egenskapene til nanoformene som dokumenta-

sjonen kan anvendes for.» 

b) Underavsnitt 7.7 skal lyde: 

«7.7. Vannløselighet 

For nanoformer skal undersøkelse 

av oppløsningshastigheten i vann 

samt i relevante biologiske medier 

og miljømedier vurderes i tillegg. 

7.7. Det er ikke nødvendig å foreta undersøkelsen dersom 

— stoffet er ikke er hydrolysebestandig ved pH 4, 7 og 9 (halve-

ringstid under tolv timer), eller 

— stoffet oksideres lett i vann. 

Dersom stoffet synes å være uløselig i vann, foretas et grenseforsøk opp 

til analysemetodens påvisningsgrense. 

For nanoformer skal den mulige forstyrrende virkningen av disperge-

ring vurderes når undersøkelsen gjennomføres.» 
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c) Underavsnitt 7.8 skal lyde: 

«7.8. Fordelingskoeffisient n-oktanol/ 

vann 

7.8. Det er ikke nødvendig å foreta undersøkelsen dersom stoffet er uor-

ganisk. Dersom forsøket ikke kan foretas (f.eks. fordi stoffet går i 

oppløsning, har høy overflateaktivitet, gir en voldsom reaksjon under 

forsøket eller ikke løses i vann eller oktanol, eller fordi det ikke er 

mulig å framstille stoffet med tilstrekkelig renhet), skal det framlegges 

en beregnet verdi for log P samt en nærmere beskrivelse av beregnings-

metoden. 

For nanoformer skal den mulige forstyrrende virkningen av disper-

gering i oktanol og vann vurderes når undersøkelsen gjennomføres. 

For nanoformer, enten de er av uorganiske eller organiske stoffer, der 

fordelingskoeffisienten n-oktanol/vann ikke er relevant, skal det i stedet 

vurderes å undersøke dispersjonsstabiliteten.» 

d) Etter underavsnitt 7.14 tilføyes følgende: 

«7.14.a Støvdanning 

For nanoformer 

7.14.a Det er ikke nødvendig å foreta undersøkelsen dersom eksponering 

for stoffet i granulert form i løpet av dets livssyklus kan utelukkes.» 

e) Nr. 8.4.1 skal lyde: 

«8.4.1. In vitro-genmutasjonsunder-

søkelse av bakterier 

8.4.1. Det er ikke nødvendig å foreta undersøkelsen for nanoformer dersom 

den ikke egner seg. I dette tilfellet skal det framlegges andre under-

søkelser som omfatter én eller flere in vitro-undersøkelser av arve-

stoffskadelighet i pattedyrceller (vedlegg VIII avsnitt 8.4.2 og 8.4.3 

eller andre internasjonalt anerkjente in vitro-metoder).» 

f) Nr. 8.5.1 skal lyde: 

«8.5.1. Tilførsel gjennom munnen 8.5.1. Det er ikke nødvendig å foreta undersøkelsen dersom en undersøkelse 

av akutt giftighet ved innånding (8.5.2) er tilgjengelig. 

For nanoformer skal en undersøkelse med tilførsel gjennom munnen 

erstattes av en undersøkelse med opptak ved innånding (8.5.2), med 

mindre det er usannsynlig at mennesker vil bli eksponert via 

innånding, idet det tas hensyn til sannsynligheten for eksponering for 

aerosoler, partikler eller dråper av en størrelse som kan innåndes.» 

g) Nr. 9.1.1 skal lyde: 

«9.1.1. Forsøk med tanke på korttids-

giftighet for virvelløse dyr 

(foretrukket art: Daphnia) 

Registranten kan vurdere forsøk 

med tanke på langtidsgiftighet i 

stedet for korttidsgiftighet. 

9.1.1. Det er ikke nødvendig å foreta undersøkelsen dersom 

— det finnes formildende faktorer som tyder på at giftighet i vann 

sannsynligvis ikke vil forekomme, for eksempel dersom stoffet er 

svært tungt løselig i vann, eller dersom stoffet sannsynligvis ikke 

vil trenge gjennom biologiske membraner, 

— en undersøkelse av langtidsgiftighet i vann for virvelløse dyr er 

tilgjengelig, eller 

— tilstrekkelige opplysninger for miljøklassifisering og -merking er 

tilgjengelige. 

Undersøkelsen kan ikke velges bort for nanoformer bare på grunnlag 

av at de er svært tungt løselige i vann. 

Undersøkelsen av langtidsgiftighet i vann for Daphnia (vedlegg IX 

avsnitt 9.1.5) skal vurderes dersom stoffet er lite vannløselig, eller for 

nanoformer dersom de har en lav løsningshastighet i de relevante 

forsøksmediene.» 
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h) Nr. 9.2.1 skal lyde: 

«9.1.2. Veksthemmingsundersøkelse på 

vannplanter (alger foretrekkes) 

9.1.2. Det er ikke nødvendig å utføre undersøkelsen dersom det finnes 

formildende faktorer som tyder på at giftighet i vann sannsynligvis 

ikke vil forekomme, for eksempel dersom stoffet er svært tungt 

løselig i vann, eller dersom stoffet sannsynligvis ikke vil trenge 

gjennom biologiske membraner. 

Undersøkelsen kan ikke velges bort for nanoformer bare på grunnlag 

av at de er svært tungt løselige i vann.» 

5. I vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 gjøres følgende endringer: 

a) I innledningen tilføyes følgende tekst etter første ledd: 

«Uten at det berører opplysningene som er gitt om andre former, skal alle relevante fysisk-kjemiske, toksikologiske og 

økotoksikologiske opplysninger omfatte karakterisering av nanoformen som er gjenstand for forsøket, og forsøks-

vilkårene. Dersom QSAR-modeller benyttes, eller dersom dokumentasjon innhentes på andre måter enn gjennom 

forsøk, skal det gis en begrunnelse samt en beskrivelse av kjennetegnene/egenskapene til nanoformene som dokumenta-

sjonen kan anvendes for.» 

b) Nytt avsnitt skal lyde: 

«7. OPPLYSNINGER OM STOFFETS FYSISK-KJEMISKE EGENSKAPER 

7.14b. Ytterligere opplysninger om 

fysisk-kjemiske egenskaper 

Bare for nanoformer 

Ytterligere forsøk for nanoformer som omfattes av registreringen, skal 

vurderes av registranten eller kan kreves av Byrået i samsvar med 

artikkel 41 dersom det er tegn på at visse andre partikkelegenskaper i 

betydelig grad påvirker faren ved eller eksponeringen for disse 

nanoformene.» 

c) Underavsnitt 8.5 skal lyde: 

«8.5. Akutt giftighet 8.5. Det er vanligvis ikke nødvendig å foreta undersøkelsen(e) dersom 

— stoffet er klassifisert som hudetsende. 

I tillegg til tilførsel gjennom munnen (8.5.1) eller opptak ved innånding 

(8.5.2) for nanoformer skal opplysningene i avsnitt 8.5.1 til 8.5.3 gis for 

minst én annen opptaksvei for andre stoffer enn gasser. Valg av annen 

tilførselsvei vil avhenge av stoffets art og sannsynlig eksponeringsvei 

for mennesker. Dersom det finnes bare én eksponeringsvei, er det bare 

denne det er nødvendig å framlegge opplysninger om.» 

d) Nr. 8.6.1 skal lyde: 

«8.6.1. Undersøkelse av korttids-

giftighet ved gjentatt dose  

(28 dager), én art, hann og hunn, 

best egnede tilførselsvei, idet 

det tas hensyn til sannsynlig 

opptaksvei for mennesker. 

8.6.1. Det er ikke nødvendig å foreta undersøkelsen av korttidsgiftighet  

(28 dager) dersom 

— en pålitelig undersøkelse av subkronisk (90 dager) eller kronisk 

giftighet er tilgjengelig, forutsatt at egnet art, dose, løsemiddel og 

opptaksvei er brukt, eller 

— dersom et stoff spaltes umiddelbart og det finnes tilstrekkelige 

data om spaltingsproduktene, eller 

— relevant eksponering av mennesker kan utelukkes i samsvar med 

vedlegg XI avsnitt 3. 

Egnet tilførselsvei skal velges etter følgende kriterier: 

Forsøk med opptak gjennom huden er egnet dersom 

— innånding av stoffet er usannsynlig, og 
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 — hudkontakt ved framstilling og/eller bruk av stoffet er sannsynlig, 

og 

— de fysisk-kjemiske og toksikologiske egenskapene tyder på et 

potensial for betydelig absorpsjonshastighet gjennom huden. 

Forsøk med opptak ved innånding er egnet dersom menneskers 

eksponering via innånding er sannsynlig, idet det tas hensyn til 

stoffets damptrykk og/eller sannsynligheten for eksponering for 

aerosoler, partikler eller dråper av en størrelse som kan innåndes. 

For nanoformer skal toksikokinetikk vurderes, herunder restitusjons-

periode og, dersom det er relevant, utskillelse fra lungene (clearance). 

Undersøkelsen av subkronisk giftighet (90 dager) (vedlegg IX avsnitt 

8.6.2) skal foreslås av en registrant dersom hyppigheten og varigheten 

av menneskers eksponering tyder på at en mer langsiktig undersøkelse 

er hensiktsmessig, 

og et av følgende vilkår er oppfylt: 

— andre tilgjengelige data tyder på at stoffet kan ha en farlig 

egenskap som ikke kan oppdages i en undersøkelse av korttids-

giftighet, eller 

— hensiktsmessig utformede toksikokinetiske undersøkelser viser 

en akkumulering av stoffet eller dets metabolitter i visse vev eller 

organer som kunne forblitt uoppdaget ved en undersøkelse av 

korttidsgiftighet, men som kan gi skadevirkninger etter 

vedvarende eksponering. 

Videre undersøkelser skal foreslås av registranten eller kan kreves av 

Byrået i samsvar med artikkel 40 eller 41 dersom 

— det ikke blir identifisert en NOAEL i 28- eller 90-dagersunder-

søkelsen, med mindre årsaken til dette er fravær av skadelige 

giftvirkninger, eller 

— toksisiteten gir særlig grunn til bekymring (f.eks. alvorlige/ 

tungtveiende virkninger), eller 

— det foreligger tegn på en virkning for hvilken den tilgjengelige 

dokumentasjonen er utilstrekkelig med tanke på toksikologisk 

beskrivelse og/eller risikobeskrivelse. I slike tilfeller kan det også 

være mer hensiktsmessig å foreta særlige toksikologiske under-

søkelser utformet for å undersøke disse virkningene (f.eks. 

immuntoksisitet, nevrotoksisitet og, særlig for nanoformer, 

indirekte genotoksisitet), eller 

— eksponeringsveien som brukes i den opprinnelige undersøkelsen 

med gjentatt dose, var uegnet ut fra forventet eksponeringsvei for 

mennesker, og det ikke kan foretas ekstrapolering fra én 

eksponeringsvei til en annen, eller 

— eksponeringen gir særlig grunn til bekymring (f.eks. bruk i 

forbruksvarer som fører til eksponeringsnivåer som er nær 

dosenivåene der giftighet for mennesker kan forventes), eller 

— virkninger påvist ved stoffer som når det gjelder molekylstruktur, 

har en klar strukturlikhet med stoffet som undersøkes, ikke ble 

oppdaget i 28- eller 90-dagersundersøkelsen.» 
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e) Underavsnitt 8.8 skal lyde: 

«8.8. Toksikokinetikk  

8.8.1. Vurdering av stoffets toksiko-

kinetiske atferd, i den grad den 

kan foretas ut fra relevante 

tilgjengelige opplysninger. 

For nanoformer uten høy løsningshastighet i biologiske medier skal en 

toksikokinetisk undersøkelse foreslås av registranten eller kan kreves av 

Byrået i samsvar med artikkel 40 eller 41 dersom en slik vurdering ikke kan 

gjennomføres på grunnlag av relevante tilgjengelige opplysninger, herunder 

fra undersøkelsen foretatt i samsvar med 8.6.1. 

Valget av undersøkelse vil avhenge av de gjenværende opplysningsmanglene 

og resultatene av vurderingen av kjemikaliesikkerhet.» 

f) Nr. 9.1.3 skal lyde: 

«9.1.3. Forsøk med tanke på korttids-

giftighet for fisk: Registranten 

kan vurdere forsøk med tanke 

på langtidsgiftighet i stedet for 

korttidsgiftighet. 

9.1.3. Det er ikke nødvendig å foreta undersøkelsen dersom 

— det finnes formildende faktorer som tyder på at giftighet i vann 

sannsynligvis ikke vil forekomme, for eksempel dersom stoffet er 

svært tungt løselig i vann, eller dersom stoffet sannsynligvis ikke 

vil trenge gjennom biologiske membraner, eller 

— en undersøkelse av langtidsgiftighet i vann for fisk er tilgjengelig. 

Undersøkelsen kan ikke velges bort for nanoformer bare på grunnlag 

av at de er svært tungt løselige i vann. 

Forsøk med tanke på langtidsgiftighet i vann som beskrevet i 

vedlegg IX skal vurderes dersom vurderingen av kjemikaliesikkerhet i 

henhold til vedlegg I tyder på behov for videre undersøkelse av 

virkninger på vannorganismer. Valget av passende forsøk vil avhenge 

av resultatene av vurderingen av kjemikaliesikkerhet. 

Undersøkelsen av langtidsgiftighet i vann for fisk (vedlegg IX avsnitt 

9.1.6) skal vurderes dersom stoffet er lite vannløselig, eller for 

nanoformer dersom de har en lav løsningshastighet i de relevante 

forsøksmediene.» 

g) Nr. 9.4.1 skal lyde: 

«9.1.4. Respirasjonshemningsforsøk 

med aktivert slam 

9.1.4. Det er ikke nødvendig å foreta undersøkelsen dersom 

— det ikke er utslipp til noe renseanlegg, eller 

— det finnes formildende faktorer som tyder på at mikrobiell 

giftighet sannsynligvis ikke vil forekomme, for eksempel dersom 

stoffet er svært tungt løselig i vann, eller 

— stoffet er funnet å være lett biologisk nedbrytbart og de benyttede 

forsøkskonsentrasjonene er i det konsentrasjonsområdet som kan 

forventes i innløpet til et renseanlegg. 

Undersøkelsen kan ikke velges bort for nanoformer bare på grunnlag 

av at de er svært tungt løselige i vann. 

Undersøkelsen kan erstattes med et nitrifikasjonshemmingsforsøk 

dersom tilgjengelige data viser at stoffet sannsynligvis hemmer 

mikrobiell vekst eller funksjon, særlig nitrogenbindende bakterier.» 

h) Underavsnitt 9.2 skal lyde: 

«9.2. Nedbryting 9.2. Videre nedbrytingsforsøk skal vurderes dersom vurderingen av 

kjemikaliesikkerhet i henhold til vedlegg I tyder på behov for videre 

undersøkelse av stoffets nedbryting. 
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 For nanoformer som verken er løselige eller har en høy løsningshastighet, 

skal slike forsøk undersøke morfologiske forandringer (f.eks. uoppret-

telige endringer av partiklenes størrelse, form og overflateegenskaper og 

tap av belegg), kjemisk forvandling (f.eks. oksidasjon og reduksjon) og 

annen abiotisk nedbryting (f.eks. fotolyse). 

Valget av passende forsøk vil avhenge av resultatene av vurderingen av 

kjemikaliesikkerhet.» 

i) Nr. 9.2.2 skal lyde: 

«9.2.2. Abiotisk 

9.2.2.1. Hydrolyse som funksjon av 

pH. 

9.2.2.1. Det er ikke nødvendig å foreta undersøkelsen dersom 

— stoffet er lett biologisk nedbrytbart, eller 

— stoffet er svært tungt løselig i vann. 

Undersøkelsen kan ikke velges bort for nanoformer bare på 

grunnlag av at de er svært tungt løselige i vann.» 

j) Nr. 9.3.1 skal lyde: 

«9.3.1. Adsorpsjons-

/desorpsjonskartlegging 

9.3.1. Det er ikke nødvendig å foreta undersøkelsen dersom 

— stoffet, på grunnlag av sine fysisk-kjemiske egenskaper, kan 

forventes å ha et lavt potensial for adsorpsjon (f.eks. kan stoffet 

ha en lav fordelingskoeffisient oktanol/vann), eller 

— stoffet og dets relevante nedbrytingsprodukter nedbrytes raskt. 

For nanoformer skal bruk av en fysisk-kjemisk egenskap (f.eks. 

fordelingskoeffisient oktanol-vann) som begrunnelse for å velge bort 

undersøkelsen, omfatte en rimelig begrunnelse for dens relevans for 

et lavt adsorpsjonspotensial.» 

6. I vedlegg IX til forordning (EF) nr. 1907/2006 gjøres følgende endringer: 

a) I innledningen tilføyes følgende tekst etter annet ledd: 

«Uten at det berører opplysningene som er gitt om andre former, skal alle relevante fysisk-kjemiske, toksikologiske og 

økotoksikologiske opplysninger omfatte karakterisering av nanoformen som er gjenstand for forsøket, og 

forsøksvilkårene. Dersom QSAR-modeller benyttes, eller dersom dokumentasjon innhentes på andre måter enn 

gjennom forsøk, skal det gis en begrunnelse samt en beskrivelse av kjennetegnene/egenskapene til nanoformene som 

dokumentasjonen kan anvendes for.» 

b) Nr. 8.6.2 skal lyde: 

«8.6.2. Undersøkelse av subkronisk 

giftighet (90 dager), én art, 

gnager, hann og hunn, best 

egnede tilførselsvei, idet det tas 

hensyn til sannsynlig opptaksvei 

for mennesker. 

8.6.2. Det er ikke nødvendig å foreta undersøkelsen av subkronisk giftighet 

(90 dager) dersom 

— en pålitelig undersøkelse av korttidsgiftighet ved gjentatt dose  

(28 dager) er tilgjengelig og viser alvorlige giftvirkninger i 

henhold til kriteriene for klassifisering av stoffet som R 48, der 

observert 28-dagers NOAEL med anvendelse av en passende 

usikkerhetsfaktor muliggjør ekstrapolering mot 90-dagers 

NOAEL for samme eksponeringsvei, eller 

— en pålitelig undersøkelse av kronisk giftighet er tilgjengelig, 

forutsatt at egnet art og tilførselsvei er benyttet, eller 

— et stoff spaltes umiddelbart, og det finnes tilstrekkelige data om 

spaltingsproduktene (både for systemiske virkninger og 

virkningene på opptaksstedet), eller 
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 — stoffet er ikke-reaktivt, uløselig og umulig å innånde, og det ikke 

finnes bevis for absorpsjon eller giftighet i et 28-dagers 

grenseforsøk, særlig dersom et slikt mønster er knyttet til 

begrenset eksponering av mennesker. 

Egnet tilførselsvei skal velges etter følgende kriterier: 

Forsøk med opptak gjennom huden er egnet dersom 

1) hudkontakt ved framstilling og/eller bruk av stoffet er 

sannsynlig, og 

2) de fysisk-kjemiske egenskapene antyder en betydelig 

absorpsjonshastighet gjennom huden, og 

3) et av følgende vilkår er oppfylt: 

— giftighet er observert ved forsøk med akutt hudgiftighet ved 

lavere doser enn i forsøket med oral giftighet, eller 

— systemiske virkninger eller andre bevis for absorpsjon er 

observert i undersøkelser av hud- og/eller øyeirritasjon, eller 

— in vitro-forsøk antyder betydelig opptak gjennom huden, 

eller 

— betydelig hudgiftighet eller hudgjennomtrenging er 

konstatert for strukturelt beslektede stoffer. 

Forsøk med opptak ved innånding er egnet dersom 

— menneskers eksponering ved innånding er sannsynlig, idet det 

tas hensyn til stoffets damptrykk og/eller sannsynligheten for 

eksponering for aerosoler, partikler eller dråper av en størrelse 

som kan innåndes. 

For nanoformer skal toksikokinetikk vurderes, herunder restitusjons-

periode og, dersom det er relevant, utskillelse fra lungene 

(clearance). 

Videre undersøkelser skal foreslås av registranten eller kan kreves av 

Byrået i samsvar med artikkel 40 eller 41 dersom 

— det ikke blir identifisert en NOAEL i 90-dagersundersøkelsen, 

med mindre årsaken til dette er fravær av skadelige 

giftvirkninger, eller 

— toksisiteten gir særlig grunn til bekymring (f.eks. alvorlige/ 

tungtveiende virkninger), eller 

— det foreligger tegn på en virkning for hvilken den tilgjengelige 

dokumentasjonen er utilstrekkelig med tanke på toksikologisk 

beskrivelse og/eller risikobeskrivelse. I slike tilfeller kan det 

også være mer hensiktsmessig å foreta særlige toksikologiske 

undersøkelser utformet for å undersøke disse virkningene (f.eks. 

immuntoksisitet, nevrotoksisitet og, særlig for nanoformer, 

indirekte genotoksisitet), eller 

— eksponeringen gir særlig grunn til bekymring (f.eks. bruk i 

forbruksvarer som fører til eksponeringsnivåer som er nær 

dosenivåene der giftighet for mennesker kan forventes).» 
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c) Nr. 9.2.1.2 skal lyde: 

«9.2.1.2. Simuleringsforsøk med full-

stendig nedbryting i over-

flatevann 

9.2.1.2. Det er ikke nødvendig å foreta undersøkelsen dersom 

stoffet er svært tungt løselig i vann, eller 

stoffet er lett biologisk nedbrytbart. 

Undersøkelsen kan ikke velges bort for nanoformer bare på 

grunnlag av at de er svært tungt løselige i vann.» 

d) Underavsnitt 9.3 skal lyde: 

«9.3. Skjebne og atferd i miljøet  

9.3.2. Bioakkumulering i arter som 

lever i vann, fortrinnsvis fisk 

9.3.2. Det er ikke nødvendig å foreta undersøkelsen dersom 

stoffet har et lavt potensial for bioakkumulering (for eksempel 

log Kow ≤ 3) og/eller et lavt potensial for å trenge gjennom 

biologiske membraner, eller 

direkte eller indirekte eksponering av vannmiljøet er usannsynlig. 

For nanoformer skal bruk av en fysisk-kjemisk egenskap (f.eks. 

fordelingskoeffisient oktanol-vann, løsningshastighet, dispersjons-

stabilitet) som begrunnelse for å velge bort undersøkelsen, omfatte 

en rimelig begrunnelse for dens relevans for et lavt potensial for 

bioakkumulering eller lav sannsynlighet for direkte eller indirekte 

eksponering av vannmiljøet. 

9.3.3. Ytterligere opplysninger om 

adsorpsjon/desorpsjon avhengig 

av resultatene av undersøkelsen 

som kreves i henhold til 

vedlegg VIII 

9.3.3. Det er ikke nødvendig å foreta undersøkelsen dersom 

stoffet, på grunnlag av sine fysisk-kjemiske egenskaper, kan 

forventes å ha et lavt potensial for adsorpsjon (f.eks. kan stoffet ha en 

lav fordelingskoeffisient oktanol/vann), eller 

stoffet og dets nedbrytingsprodukter nedbrytes raskt. 

For nanoformer skal bruk av en fysisk-kjemisk egenskap (f.eks. 

fordelingskoeffisient oktanol-vann, løsningshastighet, dispersjons-

stabilitet) som begrunnelse for å velge bort undersøkelsen, omfatte 

en rimelig begrunnelse for dens relevans for et lavt adsorpsjons-

potensial.» 

e) Underavsnitt 9.4 skal lyde: 

«9.4. Virkninger på landorganismer 9.4. Det er ikke nødvendig å foreta disse undersøkelsene dersom direkte og 

indirekte eksponering av jordmiljøet er usannsynlig. 

I mangel av toksisitetsdata for jordorganismer kan likevektsfordelings-

metoden anvendes til å vurdere eksponeringen av jordorganismer. 

Dersom likevektsfordelingsmetoden anvendes for nanoformer, skal 

dette være vitenskapelig begrunnet. 

Valget av passende forsøk avhenger av resultatene av vurderingen av 

kjemikaliesikkerhet. 

Særlig for stoffer som har et høyt potensial for adsorpsjon til jord, eller 

som er svært persistente, skal registranten vurdere forsøk med tanke på 

langtidsgiftighet i stedet for korttidsgiftighet.» 

7. I vedlegg X til forordning (EF) nr. 1907/2006 gjøres følgende endringer: 

a) I innledningen tilføyes følgende tekst etter annet ledd: 

«Uten at det berører opplysningene som er gitt om andre former, skal alle relevante fysisk-kjemiske, toksikologiske og 

økotoksikologiske opplysninger omfatte karakterisering av nanoformen som er gjenstand for forsøket, og forsøksvilkårene. 

Dersom QSAR-modeller benyttes, eller dersom dokumentasjon innhentes på andre måter enn gjennom forsøk, skal det gis 

en begrunnelse samt en beskrivelse av kjennetegnene/egenskapene til nanoformene som dokumentasjonen kan anvendes 

for.»  
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b) Nr. 8.6.3 skal lyde: 

 «8.6.3. En undersøkelse av langtidsgiftighet ved gjentatt dose (≥ 12 måneder) 

kan foreslås av registranten eller kreves av Byrået i samsvar med 

artikkel 40 eller 41 dersom hyppigheten eller varigheten av 

menneskers eksponering tyder på at en mer langvarig undersøkelse er 

hensiktsmessig, og et av følgende vilkår er oppfylt: 

— alvorlige eller tungtveiende giftvirkninger som gir grunn til 

særlig bekymring, er observert i 28- eller 90-dagersunder-

søkelsen, og tilgjengelig dokumentasjon er utilstrekkelig for en 

toksikologisk vurdering eller risikobeskrivelse, eller 

— virkninger påvist ved stoffer som når det gjelder molekylstruktur, 

har en klar strukturlikhet med stoffet som undersøkes, ikke ble 

oppdaget i 28- eller 90-dagersundersøkelsen, eller 

— stoffet kan ha en farlig egenskap som ikke kan oppdages i en  

90-dagersundersøkelse. 

Dersom nanoformer omfattes av registreringen, skal de fysisk-

kjemiske egenskapene, særlig partikkelstørrelse, form og andre 

morfologiske parametrer, overflatefunksjonalisering og over-

flateareal samt molekylstruktur tas i betraktning når det skal 

avgjøres om et av vilkårene ovenfor er oppfylt.» 

8. I vedlegg XI til forordning (EF) nr. 1907/2006 gjøres følgende endringer: 

a) I innledningen tilføyes følgende tekst etter siste ledd: 

«Særlige krav til nanoformer i dette vedlegg gjelder uten at det berører krav til andre former av et stoff.» 

b) Nr. 1.1.3 skal lyde: 

«1.1.3. Historiske data som gjelder mennesker 

Historiske data som gjelder mennesker, for eksempel epidemiologiske undersøkelser av eksponerte befolk-

ningsgrupper, data om utilsiktet eller yrkesmessig eksponering og kliniske undersøkelser, skal tas i betraktning. 

Dataenes verdi for en bestemt virkning på menneskers helse avhenger blant annet av typen analyse og 

parametrene som omfattes, og på reaksjonens omfang og spesifisitet, og følgelig virkningens forutsigbarhet. 

Kriteriene for å vurdere dataenes tilstrekkelighet omfatter 

1) riktig utvalg og beskrivelse av eksponerte grupper og kontrollgrupper, 

2) en tilstrekkelig beskrivelse av eksponeringen, 

3) tilstrekkelig varighet av oppfølgingen for å fastslå eventuelle sykdomstilfeller, 

4) en gyldig metode for observasjon av virkning, 

5) tilstrekkelig hensyntagen til skjevheter og feilkilder, og 

6) en rimelig statistisk pålitelighet som underbygger konklusjonen. 

I alle tilfeller skal det gis tilstrekkelig og pålitelig dokumentasjon. 

Når nanoformer omfattes av registreringen, skal denne metoden håndtere nanoformene separat.» 

c) Underavsnitt 1.2 skal lyde: 

«1.2. Dataenes beviskraft 

Det kan foreligge data fra flere uavhengige informasjonskilder som samlet har tilstrekkelig beviskraft og 

berettiger antakelsen/konklusjonen om at et stoff har eller ikke har en bestemt farlig egenskap, mens opplys-

ningene fra hver enkelt kilde isolert sett ikke anses som tilstrekkelig til å berettige en slik antakelse/ 

konklusjon. 
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Det kan foreligge data fra nye forsøksmetoder som ennå ikke er inkludert i forsøksmetodene nevnt i artikkel 13 

nr. 3, eller fra en internasjonal forsøksmetode som er anerkjent av Kommisjonen eller Byrået som likeverdig, og 

som har tilstrekkelig beviskraft til å berettige konklusjonen at et stoff har eller ikke har en bestemt farlig 

egenskap. 

Dersom det foreligger tilstrekkelig beviskraft for forekomsten eller fraværet av en bestemt farlig egenskap 

skal det ikke foretas videre forsøk på virveldyr for vedkommende egenskap, 

kan videre forsøk som ikke involverer virveldyr, utelates. 

I alle tilfeller skal det gis tilstrekkelig og pålitelig dokumentasjon. 

Når nanoformer omfattes av registreringen, skal denne metoden håndtere nanoformene separat.» 

d) Underavsnitt 1.3 skal lyde: 

«1.3. Kvalitativ eller kvantitativ strukturaktivitetsrelasjon ((Q)SAR) 

Resultater oppnådd ved bruk av gyldige (Q)SAR-modeller (kvalitative eller kvantitative strukturaktivitets-

relasjoner) kan tyde på forekomst eller fravær av en bestemt farlig egenskap. Resultatene fra bruk av (Q)SAR-

modeller kan anvendes i stedet for forsøk når følgende vilkår er oppfylt: 

— Resultatene er utledet av en (Q)SAR-modell som det er fastslått har vitenskapelig gyldighet. 

— Stoffet faller inn under (Q)SAR-modellens bruksområde. 

— Resultatene er tilstrekkelige for klassifisering og merking og/eller risikovurdering. 

— Det gis tilstrekkelig og pålitelig dokumentasjon av den benyttede metoden. 

Byrået skal i samarbeid med Kommisjonen, medlemsstatene og berørte parter utarbeide og gi retningslinjer for 

vurdering av hvilke (Q)SAR-modeller som oppfyller nevnte vilkår samt gi eksempler. 

Når nanoformer omfattes av registreringen, skal denne metoden håndtere nanoformene separat.» 

e) Siste ledd i avsnitt 1.4 skal lyde: 

«Slik bekreftelse er ikke nødvendig dersom følgende vilkår er oppfylt: 

1) Resultatene er utledet av en in vitro-metode som er fastslått å være av vitenskapelig verdi etter en validerings-

undersøkelse i henhold til internasjonalt anerkjente valideringsprinsipper. 

2) Resultatene er tilstrekkelige for klassifisering og merking og/eller risikovurdering. 

3) Det gis tilstrekkelig og pålitelig dokumentasjon av den benyttede metoden. 

Når nanoformer omfattes av registreringen, skal metoden i nr. 1–3 håndtere nanoformene separat.» 

f) I avsnitt 1.5 skal første ledd lyde: 

«Stoffer hvis fysisk-kjemiske, toksikologiske og økotoksikologiske egenskaper med sannsynlighet ligner eller følger et 

fast mønster som følge av strukturell likhet, kan anses som en gruppe eller «kategori» av stoffer. Anvendelse av 

gruppebegrepet krever at fysisk-kjemiske egenskaper, virkninger på menneskers helse og miljøvirkninger samt skjebne 

i miljøet kan forutsies ut fra data for et eller flere referansestoffer som tilhører samme gruppe, ved interpolasjon med 

andre stoffer i gruppen (metode med sammenligning med stoffer med samme struktur). Dermed unngås behovet for å 

foreta forsøk med hvert stoff for hvert endepunkt. Byrået skal, etter å ha rådført seg med relevante aktører og andre 

berørte parter, offentliggjøre retningslinjer for en teknisk og vitenskapelig begrunnet metodikk for gruppering av stoffer 

i tilstrekkelig tid før første registreringsfrist for innfasingsstoffer. 

Når nanoformer omfattes av registreringen, skal denne metoden håndtere nanoformene separat. Ved gruppering av ulike 

nanoformer av samme stoff kan ikke likheter i molekylstrukturen alene brukes som begrunnelse. 

Dersom nanoformer som omfattes av en registrering, grupperes eller plasseres i en «kategori» sammen med andre 

former, herunder andre nanoformer, av stoffet i samme registrering, gjelder forpliktelsene ovenfor på samme måte.» 
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9. I vedlegg XII til forordning (EF) nr. 1907/2006 gjøres følgende endringer: 

a) Innledningen skal lyde: 

«INNLEDNING 

Formålet med dette vedlegg er å fastsette hvordan etterfølgende brukere skal vurdere og dokumentere at risikoene som 

følger av stoffet eller stoffene de bruker, er under tilstrekkelig kontroll under bruken, for en bruk som ikke dekkes av 

sikkerhetsdatabladet som de har mottatt, og at andre brukere senere i forsyningskjeden kan ha risikoene under 

tilstrekkelig kontroll. Vurderingen skal dekke stoffets livssyklus fra det mottas av etterfølgende bruker med henblikk på 

vedkommendes egne bruksområder og identifiserte bruksområder senere i forsyningskjeden. Vurderingen skal omfatte 

bruken av stoffet alene, i en stoffblanding eller i et produkt. 

Vurderingen skal ta for seg alle nanoformer som omfattes av registreringen. Begrunnelsene og konklusjonene fra 

vurderingen skal være relevante for nanoformene fra de mottas av etterfølgende bruker med henblikk på 

vedkommendes egne bruksområder og identifiserte bruksområder senere i forsyningskjeden. 

Ved vurderingen av kjemikaliesikkerhet og utarbeidingen av rapporten om kjemikaliesikkerhet skal etterfølgende 

bruker ta i betraktning opplysninger mottatt fra leverandøren av det kjemiske stoffet, i samsvar med artikkel 31 og 32 i 

denne forordning. 

Når nanoformer av stoffet omfattes av egne bruksområder eller identifiserte bruksområder senere i forsyningskjeden, 

skal egnede målenheter for vurdering og angivelse av resultatene i trinn 16 i vurderingen av kjemikaliesikkerhet i 

henhold til 0.6.1 og 0.6.2 overveies, og begrunnelsen skal inngå i rapporten om kjemikaliesikkerhet og sammenfattes i 

sikkerhetsdatabladet. En angivelse med flere målenheter der masseenheter inngår, er å foretrekke. 

Dersom en vurdering foretatt i henhold til en fellesskapsrettsakt (f.eks. en risikovurdering gjennomført i henhold til 

forordning (EØF) nr. 793/93) er tilgjengelig og er hensiktsmessig, skal den tas i betraktning ved vurderingen av 

kjemikaliesikkerheten, og den skal gjenspeiles i rapporten om kjemikaliesikkerhet. Avvik fra slike vurderinger skal 

begrunnes. Vurderinger foretatt i henhold til andre internasjonale og nasjonale programmer kan også tas i betraktning. 

Prosessen som den etterfølgende brukeren følger ved vurderingen av kjemikaliesikkerhet og utarbeidingen av rapporten 

om kjemikaliesikkerhet, omfatter tre trinn:» 

b) I trinn 2 tilføyes følgende tekst etter første ledd: 

«Når nanoformer av stoffet omfattes av egne bruksområder eller identifiserte bruksområder senere i forsyningskjeden, 

skal vurderingen omfatte fare-, PBT- og vPvB-vurderingen av nanoformen(e) som brukes.» 

c) I trinn 2 skal tredje ledd lyde: 

«I de tilfeller der den etterfølgende brukeren anser at de opplysningene leverandøren har gitt, må utfylles med andre 

opplysninger for å kunne utarbeide rapporten om kjemikaliesikkerhet, skal vedkommende innhente disse. Dersom 

opplysningene bare kan framskaffes ved hjelp av forsøk på virveldyr, skal vedkommende framlegge et forslag til 

forsøksstrategi overfor Byrået i samsvar med artikkel 38. Vedkommende skal forklare hvorfor det anses nødvendig med 

tilleggsopplysninger. I påvente av resultatene fra videre forsøk skal vedkommende registrere i rapporten om kjemi-

kaliesikkerhet hvilke risikohåndteringstiltak som vedkommende har iverksatt for å håndtere de risikoer som undersøkes. 

Ovennevnte registrering skal ta for seg alle nanoformer som omfattes av vedkommendes egne bruksområder eller 

identifiserte bruksområder senere i forsyningskjeden. Disse opplysningene skal være relevante for nanoformene.» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/2005 

av 17. desember 2018 

om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og 

godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til bis(2-etylheksyl)ftalat (DEHP), 

dibutylftalat (DBP), benzylbutylftalat (BBP) og diisobutylftalat (DIBP)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering 

og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av 

direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt 

rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(1), særlig artikkel 68 

nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Bis(2-etylheksyl)ftalat (DEHP), dibutylftalat (DBP), benzylbutylftalat (BBP)og diisobutylftalat (DIBP) («de fire 

ftalatene») er oppført i vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 som reproduksjonstoksiske stoffer i kategori 1B, 

med utløpsdato 21. februar 2015, angitt i samsvar med artikkel 58 nr. 1 bokstav c) i) i samme forordning. 

2) Etter utløpsdatoen omhandlet i artikkel 58 nr. 1 bokstav c) i) for et stoff oppført i vedlegg XIV skal Det europeiske 

kjemikaliebyrå («Byrået») i samsvar med artikkel 69 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1907/2006 undersøke om bruken av 

stoffer oppført i vedlegg XIV til nevnte forordning i produkter utgjør en risiko for menneskers helse eller miljøet som 

ikke er under tilstrekkelig kontroll, og dersom Byrået anser at dette er tilfellet, utarbeide dokumentasjon til et forslag om 

begrensninger som er i samsvar med kravene i vedlegg XV til forordning (EF) nr. 1907/2006 («vedlegg XV-

dokumentasjon»). 

3) Byrået framla 1. april 2016, i samarbeid med Danmark, vedlegg XV-dokumentasjon for de fire ftalatene(2). Dokumenta-

sjonen bygde på et tidligere forslag om begrensninger framlagt av Danmark i 2011, da Byråets komité for risiko-

vurdering (RAC) og komité for sosioøkonomisk analyse (SEAC) vedtok uttalelser(3) som utgjorde grunnlaget for 

Kommisjonens beslutning om ikke å endre vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006(4), med den begrunnelse at 

dataene som var tilgjengelige på det tidspunktet, ikke tydet på at kombinert eksponering for de fire ftalatene medførte 

noen risiko. I vedlegg XV-dokumentasjonen fra 2016 ble det tatt hensyn til nye opplysninger om eksponering fra 

forskjellige kilder, herunder data fra biologisk overvåking av mennesker fra EU-prosjektet DEMOCOPHES(5), som 

måler forekomsten av de fire ftalatene i urinprøver. 

4) De fire ftalatene finnes i en lang rekke produkter, ettersom de ofte forekommer i myknede materialer. Eksponeringen 

kan skje gjennom inntak av næringsmidler og støv, ved at gjenstander puttes i munnen, ved innånding av luft og støv i 

innendørs miljøer samt ved at støv og gjenstander kommer i kontakt med menneskers slimhinner og hud. 

5) I vedlegg XV-dokumentasjonen ble det foreslått å begrense omsetningen av produkter som inneholder de fire ftalatene i 

en konsentrasjon lik eller høyere enn 0,1 vektprosent enkeltvis eller i enhver kombinasjon i slike mykgjorte 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 322 av 18.12.2018, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 66/2019 av 29. mars 2019 

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

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) https://echa.europa.eu/previous-consultations-on-restriction-proposals/-/substance-rev/13919/term 

(3) Uttalelse fra RAC og SEAC fra 2012 om vedlegg XV-dokumentasjon med forslag om begrensninger av de fire ftalatene: 

https://echa.europa.eu/documents/10162/58050be8-f7be-4b55-b106-76dda4989dd6 

(4) Kommisjonsmelding 2014/C 260/01. 

(5) http://www.eu-hbm.info/democophes/project-partners 

2020/EØS/33/49 
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materialer. Denne konsentrasjonsgrensen ville effektivt motvirke bruk av de fire ftalatene i produkter som omfattes av 

begrensningen. Dokumentasjonen foreslo unntak for produkter beregnet på bruk utelukkende i friluft uten langvarig 

kontakt med hud eller slimhinner, visse produkter beregnet på bruk utelukkende i industrien og landbruket, 

måleredskaper, produkter omfattet av eksisterende EU-regelverk og produkter som allerede er brakt i omsetning i 

Unionen. 

6) RAC vedtok 10. mars 2017 sin uttalelse, der det ble konkludert med at den foreslåtte begrensningen er det mest 

hensiktsmessige tiltaket på unionsplan for effektivt å redusere den påviste risikoen forbundet med disse stoffene. 

7) RAC anså at en kombinert konsentrasjon av de fire ftalatene på 0,1 % eller mindre i mykgjorte materialer i produkter er 

nødvendig for å håndtere risikoen for menneskers helse. 

8) SEAC vedtok 15. juni 2017 en uttalelse der det heter at den foreslåtte begrensningen, som endret av RAC og SEAC, er 

det mest hensiktsmessige tiltaket på unionsplan for å håndtere den påviste risikoen med hensyn til dets sosioøkonomiske 

fordeler og kostnader. 

9) SEAC sluttet seg til konklusjonene i vedlegg XV-dokumentasjonen om at en utsettelse på 36 måneder av anvendelsen 

av begrensningen syntes rimelig og tilstrekkelig til at aktørene i forsyningskjeden kunne etterkomme den. SEAC sluttet 

seg også til unntakene som ble foreslått i vedlegg XV-dokumentasjonen. Dessuten foreslo SEAC, av sosioøkonomiske 

hensyn basert på tilleggsopplysninger fra bil- og luftfartøyindustrien under den offentlige høringen, visse unntak for 

disse sektorene. 

10) Byråets forum for utveksling av opplysninger om gjennomføring nevnt i artikkel 76 nr. 1 bokstav f) i forordning (EF) 

nr. 1907/2006 («Forumet») ble rådspurt om den foreslåtte begrensningen, og det er tatt hensyn til Forumets 

anbefalinger. 

11) Byrået framla 29. august 2017 uttalelsene fra RAC og SEAC(1) for Kommisjonen. På grunnlag av disse uttalelsene om den 

kombinerte eksponeringen via ulike eksponeringsveier for de fire ftalatene, som er skadelige for menneskers helse, 

konkluderte Kommisjonen med at de fire ftalatene utgjør en uakseptabel risiko for menneskers helse når de, enkeltvis eller i 

enhver kombinasjon, forekommer i ett eller flere mykgjorte materialer i produkter i en konsentrasjon lik eller høyere enn 

0,1 vektprosent av ethvert slikt materiale. Ved anvendelsen av denne begrensningen menes med «mykgjorte materialer» 

materialer som kan inneholde ftalater med stort potensial for kombinert eksponering, via ulike eksponeringsveier, av både 

forbrukere og arbeidstakere. Slike materialer omfatter polyvinylklorid (PVC), polyvinylidenklorid (PVDC), polyvinylacetat 

(PVA) polyuretaner, enhver annen polymer (herunder blant annet polymerskum og gummimateriale) unntatt silikongummi 

og belegg av naturlateks, overflatebelegg, sklisikre belegg, etterbehandlingsmidler, overføringsbilder, trykkformer, 

klebemidler, fugemasse, trykkfarger og maling. Kommisjonen anser at risikoen må håndteres på unionsplan. 

12) Vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 inneholder allerede et forbud mot å bringe i omsetning leketøy og 

småbarnsartikler som inneholder DEHP, DBP og BBP under visse vilkår som faller inn under virkeområdet for den 

foreslåtte begrensningen. På bakgrunn både av uttalelsen fra RAC om at DIBP har en risikoprofil tilsvarende DEHP, 

DBP og BBP, at leketøy og småbarnsartikler kan medvirke betydelig til risikoen for spedbarn fra ftalater, og at DIBP 

kan erstatte DBP i leketøy og småbarnsartikler, og på bakgrunn av anbefalingen fra Forumet, anser Kommisjonen 

dessuten at omsetningen av leketøy og småbarnsartikler som inneholder DIBP, også bør begrenses. I tillegg bør 

vilkårene for å bringe i omsetning de fire ftalatene i leketøy og småbarnsartikler ajourføres. 

13) Når det gjelder produkter beregnet på bruk utelukkende i industrien og landbruket eller i friluft, bør den foreslåtte 

begrensningen gjelde bare for produkter som inneholder mykgjort materiale som kommer i kontakt med menneskers 

slimhinner eller i langvarig kontakt med menneskers hud, ettersom slik kontakt medfører eksponering som utgjør en 

risiko for menneskers helse.  

  

(1) https://echa.europa.eu/documents/10162/a265bf86-5fbd-496b-87b4-63ff238de2f7 
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14) Den foreslåtte begrensningen bør ikke gjelde for produkter som reguleres av annet unionsregelverk, for eksempel materialer 

og produkter som er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler og som omfattes av virkeområdet for 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1935/2004(1) og kommisjonsforordning (EU) nr. 10/2011(2), medisinsk 

utstyr som omfattes av virkeområdet for rådsdirektiv 90/385/EØF(3), 93/42/EØF(4) eller europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/79/EF(5), eller deler til slikt utstyr, produkter som omfattes av virkeområdet for europaparlaments- og rådsdirektiv 

2011/65/EU(6) eller den indre emballasjen til legemidler som omfattes av virkeområdet for europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 726/2004(7) eller europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF(8) og 2001/83/EF(9). 

15) Av praktiske hensyn og av hensyn til gjennomførbarheten bør heller ikke den foreslåtte begrensningen få anvendelse på 

måleredskaper til laboratoriebruk eller produkter som utgjør en del av slike redskaper, eller på produkter som er brakt i 

omsetning før anvendelsesdatoen for begrensningen. Videre bør det være visse unntak for motorvogner og luftfartøyer. 

Framfor alt er det berettiget å fastsette en lengre utsettelse av anvendelsen av begrensningen for motorvogner og et unntak 

uten tidsbegrensning for produkter som brukes ved vedlikehold eller reparasjon av motorvogner, dersom motorvognene 

ikke kan fungere som forutsatt uten disse produktene, tatt i betraktning denne sektorens særlige økonomiske betydning. En 

lengre utsettelse av anvendelsen av begrensningen for visse luftfartøyer og et ikke tidsbegrenset unntak for produkter som 

brukes ved vedlikehold eller reparasjon av disse luftfartøyene, dersom produktene er avgjørende for sikkerheten og 

luftdyktigheten, er berettiget på bakgrunn av at luftfartøyer har svært lang levetid, at deres luftdyktighet kan settes i fare 

dersom det ikke er tilgang på deler som oppfyller konstruksjonsspesifikasjonene, og at det tar svært lang tid å oppfylle 

kravene på nytt. 

16) På grunnlag av vedlegg XV-dokumentasjonen og uttalelsene fra RAC og SEAC anser Kommisjonen at den foreslåtte 

begrensningen vil kunne avverge den påviste risikoen uten vesentlig byrde for industrien, forsyningskjeden eller 

forbrukerne, og at den er et egnet tiltak på unionsplan for å forhindre denne risikoen. 

17) De berørte partene bør få tilstrekkelig tid til å treffe nødvendige tiltak for å etterkomme den forslåtte begrensningen, og 

18 måneder er tilstrekkelig for dette formål. Anvendelsen av begrensningen bør derfor generelt utsettes med 18 måneder. 

En lengre, spesifikk utsettelse på 60 måneder bør gjelde i særlige tilfeller for visse motorvogner og luftfartøyer. 

18) Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor endres. 

19) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1935/2004 av 27. oktober 2004 om materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt 

med næringsmidler og om oppheving av direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF (EUT L 338 av 13.11.2004, s. 4). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 10/2011 av 14. januar 2011 om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med 

næringsmidler (EUT L 12 av 15.1.2011, s. 1). 

(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). 

(4) Rådsdirektiv 93/42/EØF av 14. juni 1993 om medisinsk utstyr (EFT L 169 av 12.7.1993, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/79/EF av 27. oktober 1998 om medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (EFT L 331 av 7.12.1998, 

s. 1). 

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk 

utstyr (EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88). 

(7) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 av 31. mars 2004 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet for 

godkjenning og overvåking av legemidler for mennesker og veterinærpreparater og om opprettelse av et europeisk legemiddelkontor (EUT 

L 136 av 30.4.2004, s. 1). 

(8) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for veterinærpreparater 

(EFT L 311 av 28.11.2001, s. 1). 

(9) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker 

(EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 17. desember 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Post 51 i vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 skal lyde: 

«51. 

Bis(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) 

CAS-nr.: 117-81-7 

EF-nr.: 204-211-0 

Dibutylftalat (DBP) 

CAS-nr.: 84-74-2 

EF-nr.: 201-557-4 

Butylbenzylftalat (BBP) 

CAS-nr.: 85-68-7 

EF-nr.: 201-622-7 

Diisobutylftalat (DIBP) 

CAS-nr.: 84-69-5 

EF-nr.: 201-553-2 

1. Skal ikke brukes som stoffer eller i stoffblandinger, enkeltvis eller i noen 

kombinasjon av ftalatene oppført i kolonne 1 i denne posten, i en kon-

sentrasjon på 0,1 vektprosent eller høyere av det mykgjorte materialet i 

leketøy og småbarnsartikler. 

2. Skal ikke bringes i omsetning i leketøy eller småbarnsartikler, enkeltvis 

eller i noen kombinasjon av de tre første ftalatene oppført i kolonne 1 i 

denne posten, i en konsentrasjon på 0,1 vektprosent eller høyere av det 

mykgjorte materialet. 

Dessuten skal DIBP ikke bringes i omsetning etter 7. juli 2020 i leketøy 

eller småbarnsartikler, enkeltvis eller i noen kombinasjon med de tre første 

ftalatene oppført i kolonne 1 i denne posten, i en konsentrasjon på 0,1 vekt-

prosent eller høyere av det mykgjorte materialet. 

3. Skal ikke bringes i omsetning etter 7. juli 2020 i produkter, enkeltvis eller i 

enhver kombinasjon av ftalatene oppført i kolonne 1 i denne posten, i en 

konsentrasjon på 0,1 vektprosent eller høyere av det mykgjorte materialet i 

produktet. 

4. Nr. 3 får ikke anvendelse på 

a) produkter beregnet på bruk utelukkende i industrien og landbruket eller i 

friluft, forutsatt at ingen mykgjorte materialer kommer i kontakt med 

menneskers slimhinner eller i langvarig kontakt med menneskers hud, 

b) luftfartøyer som er brakt i omsetning før 7. januar 2024, eller produkter, 

uansett når de er brakt i omsetning, som er beregnet på bruk ute-

lukkende ved vedlikehold eller reparasjon av slike luftfartøyer, dersom 

disse produktene er avgjørende for luftfartøyenes sikkerhet og luft-

dyktighet, 

c) motorvogner omfattet av virkeområdet for direktiv 2007/46/EF som er 

brakt i omsetning før 7. januar 2024, eller produkter, uansett når de er 

brakt i omsetning, som er beregnet på bruk utelukkende ved vedlikehold 

eller reparasjon av slike motorvogner, dersom motorvognene ikke kan 

fungere som forutsatt uten disse produktene, 

d) produkter brakt i omsetning før 7. juli 2020, 

e) måleredskaper til laboratoriebruk, eller deler av disse, 

f) materialer og produkter som er beregnet på å komme i kontakt med 

næringsmidler, og som omfattes av virkeområdet for forordning (EF) nr. 

1935/2004 eller kommisjonsforordning (EU) nr. 10/2011(*), 

g) medisinsk utstyr som omfattes av virkeområdet for direktiv 

90/385/EØF, 93/42/EØF eller 98/79/EF, eller deler av disse, 

h) elektrisk og elektronisk utstyr som omfattes av virkeområdet for direktiv 

2011/65/EU, 

i) den indre emballasjen til legemidler som omfattes av virkeområdet for 

forordning (EF) nr. 726/2004, direktiv 2001/82/EF og/eller direktiv 

2001/83/EF, 

j) leketøy og småbarnsartikler som omfattes av nr. 1 eller 2. 
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 5. I nr. 1, 2 og 3 og nr. 4 bokstav a) menes med 

a) «mykgjort materiale» ethvert av følgende homogene materialer: 

— polyvinylklorid (PVC), polyvinylidenklorid (PVDC), polyvinyl-

acetat (PVA), polyuretaner, 

— enhver annen polymer (herunder blant annet polymerskum og 

gummimateriale) unntatt silikongummi og belegg av naturlateks, 

— overflatebelegg, sklisikre belegg, etterbehandlingsmidler, over-

føringsbilder, trykkformer, 

— klebemidler, fugemasse, maling og trykkfarger. 

b) «langvarig kontakt med menneskers hud» kontinuerlig kontakt av mer 

enn ti minutters varighet eller periodisk kontakt over et tidsrom på  

30 minutter per dag, 

c) «småbarnsartikkel» ethvert produkt beregnet på å lette barns søvn, 

avslapning, hygiene samt mating av barn eller barns suging. 

6. I nr. 4 bokstav b) menes med «luftfartøy» ett av følgende: 

a) et sivilt luftfartøy som er produsert i samsvar med et typesertifikat 

utstedt i henhold til forordning (EU) nr. 216/2008, eller i samsvar med 

en godkjenning av konstruksjon utstedt i henhold til de nasjonale 

reglene i en avtalestat i Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart 

(ICAO), eller som en ICAO-avtalestat har utstedt et luftdyktighetsbevis 

for i henhold til vedlegg 8 til konvensjonen om internasjonal sivil 

luftfart, undertegnet 7. desember 1944 i Chicago. 

b) et militært luftfartøy. 

(*) Kommisjonsforordning (EU) nr. 10/2011 av 14. januar 2011 om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med 

næringsmidler (EUT L 12 av 15.1.2011, s. 1).» 
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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(*) 

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 3.1 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 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. 

3) Rådsdirektiv 67/548/EØF(2) og europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF(3) ble opphevet med virkning fra  

1. juni 2015. Som følge av dette ble del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 endret ved kommisjons-

forordning (EU) 2016/1179(4) for å fjerne tabell 3.2. Denne endringen trådte i kraft 1. juni 2017. Vedlegg VI til 

forordning (EF) nr. 1272/2008 ble ytterligere endret ved kommisjonsforordning (EU) 2017/776(5) for å fjerne 

henvisninger til tabell 3.2, endre henvisninger til tabell 3.1 til henvisninger til tabell 3 og fjerne henvisninger til de 

opphevede direktivene. I henhold til artikkel 2 nr. 2 i forordning (EU) 2017/776 skulle de fleste av disse endringene få 

anvendelse fra 1. juni 2017, mens de øvrige endringene skulle få anvendelse fra 1. desember 2018. To ytterligere 

endringer som burde fått anvendelse fra 1. juni 2017, ble imidlertid uteglemt fra artikkel 2 nr. 2, herunder endringen 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 251 av 5.10.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 67/2019 av 29. mars 2019 

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) Rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige 

stoffer (EFT 196 av 16.8.1967, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF av 31. mai 1999 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om klassifisering, 

emballering og merking av farlige stoffblandinger (EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) 2016/1179 av 19. juli 2016 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 195 av 20.7.2016, s. 11). 

(5) Kommisjonsforordning (EU) 2017/776 av 4. mai 2017 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om 

klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling  

(EUT L 116 av 5.5.2017, s. 1). 

2020/EØS/33/50 
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av tabellens navn fra «tabell 3.1» til «tabell 3». Artikkel 2 nr. 2 annet ledd i forordning (EU) 2017/776 bør derfor rettes 

slik at det inneholder en henvisning til disse to endringene. Virkningen av denne rettingen er at de to endringene får 

anvendelse med tilbakevirkende kraft, men den berører ikke rettighetene og pliktene til framstillere, importører, 

etterfølgende brukere eller leverandører. 

4) Forordning (EU) 2017/776 endret også vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 for å tilføye harmoniserte verdier 

for akutt giftighet (ATE) i tabell 3.1 som en del av opplysningene om klassifisering og merking av visse stoffer i 

forbindelse med klassifisering av stoffblandinger. Verdien for akutt giftighet som ble innført for nikotin, ble uttrykt i 

mg/kg. For å klargjøre hvordan stoffblandinger som inneholder nikotin, bør klassifiseres, bør verdien for nikotin ved 

eksponering gjennom munnen og huden heller uttrykkes i mg/kg kv(1). Verdiene for de tre andre stoffene, kolekal-

ciferol, 1,2-dihydroksybenzen og pinoksaden, bør også angis på samme måte. Videre bør det i overskriften til nest siste 

kolonne i tabell 3.1 tilføyes en fotnote som forklarer forkortelsen «mg/kg kv». 

5) Vedlegget til kommisjonsforordning (EU) 2018/669(2) inneholder oversettelsen av betegnelsene på stoffene som er 

oppført i tabell 3.1 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008. Overskriften til annen kolonne i tabellen, som for 

tiden viser til internasjonal identifikasjon av kjemiske stoffer, bør derfor endres for å ta hensyn til det faktum at denne 

internasjonale identifikasjonen vil miste sitt internasjonale preg når forordningen som inneholder oversettelsen av 

betegnelsene i vedlegg VI, får anvendelse. Av konsekvenshensyn bør denne endringen få virkning samtidig med 

oversettelsen av betegnelsene i vedlegg VI. Den nye overskriften bør gjenspeile terminologien som brukes i artikkel 18 i 

forordning (EF) nr. 1272/2008. 

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. Denne tidsperioden vil også være nødvendig for 

at leverandørene skal kunne tilpasse seg og oppfylle andre lovgivningsmessige forpliktelser som følger av de nye eller 

ajourførte harmoniserte klassifiseringene, for eksempel de som fastsettes i artikkel 22 bokstav f) eller artikkel 23 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(3), artikkel 50 i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 528/2012(4) eller artikkel 44 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009(5). 

7) Forordning (EF) nr. 1272/2008 bør derfor endres. 

8) I tråd med overgangsbestemmelsene i forordning (EF) nr. 1272/2008, som tillater at de nye bestemmelsene kan 

anvendes tidligere på frivillig grunnlag, bør leverandørene ha mulighet til å anvende de nye og ajourførte harmoniserte 

klassifiseringene og å tilpasse merkingen og emballeringen på frivillig grunnlag før anvendelsesdatoen for de nye og 

ajourførte klassifiseringene. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EF) nr. 1272/2008 

Vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(1) Kroppsvekt. 

(2) 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). 

(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). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevernmidler og om oppheving av 

rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1). 
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Artikkel 2 

Retting av forordning (EU) 2017/776 

I forordning (EU) 2017/776 skal artikkel 2 nr. 2 annet ledd lyde: 

«Nr. 1, nr. 2 og nr. 3 bokstav a), b) og c) i vedlegget får anvendelse fra 1. juni 2017.» 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Nr. 1 og nr. 2 bokstav a) i vedlegget får anvendelse fra 1. desember 2019. 

Nr. 2 bokstav b), c), d) og e) i vedlegget får anvendelse fra 1. mai 2020. 

Som unntak fra tredje ledd i denne artikkel kan stoffer og stoffblandinger fram til 1. mai 2020 klassifiseres, merkes og 

emballeres i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008, som endret ved denne forordning. 

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

Utferdiget i Brussel 4. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I del 1 nr. 1.1.1.4 skal overskriften lyde: 

«Kjemisk betegnelse». 

2) I del 3 tabell 3.1 gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften i annen kolonne skal lyde: «Kjemisk betegnelse». 

b) Overskriften i nest siste kolonne skal lyde: «Særlige konsentrasjonsgrenser, M-faktorer og anslåtte verdier for akutt giftighet(*) 

(*) Anslåtte verdier for akutt giftighet ved eksponering gjennom munnen og huden uttrykkes i mg/kg kv, som står for milligram per kilogram kroppsvekt.» 

c) Posten for indeksnummer 607-414-00-6 utgår. 

d) Postene med indeksnummer 006-044-00-7, 015-101-00-5, 016-096-00-2, 017-011-00-1, 025-002-00-9, 603-180-00-4, 604-014-00-3, 604-016-00-4, 604-090-00-8, 605-003-00-6, 606-047-

009, 607-096-00-9, 607-103-00-5, 607-113-00-X, 607-373-00-4, 613-167-00-5, 613-205-00-0 og 614-001-00-4 skal lyde: 

Indeksnr. Kjemisk betegnelse EF-nr. CAS-nr. 

Klassifisering Merking Særlige konsentra-

sjonsgrenser, M-

faktorer og anslåtte 

verdier for akutt 

giftighet 

Merknader Kode(r) for fareklasse 

og farekategori 

Kode(r) for 

faresetning 

Piktogram, 

varselord-

kode(r) 

Kode(r) for 

faresetning 

Tilleggs-

kode(r) for 

faresetning 

«006-044-00-7 isoproturon (ISO), 

3-(4-isopropylfenyl)-1,1-

dimetylurea 

251-835-4 34123-59-6 Carc. 2 

STOT RE 2 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H351 

H373 (blod) 

H400 

H410 

GHS08 

GHS09 

Wng 

H351 

H373 (blod) 

H410 

 M = 10 

M = 10» 

 

«015-101-00-5 fosmet (ISO), 

S-[(1,3-diokso-1,3-dihydro-2H-

isoindol-2-yl)metyl] O,O-

fosforditioat, 

O,O-dimetyl-S-ftalimidometyl-

fosforditioat 

211-987-4 732-11-6 Repr. 2 

Acute Tox. 4 

Acute Tox. 3 

STOT SE 1 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H361f 

H332 

H301 

H370 

(nervesystem) 

H400 

H410 

GHS08 

GHS06 

GHS09 

Dgr 

H361f 

H332 

H301 

H370 

(nervesystem) 

H410 

 M = 100 

M = 100» 
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Indeksnr. Kjemisk betegnelse EF-nr. CAS-nr. 

Klassifisering Merking Særlige konsentra-

sjonsgrenser, M-

faktorer og anslåtte 

verdier for akutt 

giftighet 

Merknader Kode(r) for fareklasse 

og farekategori 

Kode(r) for 

faresetning 

Piktogram, 

varselord-

kode(r) 

Kode(r) for 

faresetning 

Tilleggs-

kode(r) for 

faresetning 

«016-096-00-2 tifensulfuron-metyl (ISO), 

metyl 3-(4-metoksy-6-metyl-

1,3,5-triazin-2-ylkarbamoyl-

sulfamoyl)tiofen-2-karboksylat 

— 79277-27-3 Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H400 

H410 

GHS09 

Wng 

H410  M = 100 

M = 100» 

 

«017-011-00-1 natriumhypoklorittløsning … % 

aktivt klor 

231-668-3 7681-52-9 Skin Corr. 1B 

Eye Dam. 1 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H314 

H318 

H400 

H410 

GHS05 

GHS09 

Dgr 

H314 

H410 

EUH031 M = 10 

M = 1 

EUH031: 

C ≥ 5 % 

B» 

«025-002-00-9 kaliumpermanganat 231-760-3 7722-64-7 Ox. Sol. 2 

Repr. 2 

Acute Tox. 4 * 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H272 

H361d 

H302 

H400 

H410 

GHS03 

GHS08 

GHS07 

GHS09 

Dgr 

H272 

H361d 

H302 

H410» 

   

«603-180-00-4 kolekalsiferol, 

vitamin D3 

200-673-2 67-97-0 Acute Tox. 2 Acute 

Tox. 2 Acute Tox. 2 

STOT RE 1 

H330 

H310 

H300 

H372 

GHS06 

GHS08 

Dgr 

H330 

H310 

H300 

H372 

 innånding: 

Anslåtte verdier for 

akutt giftighet = 

0,05 mg/l (støv eller 

tåke) 

hudkontakt: 

Anslåtte verdier for 

akutt giftighet = 

50 mg/kg kv 

oralt: 

Anslåtte verdier for 

akutt giftighet = 

35 mg/kg kv 

STOT RE 1, 

H372 C ≥ 3 % 

STOT RE 2, H373 

0,3 % ≤ C < 3 %» 
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Indeksnr. Kjemisk betegnelse EF-nr. CAS-nr. 

Klassifisering Merking Særlige konsentra-

sjonsgrenser, M-

faktorer og anslåtte 

verdier for akutt 

giftighet 

Merknader Kode(r) for fareklasse 

og farekategori 

Kode(r) for 

faresetning 

Piktogram, 

varselord-

kode(r) 

Kode(r) for 

faresetning 

Tilleggs-

kode(r) for 

faresetning 

«604-014-00-3 klorkresol, 

4-klor-m-kresol, 

4-klor-3-metylfenol 

200-431-6 59-50-7 Acute Tox. 4 

Skin Corr. 1C 

Eye Dam. 1 

STOT SE 3 

Skin Sens. 1B 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 3 

H302 

H314 

H318 

H335 

H317 

H400 

H412 

GHS07 

GHS05 

GHS09 

Dgr 

H302 

H314 

H335 

H317 

H410 

 M = 1»  

«604-016-00-4 1,2-dihydroksybenzen, 

pyrokatekol 

204-427-5 120-80-9 Carc. 1Β 

Muta. 2 

Acute Tox. 3 

Acute Tox. 3 

Skin Irrit. 2 

Eye Irrit. 2 

H350 

H341 

H311 

H301 

H315 

H319 

GHS08 

GHS06 

Dgr 

H350 

H341 

H311 

H301 

H315 

H319 

 oralt: 

Anslåtte verdier for 

akutt giftighet = 

300 mg/kg kv 

hudkontakt: 

Anslåtte verdier for 

akutt giftighet = 

600 mg/kg kv» 

 

«604-090-00-8 4-tert-butylfenol 202-679-0 98-54-4 Repr. 2 

Skin Irrit. 2 

Eye Dam. 1 

Aquatic Chronic 1 

H361f 

H315 

H318 

H410 

GHS08 

GHS05 

GHS09 

Dgr 

H361f 

H315 

H318 

H410 

 M = 1»  

«605-003-00-6 acetaldehyd, 

etanal 

200-836-8 75-07-0 Flam. Liq. 1 

Carc. 1B 

Muta. 2 

STOT SE 3 

Eye Irrit. 2 

H224 

H350 

H341 

H335 

H319 

GHS02 

GHS08 

GHS07 

Dgr 

H224 

H350 

H341 

H335 

H319» 

   

«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» 

   



   

 

N
r. 3

3
/2

8
4
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

2
0

.5
.2

0
2
0
 

 
Indeksnr. Kjemisk betegnelse EF-nr. CAS-nr. 

Klassifisering Merking Særlige konsentra-

sjonsgrenser, M-

faktorer og anslåtte 

verdier for akutt 

giftighet 

Merknader Kode(r) for fareklasse 

og farekategori 

Kode(r) for 

faresetning 

Piktogram, 

varselord-

kode(r) 

Kode(r) for 

faresetning 

Tilleggs-

kode(r) for 

faresetning 

«607-096-00-9 maleinsyreanhydrid 203-571-6 108-31-6 Acute Tox. 4 

STOT RE 1 

Skin Corr. 1B 

Eye Dam. 1 

Resp. Sens. 1 

Skin Sens. 1A 

H302 

H372 

(åndedretts-

system) 

(innånding) 

H314 

H318 

H334 

H317 

GHS07 

GHS08 

GHS05 

Dgr 

H302 

H372 

(åndedretts-

system) 

(innånding) 

H314 

H334 

H317 

EUH071 Skin Sens. 1A, 

H317: C ≥ 0 001 %» 

 

«607-103-00-5 ravsyreanhydrid 203-570-0 108-30-5 Acute Tox. 4 

Skin Corr. 1 

Eye Dam. 1 

Resp. Sens. 1 

Skin Sens. 1 

H302 

H314 

H318 

H334 

H317 

GHS07 

GHS05 

GHS08 

Dgr 

H302 

H314 

H334 

H317 

EUH071»   

«607-113-00-X isobutylmetakrylat 202-613-0 97-86-9 Flam. Liq. 3 

STOT SE 3 

Skin Irrit. 2 

Skin Sens. 1B 

H226 

H335 

H315 

H317 

GHS02 

GHS07 

Wng 

H226 

H335 

H315 

H317 

  D» 

«607-373-00-4 kizalofop-P-tefuryl (ISO), (+/–)-

tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-

klorkinoksalin-2-yloksy)-

fenyloksy]propionat 

414-200-4 200509-41-7 Carc. 2 

Repr. 2 

Acute Tox. 4 

STOT RE 2 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H351 

H361fd 

H302 

H373 

H400 

H410 

GHS08 

GHS07 

GHS09 

Wng 

H351 

H361fd 

H302 

H373 

H410 

 M = 1 

M = 1» 
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Indeksnr. Kjemisk betegnelse EF-nr. CAS-nr. 

Klassifisering Merking Særlige konsentra-

sjonsgrenser, M-

faktorer og anslåtte 

verdier for akutt 

giftighet 

Merknader Kode(r) for fareklasse 

og farekategori 

Kode(r) for 

faresetning 

Piktogram, 

varselord-

kode(r) 

Kode(r) for 

faresetning 

Tilleggs-

kode(r) for 

faresetning 

«613-167-00-5 reaksjonsblanding av 5-klor-2-

metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-

metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) 

— 55965-84-9 Acute Tox. 2 

Acute Tox. 2 

Acute Tox. 3 

Skin Corr. 1C 

Eye Dam. 1 

Skin Sens. 1A 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H330 

H310 

H301 

H314 

H318 

H317 

H400 

H410 

GHS06 

GHS05 

GHS09 

Dgr 

H330 

H310 

H301 

H314 

H317 

H410 

EUH071 Skin Corr. 1C, H314: 

C ≥ 0,6 % 

Skin Irrit. 2, H315: 

0,06 % ≤ C < 0,6 % 

Eye Dam. 1, H318: 

C ≥ 0,6 % 

Eye Irrit. 2, H319: 

0,06 % ≤ C < 0,6 % 

Skin Sens. 1A, H317: 

C ≥ 0,0015 % 

M = 100 

M = 100 

B» 

«613-205-00-0 propikonazol (ISO), 

(2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4-

diklorfenyl)-4-propyl-1,3-

dioksolan-2-yl]metyl}-1H-1,2,4-

triazol 

262-104-4 60207-90-1 Repr. 1B 

Acute Tox. 4 

Skin Sens. 1 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H360D 

H302 

H317 

H400 

H410 

GHS08 

GHS07 

GHS09 

Dgr 

H360D 

H302 

H317 

H410 

 M = 1 

M = 1» 

 

«614-001-00-4 nikotin (ISO), 

3-[(2S)-1-metylpyrrolidin-2-

yl]pyridin 

200-193-3 54-11-5 Acute Tox. 2 

Acute Tox. 2 

Acute Tox. 2 

Aquatic Chronic 2 

H330 

H310 

H300 

H411 

GHS06 

GHS09 

Dgr 

H330 

H310 

H300 

H411 

 innånding: 

Anslåtte verdier for 

akutt giftighet = 

0,19 mg/l (støv eller 

tåke) 

hudkontakt: 

Anslåtte verdier for 

akutt giftighet = 

70 mg/kg kv 

oralt: 

Anslåtte verdier for 

akutt giftighet = 

5 mg/kg kv» 
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e) Følgende poster innsettes i samsvar med rekkefølgen til postene i tabell 3.1: 

Indeksnr. Kjemisk betegnelse EF-nr. CAS-nr. 

Klassifisering Merking Særlige 

konsentrasjonsgrenser, 

M-faktorer og anslåtte 

verdier for akutt 

giftighet 

Merknader Kode(r) for fareklasse 

og farekategori 

Kode(r) for 

faresetning 

Piktogram, 

varselord-

kode(r) 

Kode(r) for 

faresetning 

Tilleggs-

kode(r) for 

faresetning 

«604-094-00-X isoeugenol, [1] 

(E)-2-metoksy-4-(prop-1-enyl)-

fenol, [2] 

(Z)-2-metoksy-4-(prop-1-enyl)-

fenol [3] 

202-590-7 [1] 

227-678-2 [2] 

227-633-7 [3] 

97-54-1 [1] 

5932-68-3 [2] 

5912-86-7 [3] 

Skin Sens. 1A H317 GHS07 

Wng 

H317  Skin Sens. 1A, 

H317: C ≥ 0,01 %» 

 

«607-724-00-1 2,3,5,6-tetrafluor-4-

(metoksymetyl)benzyl (1R,3R)-

2,2-dimetyl-3-[(1Z)-prop-1-en-

1-yl]syklopropankarboksylat, 

epsilon-metoflutrin 

— 240494-71-7 Acute Tox. 4 

Acute Tox. 3 

STOT SE 1 

STOT RE 2 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H332 

H301 

H370 

(nervesystem) 

H373 

H400 

H410 

GHS06 

GHS08 

GHS09 

Dgr 

H332 

H301 

H370 

(nervesystem) 

H373 

H410 

 M = 100 

M = 100» 

 

«607-725-00-7 isopropyl (2E,4E,7S)-11-

metoksy-3,7,11-trimetyldodeka-

2,4-dienoat, S-metopren 

— 65733-16-6 Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H400 

H410 

GHS09 

Wng 

H410  M = 1 

M = 1» 

 

«607-726-00-2 pinoksaden (ISO), 

8-(2,6-dietyl-4-metylfenyl)-7-

okso-1,2,4,5-tetrahydro-7H-

pyrazol[1,2-d][1,4,5]oksadia-

zepin-9-yl 2,2-dimetylpropanoat 

— 243973-20-8 Repr. 2 

Acute Tox. 4 

Acute Tox. 4 

Eye Irrit. 2 

STOT SE 3 

Skin Sens. 1A 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 3 

H361d 

H332 

H302 

H319 

H335 

H317 

H400 

H412 

GHS08 

GHS07 

GHS09 

Wng 

H361d 

H332 

H302 

H319 

H335 

H317 

H410 

 innånding: 

Anslåtte verdier for 

akutt giftighet = 

4,63 mg/l (støv eller 

tåke) 

oralt: 

Anslåtte verdier for 

akutt giftighet = 

500 mg/kg kv 

M = 1» 
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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 

og farekategori 

Kode(r) for 

faresetning 

Piktogram, 

varselord-

kode(r) 

Kode(r) for 

faresetning 

Tilleggs-

kode(r) for 

faresetning 

«607-727-00-8 tetrametrin (ISO), 

(1,3-diokso-1,3,4,5,6,7-

heksahydro-2H-isoindol-2-

yl)metyl 2,2-dimetyl-3-(2-

metylprop-1-en-1-yl)-

syklopropankarboksylat 

231-711-6 7696-12-0 Carc. 2 

Acute Tox. 4 

STOT SE 2 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H351 

H302 

H371 

(nervesystem) 

(innånding) 

H400 

H410 

GHS08 

GHS07 

GHS09 

Wng 

H351 

H302 

H371 

(nervesystem) 

(innånding) 

H410 

 M = 100 

M = 100» 

 

«607-728-00-3 (1,3,4,5,6,7-heksahydro-1,3-

diokso-2H-isoindol-2-yl)metyl 

(1R-trans)-2,2-dimetyl-3-(2-

metylprop-1-enyl)syklopropan-

karboksylat 

214-619-0 1166-46-7 Carc. 2 

Acute Tox. 4 

STOT SE 2 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H351 

H302 

H371 

(nervesystem) 

(innånding) 

H400 

H410 

GHS08 

GHS07 

GHS09 

Wng 

H351 

H302 

H371 

(nervesystem) 

(innånding) 

H410 

 M = 100 

M = 100» 

 

«607-729-00-9 mesosulfuron-metyl (ISO), 

metyl 2-[(4,6-

dimetoksypyrimidin-2-

ylkarbamoyl)sulfamoyl]-α-

(metansulfonamid)-p-toluat 

— 208465-21-8 Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H400 

H410 

GHS09 

Wng 

H410  M = 100 

M = 100» 

 

«607-730-00-4 spirodiklofen (ISO), 

3-(2,4-diklorfenyl)-2-okso-1-

oksaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl 2,2-

dimetylbutyrat 

— 148477-71-8 Carc. 1B 

Repr. 2 

STOT RE 2 

Skin Sens. 1B 

Aquatic Chronic 1 

H350 

H361f 

H373 

H317 

H410 

GHS08 

GHS07 

GHS09 

Dgr 

H350 

H361f 

H373 

H317 

H410 

 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 

og farekategori 

Kode(r) for 

faresetning 

Piktogram, 

varselord-

kode(r) 

Kode(r) for 

faresetning 

Tilleggs-

kode(r) for 

faresetning 

«607-731-00-X natriummetyl[(4-aminofenyl) 

sulfonyl]karbamat, natrium-

metyl(EZ)-sulfanilyl-

karbonimidat, asulam-natrium 

218-953-8 2302-17-2 Skin Sens. 1 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H317 

H400 

H410 

GHS07 

GHS09 

Wng 

H317 

H410 

 M = 1 

M = 1» 

 

«607-732-00-5 salisylsyre 200-712-3 69-72-7 Repr. 2 

Acute Tox. 4 

Eye Dam. 1 

H361d 

H302 

H318 

GHS08 

GHS07 

GHS05 

Dgr 

H361d 

H302 

H318» 

   

«608-068-00-9 flutianil (ISO), 

(2Z)-{[2-fluor-5-(trifluormetyl) 

fenyl]tio}[3-(2-metoksyfenyl)-

1,3-tiazolidin-2-yliden] 

acetonitril 

— 958647-10-4 Aquatic Chronic 1 H410 GHS09 

Wng 

H410  M = 100»  

«612-293-00-8 Reaksjonsblanding av 1-[2-(2-

aminobutoksy)etoksy]but-2-

ylamin og 1-({[2-(2-

aminobutoksy)etoksy]metyl}-

propoksy)but-2-ylamin 

447-920-2 - Repr. 2 

Acute Tox. 4 

Skin Corr. 1B 

Eye Dam. 1 

H361f 

H302 

H314 

H318 

GHS08 

GHS07 

GHS05 

Dgr 

H361f 

H302 

H314 

EUH071»   

«613-326-00-9 2-metylisotiazol-3(2H)-on 220-239-6 2682-20-4 Acute Tox. 2 

Acute Tox. 3 

Acute Tox. 3 

Skin Corr. 1B 

Eye Dam. 1 

Skin Sens. 1A 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H330 

H311 

H301 

H314 

H318 

H317 

H400 

H410 

GHS05 

GHS06 

GHS09 

Dgr 

H330 

H311 

H301 

H314 

H317 

H410 

EUH071 Skin Sens. 1A, 

H317: C ≥ 0,0015 % 

M = 10 

M = 1» 
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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 

og farekategori 

Kode(r) for 

faresetning 

Piktogram, 

varselord-

kode(r) 

Kode(r) for 

faresetning 

Tilleggs-

kode(r) for 

faresetning 

«613-327-00-4 pyroksulam (ISO), 

N-(5,7-dimetoksy[1,2,4] 

triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)-2-

metoksy-4-(trifluormetyl) 

pyridin-3-sulfonamid 

— 422556-08-9 Skin Sens. 1 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H317 

H400 

H410 

GHS07 

GHS09 

Wng 

H317 

H410 

 M = 100 

M = 100» 

 

«613-328-00-X 1-vinylimidazol 214-012-0 1072-63-5 Repr. 1B H360D GHS08 

Dgr 

H360D  Repr. 1B, H360D: 

C ≥ 0,03 %» 

 

«616-224-00-2 amisulbrom (ISO), 

3-(3-brom-6-fluor-2-metylindol-

1-ylsulfonyl)-N,N-dimetyl-1H-

1,2,4-triazol-1-sulfonamid 

— 348635-87-0 Carc. 2 

Eye Irrit. 2 

Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H351 

H319 

H400 

H410 

GHS08 

GHS07 

GHS09 

Wng 

H351 

H319 

H410 

 M = 10 

M = 10» 

 

 



Nr. 33/290 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.5.2020 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1292 

av 25. september 2018 

om godkjenning av cyfenotrin som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 18(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter cyfenotrin. 

2) Cyfenotrin er vurdert til bruk i biocidprodukter av type 18, insektmidler, middmidler og produkter til å bekjempe andre 

leddyr, som beskrevet i vedlegg V til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(3), som tilsvarer produkttype 18 som 

definert i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Hellas ble utpekt til rapporterende medlemsstat, og landets vurderende vedkommende myndighet framla vurderings-

rapporten sammen med sine anbefalinger 11. april 2013. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter  

14. desember 2017 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende 

myndighets konklusjoner(4). 

5) Det kan utledes av artikkel 90 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 at stoffer hvis vurdering er avsluttet av medlems-

statene innen 1. september 2013, bør vurderes idet det tas hensyn til vilkårene fastsatt i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF. I 

henhold til Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse kan biocidprodukter av type 18 som inneholder cyfenotrin, 

forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår for bruk er 

oppfylt. 

6) Cyfenotrin bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 18, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår er 

oppfylt. 

7) I uttalelsene fra Det europeiske kjemikaliebyrå konkluderes det med at cyfenotrin oppfyller kriteriene for å være et 

persistent (P) og giftig (T) stoff i henhold til vedlegg XIII til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1907/2006(5). 

8) Med henblikk på forordning (EU) nr. 528/2012 oppfyller cyfenotrin vilkårene fastsatt i artikkel 10 nr. 1 bokstav d) i 

forordning (EU) nr. 528/2012, og bør anses som et stoff som bør erstattes. Vedkommende mottakermyndighet, eller den 

vurderende vedkommende myndighet dersom det gjelder en vurdering av en søknad om EU-godkjenning, bør utføre en 

sammenlignende vurdering som del av vurderingen av en søknad om godkjenning eller fornyelse av en godkjenning for 

et biocidprodukt som inneholder cyfenotrin. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 241 av 26.9.2018, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 68/2019 av 29. mars 2019 

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

(1) EUT L 167 av 27.6. 2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014, 

s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) nr. 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EUT L 123 av 24.4.1998, 

s. 1). 

(4) Uttalelse fra Komiteen for biocidprodukter om søknaden om godkjenning av det aktive stoffet cyfenotrin, produkttype 8, ECHA/BPC/ 

183/2017, vedtatt 14. desember 2017. 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om oppheving 

av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 

91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 
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9) Ettersom det kan utledes av artikkel 90 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 at stoffer hvis vurdering er avsluttet av 

medlemsstatene innen 1. september 2013, bør godkjennes i samsvar med direktiv 98/8/EF, bør godkjenningsperioden 

være ti år, i samsvar med den praksis som er innført ved nevnte direktiv. 

10) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Cyfenotrin godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 18, forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene fastsatt i 

vedlegget er oppfylt. 

Artikkel 2 

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 25. september 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad 

for det aktive 

stoffet(1) 

Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 
Produkttype Særlige vilkår 

Cyfenotrin IUPAC-betegnelse: 

(RS)-α-cyano-3-fenoksybenzyl-

(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-

dimetyl-3-(2-metylprop-1-

enyl)syklopropankarboksylat 

EF-nr.: 254-484-5 

CAS-nr.: 39515-40-7 

92 % m/m 

(summen av 

isomerene) 

1. februar 2020 31. januar 2030 18 Cyfenotrin anses som et stoff som bør erstattes, i samsvar med artikkel 10 

nr. 1 bokstav d) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1) Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og 

virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, 

men som ikke er tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive 

stoffet på unionsplan. 

2) På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene som er 

vurdert, skal produktvurderingen ta særlig hensyn til 

a) yrkesbrukere, 

b) småbarn, 

c) overflatevann, sediment, jordbunn og grunnvann etter over-

flatebehandling innendørs, 

d) meitemarketende pattedyr og fiskeetende pattedyr på grunn av 

sekundærforgiftning etter overflatebehandling innendørs. 

3) For produkter som kan føre til rester i næringsmidler eller fôrvarer, 

skal behovet for å fastsette nye eller endre eksisterende grenseverdier i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009(2) 

eller europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005(3) vurderes, 

og det skal eventuelt treffes hensiktsmessige risikoreduserende tiltak for 

å sikre at gjeldende grenseverdier ikke overskrides. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen er minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble vurdert. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være 

teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 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 (EUT L 152 av 16.6.2009, 

s. 11). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005/EF av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av 

rådsdirektiv 91/414/EØF (EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/1305 

av 26. september 2018 

om vilkårene for godkjenning av en biocidproduktfamilie som inneholder deltametrin, forelagt av Sverige 

i samsvar med artikkel 36 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 

[meddelt under nummer K(2018) 5503](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 36 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Selskapet Bayer CropScience Deutschland GmbH («søkeren») innga 29. august 2013 en søknad til Tyskland («den berørte 

medlemsstat») om gjensidig anerkjennelse av en biocidproduktfamilie som inneholder det aktive stoffet deltametrin («den 

omstridte produktfamilien»). Søknader om gjensidig anerkjennelse av den omstridte produktfamilien ble også framlagt for 

flere andre medlemsstater. Vedkommende myndighet i Sverige fungerte som medlemsstaten med ansvar for vurdering av 

søknaden nevnt i artikkel 34 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012 («rapporterende medlemsstat»). 

2) I henhold til artikkel 35 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 forela Tyskland 23. februar 2017 en innvending for 

samordningsgruppen, og oppga at den omstridte produktfamilien ikke oppfylte vilkårene fastsatt i forordningens artikkel 

19 nr. 1 bokstav c). 

3) Tyskland anser at bestemmelsen av mengden aktivt stoff i den omstridte produktfamilien som er foretatt av den 

rapporterende medlemsstaten, og som angis i utkastet til sammendrag av produktets egenskaper i henhold til artikkel 22 

nr. 2 bokstav e) i forordning (EU) nr. 528/2012, ikke er korrekt. Tyskland hevder at det å utelate det aktive stoffets 

urenheter ved angivelse av den kvantitative sammensetningen av stoffets hovedbestanddel ikke er forenlig med 

definisjonen av et aktivt stoff i artikkel 3 nr. 1 bokstav c) i nevnte forordning, som igjen viser til definisjonen av et stoff i 

artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(2). Ettersom definisjonen av et stoff i artikkel 3 

nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006 viser til et grunnstoff og dets forbindelser i naturlig tilstand eller framkommet 

gjennom en produksjonsprosess, herunder alle tilsetningsstoffer som er nødvendige for å bevare stoffets stabilitet, og 

urenheter som stammer fra produksjonsprosessen, bør den kvantitative sammensetningen ifølge Tysklands innvending vise 

ikke bare til innholdet av det aktive stoffet uten urenheter. 

4) Sekretariatet for samordningsgruppen oppfordret de andre medlemsstatene og søkeren til å framlegge skriftlige 

merknader til innvendingene. Belgia, den berørte medlemsstat, Danmark, Det forente kongerike, Frankrike, Norge, 

rapporterende medlemsstat, Ungarn og Østerrike framla merknader. Henvisningen ble drøftet også i samordnings-

gruppens møter 14. mars 2017 og 10. mai 2017. 

5) Ettersom det ikke ble oppnådd noen enighet i samordningsgruppen, henviste rapporterende medlemsstat 18. mai 2017 

den uløste innvendingen til Kommisjonen i henhold til artikkel 36 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012. Den ga 

Kommisjonen en detaljert redegjørelse om de punktene som medlemsstatene ikke hadde klart å komme til enighet om, 

og årsakene til deres uenighet. En kopi av denne redegjørelsen ble sendt til de berørte medlemsstatene og til søkeren. 

6) Belgia, Bulgaria, Danmark, Finland, Frankrike, Kroatia, Latvia, Luxembourg, Norge, rapporterende medlemsstat, 

Slovenia, Sveits og Den tsjekkiske republikk godkjente i tidsrommet 29. juni 2017 til 19. desember 2017 den omstridte 

produktfamilien i henhold til artikkel 34 nr. 7 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 244 av 28.9.2018, s. 109, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 68/2019 av 29. mars 2019 

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

(1) EUT L 167 av 27.6. 2012, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og 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). 
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7) I henhold til definisjonen i artikkel 3 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 528/2012 er et aktivt stoff et stoff eller en 

mikroorganisme som har en virkning på eller mot skadelige organismer. I henhold til artikkel 3 nr. 2 i nevnte forordning 

får definisjonen fastsatt i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendelse på begrepet «stoff». I henhold til 

nevnte definisjon omfatter et stoff også ethvert tilsetningsstoff som er nødvendig for å bevare stoffets stabilitet, samt 

enhver urenhet som følger av prosessen som benyttes. Risikovurderingen og vurderingen av virkning som ble foretatt 

med henblikk på godkjenning av deltametrin som et aktivt stoff i samsvar med artikkel 4 i forordning (EU)  

nr. 528/2012, bygde på det aktive stoffet inkludert dets urenheter, og det er i selve godkjenningen fastsatt en minste 

renhetsgrad som skal overholdes av enhver kilde til det aktive stoffet. 

8) En henvisning til innholdet av det aktive stoffet i den omstridte produktfamilien bør derfor ikke gjelde konsentrasjonen 

av det aktive stoffets hovedbestanddel alene uten urenheter. 

9) Kommisjonen ga 30. april 2018 søkeren anledning til å framlegge skriftlige merknader i samsvar med artikkel 36 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 528/2012. Kommisjonen tok hensyn til søkerens merknader. 

10) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Denne beslutning får anvendelse på biocidproduktfamilien med følgende nummer i registeret over biocidprodukter: SE-

0017809-0000. 

Artikkel 2 

Laveste og høyeste prosentdel av konsentrasjonen av det aktive stoffet i biocidproduktfamilien omhandlet i artikkel 1, i henhold 

til artikkel 22 nr. 2 bokstav e) i forordning (EU) nr. 528/2012, skal angis idet det tas hensyn til det aktive stoffet slik det ble 

godkjent, hvilket omfatter det aktive stoffets hovedbestanddel og eventuelle tilsetningsstoffer eller urenheter. 

I henhold til vilkårene fastsatt i nr. 1 oppfyller biocidproduktfamilien nevnt i artikkel 1 vilkårene i artikkel 19 nr. 1 bokstav c) i 

forordning (EU) nr. 528/2012. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 26. september 2018. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/917 

av 27. juni 2018 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av 

godkjenningsperioden for de aktive stoffene alfa-cypermetrin, beflubutamid, benalaksyl, bentiavalikarb, 

bifenazat, boskalid, bromoksynil, kaptan, karvon, klorprofam, cyazofamid, desmedifam, dimetoat, 

dimetomorf, dikvat, etefon, etoprofos, etoksazol, famoksadon, fenamidon, fenamifos, flumioksazin, 

fluoksastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, Gliocladium catenulatum stamme: J1446, isoksaflutol, 

metalaksyl-m, metiokarb, metoksyfenozid, metribuzin, milbemektin, oksasulfuron, Paecilomyces lilacinus 

stamme 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metyl, propamokarb, protiokonazol, pymetrozin og  

s-metolaklor(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 17 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) angis de aktive stoffene som 

anses som godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2) Godkjenningsperioden for de aktive stoffene dikvat, famoksadon, flumioksazin, metalaksyl-M og pymetrozin ble sist 

forlenget ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/841(3). Godkjenningsperioden for disse stoffene 

utløper 30. juni 2018. Søknader om fornyet oppføring av nevnte stoffer i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(4) ble 

inngitt i samsvar med artikkel 4 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010(5). 

3) Godkjenningsperioden for de aktive stoffene alfa-cypermetrin, benalaksyl, bifenazat, bromoksynil, klorprofam, cyazo-

famid, desmedifam, etoksazol, fenamidon, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum stamme: J1446, isoksaflutol, metoksy-

fenozid, milbemektin, oksasulfuron, fenmedifam og S-metolaklor ble sist forlenget ved Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) 2017/841. Godkjenningsperioden for disse stoffene utløper 31. juli 2018. 

4) Godkjenningsperioden for de aktive stoffene beflubutamid, kaptan, dimetoat, dimetomorf, etoprofos, folpet, formetanat, 

metiokarb, metribuzin, fosmet, pirimifos-metyl og propamokarb ble forlenget ved Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) 2015/404(6). Godkjenningsperioden for disse stoffene utløper 31. juli 2018. 

5) Godkjenningsperioden for de aktive stoffene etefon og fenamifos ble forlenget ved Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 2015/415(7). Godkjenningsperioden for disse stoffene utløper 31. juli 2018. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 163 av 28.6.2018, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 69/2019 av 29. mars 2019 

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

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/841 av 17. mai 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med 

hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene alfa-cypermetrin, Ampelomyces quisqualis stamme AQ 10, benalaksyl, 

bentazon, bifenazat, bromoksynil, karfentrazon-etyl, klorprofam, cyazofamid, desmedifam, dikvat, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-metyl), 

etoksazol, famoksadon, fenamidon, flumioksazin, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum stamme J1446, imazamox, imazosulfuron, 

isoksaflutol, laminarin, metalaksyl-M, metoksyfenozid, milbemektin, oksasulfuron, pendimetalin, fenmedifam, pymetrozin, S-metolaklor og 

trifloksystrobin (EUT L 125 av 18.5.2017, s. 12). 

(4) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(5) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010 av 7. desember 2010 om fastsettelse av framgangsmåten for fornyet oppføring av annen 

gruppe aktive stoffer i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og om utarbeiding av listen over disse stoffene (EUT L 322 av 8.12.2010, 

s. 10). 

(6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/404 av 11. mai 2015 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 i 

2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene beflubutamid, kaptan, dimetoat, dimetomorf, etoprofos, 

fipronil, folpet, formetanat, glufosinat, metiokarb, metribuzin, fosmet, pirimifos-metyl og propamokarb (EUT L 67 av 12.3.2015, s. 6). 

(7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/415 av 12. mars 2015 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med 

hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene etefon og fenamifos (EUT L 68 av 13.3.2015, s. 28). 
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6) Godkjenningsperioden for de aktive stoffene bentiavalikarb, boskalid, karvon, fluoksastrobin, Paecilomyces lilacinus 

stamme 251 og protiokonazol opphører å gjelde 31. juli 2018. 

7) Det ble inngitt søknader om fornyet godkjenning av stoffene nevnt i betrakting 3–5 i samsvar med Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(1). 

8) Ettersom vurderingen av stoffene er blitt forsinket av årsaker som ligger utenfor søkernes kontroll, er det sannsynlig at 

godkjenningene av nevnte aktive stoffer vil utløpe før det treffes en beslutning om fornyelse. Det er derfor nødvendig å 

forlenge godkjenningsperiodene. 

9) Med tanke på formålet med artikkel 17 første ledd i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommisjonen i tilfeller der den 

vedtar en forordning om at godkjenningen av et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne forordning ikke fornyes fordi 

godkjenningskriteriene ikke er oppfylt, fastsette utløpsdatoen til samme dato som gjaldt før ikrafttredelsen av denne 

forordning, eller til ikrafttredelsesdatoen for forordningen om at godkjenningen av det aktive stoffet ikke fornyes, 

avhengig av hvilken dato som faller sist. Dersom Kommisjonen vedtar en forordning om fornyelse av godkjenningen av 

et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne forordning, skal den, avhengig av omstendighetene, bestrebe seg på å fastsette 

den tidligst mulige anvendelsesdatoen. 

10) Ettersom noen av godkjenningene av de aktive stoffene utløper 30. juni 2018, bør denne forordning tre i kraft så snart 

som mulig. 

11) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft 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 27. juni 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 
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VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I rad 15 om dikvat endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. juni 2019». 

2) I rad 23 om pymetrozin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. juni 2019». 

3) I rad 35 om famoksadon endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. juni 2019». 

4) I rad 37 om metalaksyl-M endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. juni 2019». 

5) I rad 39 om flumioksazin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. juni 2019». 

6) I rad 42 om oksasulfuron endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2019». 

7) I rad 44 om foramsulfuron endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2019». 

8) I rad 46 om cyazofamid endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2019». 

9) I rad 62 om fenamidon endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2019». 

10) I rad 63 om isoksaflutol endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2019». 

11) I rad 78 om klorprofam endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2019». 

12) I rad 83 om alfa-cypermetrin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2019». 

13) I rad 84 om benalaksyl endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2019». 

14) I rad 85 om bromoksynil endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2019». 

15) I rad 86 om desmedifam endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2019». 

16) I rad 88 om fenmedifam endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2019». 

17) I rad 96 om metoksyfenozid endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2019». 

18) I rad 97 om S-metolaklor endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2019». 

19) I rad 98 om Gliocladium catenulatum stamme: J1446 endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til  

«31. juli 2019». 

20) I rad 99 om etoksazol endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2019». 

21) I rad 109 om bifenazat endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2019». 

22) I rad 110 om milbemektin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2019». 

23) I rad 141 om fenamifos endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2019». 

24) I rad 142 om etefon endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2019». 

25) I rad 145 om kaptan endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2019». 

26) I rad 146 om folpet endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2019». 
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27) I rad 147 om formetanat endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2019». 

28) I rad 148 om metiokarb endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2019». 

29) I rad 149 om dimetoat endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2019». 

30) I rad 150 om dimetomorf endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2019». 

31) I rad 152 om metribuzin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2019». 

32) I rad 153 om fosmet endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2019». 

33) I rad 154 om propamokarb endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2019». 

34) I rad 155 om etoprofos endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2019». 

35) I rad 156 om pirimifos-metyl endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2019». 

36) I rad 158 om beflubutamid endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2019». 

37) I rad 163 om bentiavalikarb endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2019». 

38) I rad 164 om boskalid endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2019». 

39) I rad 165 om karvon endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2019». 

40) I rad 166 om fluoksastrobin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2019». 

41) I rad 167 om Paecilomyces lilacinus stamme 251 endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til  

«31. juli 2019». 

42) I rad 168 om protiokonazol endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2019». 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1019 

av 18. juli 2018 

om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet oksasulfuron i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1 bokstav b) og artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Oksasulfuron ble oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 

2003/23/EF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet oksasulfuron, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, utløper 31. juli 2019. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av oksasulfuron i samsvar med artikkel 1 i Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 844/2012(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 844/2012. Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

6) Rapporterende medlemsstat utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende medlemsstat 

og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og Kommisjonen  

29. januar 2016. 

7) Myndigheten oversendte vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og videre-

sendte mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen tilgjengelig 

for offentligheten. 

8) Myndigheten meddelte 2. februar 2017 Kommisjonen sin konklusjon(6) om hvorvidt oksasulfuron kan forventes å 

oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

9) Myndigheten påviste en rekke tilfeller av manglende opplysninger som førte til at den ikke kunne fullføre risikovurderingen 

på flere områder. Særlig var det, basert på de tilgjengelige opplysningene om oksasulfuron og dets metabolitter, ikke mulig 

å fullføre vurderingen av den samlede forbrukereksponeringen, grunnvannets eksponering, risikoen for akvatiske 

organismer, meitemarker og makro- og mikroorganismer i jorden og landplanter utenfor målgruppen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 183 av 19.7.2018, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 69/2019 av 29. mars 2019 

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

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2003/23/EF av 25. mars 2003 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av imazamox, 

oksasulfuron, etoksysulfuron, foramsulfuron, oksadiargyl og cyazofamid som aktive stoffer (EUT L 81 av 28.3.2003, s. 39). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

(6) EFSA Journal 2017;15(2):4722, 33 s., doi:10.2903/j.efsa.2017.4722. Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu 

2020/EØS/33/54 
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10) Kommisjonen framla utkastet til fornyelsesrapport sammen med et utkast til forordning om oksasulfuron for Den faste 

komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 19. juli 2017. 

11) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge sine kommentarer til Myndighetens konklusjon. Videre oppfordret 

Kommisjonen søkeren, i samsvar med artikkel 14 nr. 1 tredje ledd i gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012, til å 

framlegge kommentarer til utkastet til fornyelsesrapport. Søkeren framla sine kommentarer, som er blitt grundig 

gjennomgått. 

12) Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, har det ikke vært mulig å utelukke betenkelighetene nevnt i niende 

betraktning. 

13) Følgelig er det ikke fastslått at godkjenningskriteriene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt med 

hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel. Godkjenningen av det aktive stoffet 

oksasulfuron bør derfor ikke fornyes. 

14) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

15) Medlemsstatene bør få tilstrekkelig tid til å tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder 

oksasulfuron. 

16) En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder oksasulfuron, bør utløpe senest 8. november 2019. 

17) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/917(1) ble godkjenningsperioden for oksasulfuron forlenget 

til 31. juli 2019 for å gjøre det mulig å fullføre framgangsmåten for fornyelse før stoffets godkjenning utløp. Ettersom 

en beslutning er blitt truffet før den utsatte utløpsdatoen, bør denne forordning få anvendelse så snart som mulig. 

18) Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om godkjenning av oksasulfuron i samsvar med 

artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Ikke-fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet oksasulfuron fornyes ikke. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 utgår rad 42 om oksasulfuron. 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/917 av 27. juni 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med 

hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene alfa-cypermetrin, beflubutamid, benalaksyl, bentiavalikarb, bifenazat, 

boskalid, bromoksynil, kaptan, karvon, klorprofam, cyazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, dikvat, etefon, etoprofos, etoksazol, 

famoksadon, fenamidon, fenamifos, flumioksazin, fluoksastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, Gliocladium catenulatum stamme: J1446, 

isoksaflutol, metalaksyl-m, metiokarb, metoksyfenozid, metribuzin, milbemektin, oksasulfuron, Paecilomyces lilacinus stamme 251, 

fenmedifam, fosmet, pirimifos-metyl, propamokarb, protiokonazol, pymetrozin og s-metolaklor (EUT L 163 av 28.6.2018, s. 13). 
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Artikkel 3 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal innen 8. november 2018 tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder oksasulfuron som 

aktivt stoff. 

Artikkel 4 

Avviklingsperiode 

En eventuell avviklingsperiode som medlemsstater innvilger i samsvar med artikkel 20 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

være kortest mulig, og skal utløpe senest 8. november 2019. 

Artikkel 5 

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 18. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1043 

av 24. juli 2018 

om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet fenamidon i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1 og artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Fenamidon ble oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 2003/68/EF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet fenamidon, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011, utløper 31. juli 2019. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av fenamidon i samsvar med artikkel 1 i Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 844/2012(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 844/2012. Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

6) Rapporterende medlemsstat utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende medlemsstat og 

framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og Kommisjonen 12. februar 2015. 

7) Myndigheten oversendte vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og 

videresendte mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen 

tilgjengelig for offentligheten. 

8) Myndigheten meddelte 11. februar 2016 Kommisjonen sin konklusjon(6) om hvorvidt fenamidon kan forventes å 

oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

9) Myndigheten påviste konkrete grunner til bekymring. Særlig var det ikke mulig å trekke noen konklusjon om det 

genotoksiske potensialet til fenamidon, og det kunne ikke fastsettes noen helsebaserte referanseverdier. Vurderingen av 

risikoen for forbrukerne og av risikoer som ikke er forbundet med næringsmidler, kunne følgelig ikke foretas. I tillegg 

viste alle relevante scenarioer for vekster som dyrkes i jord med en pH-verdi på 7 eller høyere, at risikoen er stor for 

forurensning av grunnvannet med en toksikologisk relevant metabolitt (RPA 412708), over parameterverdien for 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 188 av 25.7.2018, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 69/2019 av 29. mars 2019 

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

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2003/68/EF av 11. juli 2003 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av trifloksystrobin, 

karfentrazon-etyl, mesotrion, fenamidon og isoksaflutol som aktive stoffer (EUT L 177 av 16.7.2003, s. 12). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

(6) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2016. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance fenamidone». EFSA Journal 2016;14(2):4406, 173 s., doi:10.2903/j.efsa.2016.4406. Tilgjengelig på internett: 

www.efsa.europa.eu 

2020/EØS/33/55 
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drikkevann på 0,1 μg/l. Myndigheten konkluderte dessuten med at vurderingen av risikoen for forbrukerne med hensyn 

til eksponering for en annen grunnvannsmetabolitt (RPA 412636), som også finnes i næringsmidler av vegetabilsk og 

animalsk opprinnelse, ikke kunne fullføres. Videre er definisjonene av restmengder med tanke på risikovurderingen i 

produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, ufullstendige med hensyn til oppføring av potensielt relevante 

metabolitter. Myndigheten konkluderte endelig med at risikovurderingen for viltlevende pattedyr ikke kunne fullføres, 

og at det på grunnlag av de tilgjengelige opplysningene ikke kunne utelukkes en høy risiko for akvatiske organismer ved 

eksponering for metabolitten acetofenon. 

10) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge sine kommentarer til Myndighetens konklusjon. Videre oppfordret 

Kommisjonen søkeren, i samsvar med artikkel 14 nr. 1 tredje ledd i gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012, til å 

framlegge kommentarer til utkastet til fornyelsesrapport. Søkeren framla sine kommentarer, som er blitt grundig 

gjennomgått. 

11) Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, har det ikke vært mulig å utelukke betenkelighetene som knytter 

seg til det aktive stoffet. 

12) Følgelig er det ikke fastslått at godkjenningskriteriene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt med 

hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel. I henhold til artikkel 20  

nr. 1 bokstav b) i nevnte forordning bør derfor godkjenningen av det aktive stoffet fenamidon ikke fornyes. 

13) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

14) Medlemsstatene bør få tid til å tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder fenamidon. 

15) En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009 

for plantevernmidler som inneholder fenamidon, bør utløpe senest 14. november 2019. 

16) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/917(1) ble godkjenningsperioden for fenamidon forlenget til 

31. juli 2019 for å gjøre det mulig å fullføre framgangsmåten for fornyelse før stoffets godkjenning utløp. Ettersom en 

beslutning er blitt truffet før den utsatte utløpsdatoen, bør denne forordning få anvendelse så snart som mulig. 

17) Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om godkjenning av fenamidon i henhold til artikkel 7 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

18) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Ikke-fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet fenamidon fornyes ikke. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 utgår rad 62 om fenamidon. 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/917 av 27. juni 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med 

hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene alfa-cypermetrin, beflubutamid, benalaksyl, bentiavalikarb, bifenazat, 

boskalid, bromoksynil, kaptan, karvon, klorprofam, cyazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, dikvat, etefon, etoprofos, etoksazol, 

famoksadon, fenamidon, fenamifos, flumioksazin, fluoksastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, Gliocladium catenulatum stamme: J1446, 

isoksaflutol, metalaksyl-m, metiokarb, metoksyfenozid, metribuzin, milbemektin, oksasulfuron, Paecilomyces lilacinus stamme 251, 

fenmedifam, fosmet, pirimifos-metyl, propamokarb, protiokonazol, pymetrozin og s-metolaklor (EUT L 163 av 28.6.2018, s. 13). 
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Artikkel 3 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal innen 14. februar 2019 tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder fenamidon som 

aktivt stoff. 

Artikkel 4 

Avviklingsperiode 

En eventuell avviklingsperiode som medlemsstater innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

være kortest mulig, og skal utløpe senest 14. november 2019. 

Artikkel 5 

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 24. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1061 

av 26. juli 2018 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet karfentrazon-etyl i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Karfentrazon-etyl ble oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 

2003/68/EF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet karfentrazon-etyl, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011, utløper 31. juli 2018. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av karfentrazon-etyl i samsvar med artikkel 1 i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 844/2012. Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

6) Rapporterende medlemsstat utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende medlemsstat 

og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og Kommisjonen  

10. juli 2015. 

7) Myndigheten oversendte vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og 

videresendte mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen 

tilgjengelig for offentligheten. 

8) Myndigheten meddelte 22. juli 2016(6) Kommisjonen sin konklusjon om hvorvidt karfentrazon-etyl kan forventes å 

oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla utkastet til 

fornyelsesrapport om karfentrazon-etyl for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 24. januar 2017. 

9) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til utkastet til fornyelsesrapport. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 190 av 27.7.2018, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 69/2019 av 29. mars 2019 

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

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevernmidler og om oppheving av 

rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1). 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2003/68/EF av 11. juli 2003 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av trifloksystrobin, 

karfentrazon-etyl, mesotrion, fenamidon og isoksaflutol som aktive stoffer (EUT L 177 av 16.7.2003, s. 12). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

(6) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2016. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance carfentrazone-ethyl». EFSA Journal 2016;14(8):4569. Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu 

2020/EØS/33/56 



Nr. 33/306 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.5.2020 

 

10) Det er fastslått at godkjenningskriteriene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt med hensyn til ett eller 

flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder karfentrazon-etyl. 

11) Godkjenningen av karfentrazon-etyl bør derfor fornyes. 

12) Risikovurderingen i forbindelse med fornyelse av godkjenningen av karfentrazon-etyl er basert på et begrenset antall 

representative bruksområder, men dette begrenser ikke bruksområdene som plantevernmidler som inneholder 

karfentrazon-etyl, kan godkjennes for. Begrensningen til bruk som ugressmiddel bør derfor ikke opprettholdes. 

13) I samsvar med artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med artikkel 6 i samme forordning, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap, er det imidlertid nødvendig å fastsette visse vilkår og 

begrensninger. Særlig bør det kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

14) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

15) Ettersom den nåværende godkjenningen av karfentrazon-etyl utløper 31. juli 2018, bør denne forordning tre i kraft så 

snart som mulig. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Fornyelse av godkjenningen av det aktive stoffet 

Godkjenningen av det aktive stoffet karfentrazon-etyl fornyes som angitt i vedlegg I. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. august 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 26. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Karfentrazon-etyl 

CAS-nr. 128639-02-1 

CIPAC-nr. 587.202 

Etyl (RS)-2-klor-3-[2-

klor-4-fluor-5-[4-

(difluormetyl)-4,5-

dihydro-3-metyl-5-okso-

1H-1,2,4-triazol-1-yl]-

fenyl]propionat 

≥ 910 g/kg 1. august 2018 31. juli 2033 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om karfentrazon-etyl, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerk-

somhet mot 

— vern av grunnvannet når stoffet brukes i områder med sårbare jordbunns- 

og/eller klimaforhold, 

— vern av jordorganismer utenfor målgruppen, 

— vern av akvatiske organismer, 

— vern av høyerestående landplanter utenfor målgruppen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten 

bekreftende opplysninger med hensyn til 

1) relevansen av metabolittene som kan forekomme i grunnvann, idet det tas 

hensyn til en eventuell relevant klassifisering for karfentrazon-etyl i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(2), 

særlig som kreftframkallende i kategori 2, 

2) virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder i 

drikkevann. 

Søkeren skal framlegge opplysningene som er nevnt i punkt 1), innen ett år etter 

at uttalelsen fra Det europeiske kjemikaliebyrås Komité for risikovurdering 

offentliggjøres på nettstedet til Det europeiske kjemikaliebyrå i samsvar med 

artikkel 37 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1272/2008 med hensyn til karfentrazon-

etyl. 

Søkeren skal framlegge opplysningene som kreves i punkt 2, innen to år etter 

Kommisjonens offentliggjøring av et veiledningsdokument om vurdering av 

virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder i overflate- og 

grunnvann. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 

1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1). 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I del A utgår post 60 om karfentrazon-etyl. 

2) I del B tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«125 Karfentrazon-etyl 

CAS-nr. 128639-02-1 

CIPAC-nr. 587.202 

Etyl (RS)-2-klor-3-[2-klor-

4-fluor-5-[4-(difluor-

metyl)-4,5-dihydro-3-

metyl-5-okso-1H-1,2,4-

triazol-1-yl]-

fenyl]propionat 

≥ 910 g/kg 1. august 2018 31. juli 2033 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklu-

sjonene i den sammenfattende rapporten om karfentrazon-etyl, 

særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot 

— vern av grunnvannet når stoffet brukes i områder med sårbare 

jordbunns- og/eller klimaforhold, 

— vern av jordorganismer utenfor målgruppen, 

— vern av akvatiske organismer, 

— vern av høyerestående landplanter utenfor målgruppen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og 

Myndigheten bekreftende opplysninger med hensyn til 

1) relevansen av metabolittene som kan forekomme i grunnvann, 

idet det tas hensyn til en eventuell relevant klassifisering for 

karfentrazon-etyl i samsvar med europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EF) nr. 1272/2008(2), særlig som kreftframkallende i 

kategori 2, 

2) virkningen av vannbehandlingsprosesser på arten av restmengder 

i drikkevann. 

Søkeren skal framlegge opplysningene som er nevnt i punkt 1), 

innen ett år etter at uttalelsen fra Det europeiske kjemikaliebyrås 

Komité for risikovurdering offentliggjøres på nettstedet til Det 

europeiske kjemikaliebyrå i samsvar med artikkel 37 nr. 4 i 

forordning (EF) nr. 1272/2008 med hensyn til karfentrazon-etyl. 
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Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

      Søkeren skal framlegge opplysningene som kreves i punkt 2, innen 

to år etter Kommisjonens offentliggjøring av et veilednings-

dokument om vurdering av virkningen av vannbehandlingsprosesser 

på arten av restmengder i overflate- og grunnvann.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 

1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1075 

av 27. juli 2018 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet Ampelomyces quisqualis stamme AQ10 som et aktivt stoff med lav risiko i 

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

endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 22 nr. 1 sammenholdt med 

artikkel 20 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ampelomyces quisqualis stamme AQ10 ble oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved 

kommisjonsdirektiv 2005/2/EF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet Ampelomyces quisqualis stamme AQ10, som fastsatt i del A i vedlegget til 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011, utløper 31. juli 2018. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet godkjenning av Ampelomyces quisqualis stamme AQ10 i samsvar med artikkel 1 i 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 6 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 844/2012. Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

6) Rapporterende medlemsstat utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende medlemsstat 

og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») og Kommisjonen  

25. november 2016. 

7) Myndigheten oversendte vurderingsrapporten om fornyelse til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og 

videresendte mottatte kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen 

tilgjengelig for offentligheten. 

8) Myndigheten meddelte 20. november 2017 Kommisjonen sin konklusjon(6) om hvorvidt Ampelomyces quisqualis 

stamme AQ10 kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

Kommisjonen framla utkastet til fornyelsesrapport om Ampelomyces quisqualis stamme AQ10 for Den faste komité for 

planter, dyr, næringsmidler og fôr 23. mars 2018. 

9) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til fornyelsesrapporten. 

10) Det er fastslått at godkjenningskriteriene i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt med hensyn til ett eller 

flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet Ampelomyces 

quisqualis stamme AQ10.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 194 av 31.7.2018, s. 36, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 69/2019 av 29. mars 2019 

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

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2005/2/EF av 19. januar 2005 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av Ampelomyces 

quisqualis og Gliocladium catenulatum som aktive stoffer (EUT L 20 av 22.1.2005, s. 15). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

(6) EFSA Journal 2017;15(11):5078, 24 s., doi:10.2903/j.efsa.2017.5078. Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu. 

2020/EØS/33/57 
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11) Risikovurderingen i forbindelse med fornyelse av godkjenningen av Ampelomyces quisqualis stamme AQ10 er basert på 

et begrenset antall representative bruksområder, men dette begrenser ikke bruksområdene som plantevernmidler som 

inneholder Ampelomyces quisqualis stamme AQ10, kan godkjennes for. Begrensningen til bruk som soppdrepende 

middel bør derfor ikke opprettholdes. 

12) Kommisjonen anser videre at Ampelomyces quisqualis stamme AQ10 er et aktivt stoff med lav risiko i henhold til 

artikkel 22 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Ampelomyces quisqualis stamme AQ10 oppfyller vilkårene i nr. 5 i vedlegg II 

til forordning (EF) nr. 1107/2009. Ampelomyces quisqualis stamme AQ10 er en stamme av en mikroorganisme som, idet 

det tas hensyn til de påtenkte bruksområdene, forventes å innebære en lav risiko for mennesker, dyr og miljøet. 

Ampelomyces quisqualis stamme AQ10 er dessuten en stamme av en mikroorganisme (sopp) som ikke er sykdoms-

framkallende for mennesker, og heller ikke er beslektet med noen kjent organisme som er sykdomsframkallende for 

mennesker, dyr eller planter, og som ikke er kjent for multiresistens mot antimikrobielle stoffer som brukes i human- eller 

veterinærmedisin. 

13) Godkjenningen av Ampelomyces quisqualis stamme AQ10 som et stoff med lav risiko bør derfor fornyes. 

14) I samsvar med artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med forordningens artikkel 6, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap, må det imidlertid fastsettes visse vilkår. 

15) I samsvar med artikkel 20 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med forordningens artikkel 13 nr. 4, bør 

vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres. 

16) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 841/2017(1) ble godkjenningsperioden for Ampelomyces quisqualis 

stamme AQ10 forlenget til 31. juli 2018 for å gjøre det mulig å fullføre framgangsmåten for fornyelse før stoffets 

godkjenning utløp. Ettersom godkjenningen av det aktive stoffet utløper 31. juli 2018, bør denne forordning få 

anvendelse fra 1. august 2018. 

17) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet Ampelomyces quisqualis stamme AQ10, som oppført i vedlegg I, fornyes på vilkårene 

fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

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

Den får anvendelse fra 1. august 2018. 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/841 av 17. mai 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene alfa-cypermetrin, Ampelomyces quisqualis stamme 

AQ 10, benalaksyl, bentazon, bifenazat, bromoksynil, karfentrazon-etyl, klorprofam, cyazofamid, desmedifam, dikvat, DPX KE 459 

(flupyrsulfuron-metyl), etoksazol, famoksadon, fenamidon, flumioksazin, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum stamme J1446, 

imazamox, imazosulfuron, isoksaflutol, laminarin, metalaksyl-M, metoksyfenozid, milbemektin, oksasulfuron, pendimetalin, fenmedifam, 

pymetrozin, S-metolaklor og trifloksystrobin (EUT L 125 av 18.5.2017, s. 12). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 27. juli 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  



   

 

2
0

.5
.2

0
2
0

 
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. 3

3
/3

1
3
 

 

VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Ampelomyces quisqualis 

stamme AQ10 

Ikke relevant Laveste innhold av 

levedyktige sporer: 

3,0 × 1012 KDE/kg 

1. august 2018 1. august 2033 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i 

fornyelsesrapporten om Ampelomyces quisqualis stamme AQ10, særlig tillegg 

I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerk-

somhet mot vern av brukere og arbeidstakere, idet det tas hensyn til at mikro-

organismer i seg selv betraktes som potensielt sensibiliserende, og sikre at 

hensiktsmessig personlig verneutstyr omfattes som et bruksvilkår. 

Produsenten skal sikre at det føres streng kontroll med miljøforhold og 

kvalitetskontrollanalyser under framstillingsprosessen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I del A utgår posten for Ampelomyces quisqualis stamme AQ10. 

2) I del D tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«14 Ampelomyces quisqualis 

stamme AQ10 

Ikke relevant Laveste innhold av 

levedyktige sporer: 

3,0 × 1012 KDE/kg 

1. august 2018 1. august 2033 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklu-

sjonene i fornyelsesrapporten om Ampelomyces quisqualis stamme 

AQ10, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig opp-

merksomhet mot vern av brukere og arbeidstakere, idet det tas hensyn 

til at mikroorganismer i seg selv betraktes som potensielt sensibilise-

rende, og sikre at hensiktsmessig personlig verneutstyr omfattes som et 

bruksvilkår. 

Produsenten skal sikre at det føres streng kontroll med miljøforhold og 

kvalitetskontrollanalyser under framstillingsprosessen. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1260 

av 20. september 2018 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av 

godkjenningsperioden for de aktive stoffene pyridaben, kinmerak og sinkfosfid(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 17 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) angis de aktive stoffene som 

anses som godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2) De aktive stoffene pyridaben, kinmerak og sinkfosfid er oppført i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011. 

3) Godkjenningsperioden for stoffene pyridaben, kinmerak og sinkfosfid utløper 30. april 2021. 

4) I samsvar med Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(3) er det inngitt søknader om fornyelse av 

godkjenning av de aktive stoffene som omfattes av denne forordning. Godkjenningen av disse stoffene kan imidlertid 

utløpe av årsaker som er utenfor søkerens kontroll, før det er truffet beslutning om fornyelse av godkjenningen. 

Godkjenningsperiodene bør derfor forlenges i samsvar med artikkel 17 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

5) Med tanke på tiden og ressursene som kreves for å vurdere søknader om fornyelse av godkjenninger for det store 

antallet aktive stoffer som utløper mellom 2019 og 2021, ble det ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2016) 

6104(4) opprettet et arbeidsprogram som grupperte aktive stoffer som ligner på hverandre, og fastsatte prioriteringer på 

grunnlag av sikkerhetsrisiko for menneskers og dyrs helse eller miljøet, som fastsatt i artikkel 18 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

6) Siden de aktive stoffene som er oppført i denne forordning, ikke tilhører de prioriterte kategoriene i gjennomførings-

beslutning K(2016) 6104, bør godkjenningsperioden forlenges med to eller tre år, idet det tas hensyn til nåværende 

utløpsdato, det faktum at den utfyllende dokumentasjonen for et aktivt stoff i henhold til artikkel 6 nr. 3 i gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 844/2012 skal legges fram senest 30 måneder før godkjenningen utløper, behovet for å sørge 

for en jevn arbeids- og ansvarsfordeling mellom medlemsstatene som er rapportører og medrapportører, og ressursene 

som kreves til vurdering og beslutningstaking. Det er derfor hensiktsmessig å forlenge godkjenningsperioden for det 

aktive stoffet pyridaben med to år og å utvide godkjenningsperioden for de aktive stoffene kinmerak og sinkfosfid med 

tre år. 

7) Med tanke på formålet med artikkel 17 første ledd i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommisjonen i tilfeller der det 

ikke er framlagt utfyllende dokumentasjon i samsvar med gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 senest 

30 måneder før den respektive utløpsdatoen fastsatt i vedlegget til denne forordning, fastsette utløpsdatoen til samme 

dato som gjaldt før denne forordning, eller tidligst mulige dato deretter. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 238 av 21.9.2018, s. 30, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 69/2019 av 29. mars 2019 

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

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 28. september 2016 om opprettelse av et arbeidsprogram for vurdering av søknader om 

fornyelse av godkjenninger av aktive stoffer som utløper i 2019, 2020 og 2021, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 (EUT C 357 av 29.9.2016, s. 9). 
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8) Med tanke på formålet med artikkel 17 første ledd i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommisjonen i tilfeller der den 

vedtar en forordning om at godkjenningen av et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne forordning ikke fornyes fordi 

godkjenningskriteriene ikke er oppfylt, fastsette utløpsdatoen til samme dato som gjaldt før ikrafttredelsen av denne 

forordning, eller til ikrafttredelsesdatoen for forordningen om at godkjenningen av det aktive stoffet ikke fornyes, 

avhengig av hvilken dato som faller sist. Dersom Kommisjonen vedtar en forordning om fornyelse av godkjenningen av 

et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne forordning, skal den, avhengig av omstendighetene, bestrebe seg på å fastsette 

den tidligst mulige anvendelsesdatoen. 

9) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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 20. september 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I rad 311 om kinmerak endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2024». 

2) I rad 313 om pyridaben endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2023». 

3) I rad 314 om sinkfosfid endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «30. april 2024». 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1278 

av 21. september 2018 

om godkjenning av det aktive stoffet med lav risiko Pasteuria nishizawae Pn1 i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 22 sammenholdt med artikkel 13 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009 innga Syngenta Crop Protection AG 27. februar 2015 en 

søknad til Danmark om godkjenning av det aktive stoffet Pasteuria nishizawae Pn1. 

2) I samsvar med artikkel 9 nr. 3 i nevnte forordning underrettet Danmark som rapporterende medlemsstat søkeren, de andre 

medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») 3. juli 2015 om 

at søknaden kunne behandles. 

3) Rapporterende medlemsstat framla 19. desember 2016 et utkast til vurderingsrapport for Kommisjonen med kopi til 

Myndigheten, der det ble vurdert om det aktive stoffet kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i 

artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

4) Myndigheten rettet seg etter artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009. I samsvar med artikkel 12 nr. 3 i nevnte 

forordning ba Myndigheten 23. mai 2017 søkeren om å framlegge tilleggsopplysninger for medlemsstatene, Kommi-

sjonen og Myndigheten. Rapporterende medlemsstats vurdering av tilleggsopplysningene ble framlagt for Myndigheten 

i form av et ajourført utkast til vurderingsrapport 17. oktober 2017. 

5) Myndigheten underrettet søkeren, medlemsstatene og Kommisjonen 11. januar 2018 om sin konklusjon(2) om hvorvidt 

det aktive stoffet Pasteuria nishizawae Pn1 kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009. Myndigheten gjorde sin konklusjon tilgjengelig for allmennheten. 

6) Kommisjonen framla 11. mars 2018 den sammenfattende rapporten om Pasteuria nishizawae Pn1 for Den faste komité 

for planter, dyr, næringsmidler og fôr sammen med et utkast til forordning om godkjenning av Pasteuria nishizawae 

Pn1. 

7) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til den sammenfattende rapporten. 

8) Det er fastslått at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt på ett eller flere 

representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet, og særlig de bruksområdene 

som ble undersøkt og beskrevet i den sammenfattende rapporten. Pasteuria nishizawae Pn1 bør derfor godkjennes. 

9) Kommisjonen anser videre at Pasteuria nishizawae Pn1 er et aktivt stoff med lav risiko i henhold til artikkel 22 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009. Pasteuria nishizawae Pn1 er ikke et stoff som skaper bekymring, og det oppfyller vilkårene i nr. 5 i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009. Pasteuria nishizawae Pn1 er en mikroorganismestamme av villtype som 

forekommer naturlig i miljøet. Den er en obligat parasitt hos cystenematoder. Sporer av Pasteuria nishizawae Pn1 spirer 

bare når de er i kontakt med en cystenematode. Smittsomhet for alle andre organismer, herunder mennesker og pasienter 

med nedsatt immunforsvar, kan utelukkes. Ettersom mikroorganismen ikke kan utvikle seg utenfor den obligate verten, kan 

derfor resistens mot antimikrobielle stoffer som benyttes i human- eller veterinærmedisin utelukkes, og vilkåret i nr. 5.2.1 i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009 anses som oppfylt. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 239 av 24.9.2018, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 69/2019 av 29. mars 2019 

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

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet), 2018. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of 

the active substance Pasteuria nishizawae Pn1». EFSA Journal 2018;16(1):5159, 19 s., doi:10.2903/j.efsa.2018.5159. 
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10) Pasteuria nishizawae Pn1 bør derfor godkjennes for en periode på 15 år. 

11) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med samme forordnings artikkel 6, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap er det imidlertid nødvendig å fastsette visse generiske 

vilkår, ettersom Pasteuria nishizawae Pn1 er en mikroorganisme. 

12) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(1) derfor endres. 

13) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet Pasteuria nishizawae Pn1, som oppført i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

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 21. september 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Pasteuria nishizawae Pn1 

Kultursamling: ATCC Safe 

Deposit (SD-5833) 

CIPAC-nr. 

Ikke tildelt 

Ikke relevant Minstekonsentrasjon  

1 × 1011 sporer/g 

14. oktober 2018 14. oktober 2033 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

Pasteuria nishizawae Pn1, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette 

særlig oppmerksomhet mot vern av brukere og arbeidstakere, 

idet det tas hensyn til at Pasteuria nishizawae Pn1 skal 

betraktes som potensielt sensibiliserende. Bruksvilkårene skal 

om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Produsenten skal sikre at det føres streng kontroll med 

miljøforhold og kvalitetskontrollanalyser under framstillings-

prosessen. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del D i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

 Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«13 Pasteuria nishizawae Pn1 

Kultursamling: ATCC Safe 

Deposit (SD-5833) 

CIPAC-nr. 

Ikke tildelt 

Ikke relevant Minstekonsentrasjon  

1 × 1011 sporer/g 

14. oktober 2018 14. oktober 2033 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene 

nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i 

den sammenfattende rapporten om Pasteuria 

nishizawae Pn1, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere og 

arbeidstakere, idet det tas hensyn til at Pasteuria 

nishizawae Pn1 skal betraktes som potensielt 

sensibiliserende. Bruksvilkårene skal om nødvendig 

omfatte risikoreduserende tiltak. 

Produsenten skal sikre at det føres streng kontroll med 

miljøforhold og kvalitetskontrollanalyser under fram-

stillingsprosessen.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/987 

av 27. april 2018 

om endring og retting av delegert forordning (EU) 2017/655 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/1628 med hensyn til overvåking av utslipp av forurensende gasser fra 

forbrenningsmotorer i bruk som er montert i ikke-veigående mobile maskiner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 av 14. september 2016 om krav til utslippsgrenser 

for forurensende gasser og partikler og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner, om 

endring av forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 og om endring og oppheving av direktiv 97/68/EF(1), særlig 

artikkel 19 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/655(2) fastsetter blant annet prosedyrer for overvåking av utslipp av 

forurensende gasser fra forbrenningsmotorer i bruk montert i ikke-veigående mobile maskiner. 

2) I henhold til tabell III-1 i vedlegg III til forordning (EU) nr. 2016/1628 er de obligatoriske anvendelsesdatoene for EU-

typegodkjenning og omsetning av motorer i underkategori NRE-v-5 ett år senere enn for motorer i underkategori NRE-

v-6. 

3) For å gjøre det lettere for produsentene av disse NRE-v-5-motorene med lavere effektområde å overholde de fristene for 

innsending av prøvingsresultater til godkjenningsmyndighetene som er fastsatt i delegert forordning (EU) 2017/655, bør 

den akkumulerte driftstidens påkrevde varighet for forbrenningsmotorer i bruk som er montert i ikke-veigående mobile 

maskiner og prøvd innenfor rammen av overvåking av utslipp av forurensende gasser, reduseres for denne underkategorien 

av motorer. 

4) Av klarhetshensyn bør det angis i tillegg 5 til vedlegget til delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/655 at referanse-

arbeidet og CO2-referansemassen som produsenten bruker til å beregne utslipp av forurensende gasser for en motortype, 

eller for alle motortyper i samme motorfamilie, er som angitt i tilføyelsen til EU-typegodkjenningsdokumentet for 

motortypen eller motorfamilien, i samsvar med malen fastsatt i vedlegg IV til kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2017/656(3). 

5) For å unngå feil ved avrunding av beregninger av utslipp av forurensende gasser bør det presiseres at gjeldende 

grenseverdier for eksosutslipp er fastsatt i artikkel 18 nr. 2 i forordning (EU) nr. 2016/1628. 

6) For å sikre intern konsekvens i delegert forordning (EU) 2017/655 og for å tilpasse denne til delegert kommisjons-

forordning (EU) 2017/654(4) bør visse målenheter revideres. 

7) Etter offentliggjøringen av delegert forordning (EU) 2017/655 er det oppdaget feil av forskjellig art, herunder feil 

tildeling av ansvarsområder og feil i enkelte ligninger, og disse må rettes. 

8) Delegert forordning (EU) 2017/655 bør derfor endres og rettes. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 182 av 18.7.2018, s. 40, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 70/2019 av 29. mars 2019 

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

(1) EUT L 252 av 16.9. 2016, s. 53. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/655 av 19. desember 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/1628 med hensyn til overvåking av utslipp av forurensende gasser fra forbrenningsmotorer i bruk som er montert i ikke-veigående 

mobile maskiner (EUT L 102 av 13.4.2017, s. 334). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/656 av 19. desember 2016 om fastsettelse av administrative krav knyttet til 

utslippsgrenser for og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/1628 (EUT L 102 av 13.4.2017, s. 364). 

(4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/654 av 19. desember 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/1628 med hensyn til tekniske og generelle krav knyttet til utslippsgrenser for og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-

veigående mobile maskiner (EUT L 102 av 13.4.2017, s. 1). 

2020/EØS/33/60 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endringer av delegert forordning (EU) 2017/655 

I delegert forordning (EU) 2017/655 gjøres følgende endringer: 

1) Ny artikkel 3a skal lyde: 

«Artikkel 3a 

Overgangsbestemmelser 

1. Med forbehold for anvendelsen av bestemmelsene i denne forordning, endret ved delegert kommisjonsforordning 

(EU) 2018/987(*), skal godkjenningsmyndighetene fram til 31. desember 2018 også fortsette å gi EU-typegodkjenning til 

motortyper eller motorfamilier i samsvar med denne forordning, i den ordlyd som gjaldt 6. august 2018. 

2. Med forbehold for anvendelsen av bestemmelsene i denne forordning, endret ved delegert forordning (EU) 2018/987, 

skal medlemsstatene fram til 30. juni 2019 også tillate omsetning av motorer på grunnlag av en motortype som er godkjent i 

samsvar med denne forordning, i den ordlyd som gjaldt 6. august 2018. 

  

(*) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/987 av 27. april 2018 om endring og retting av delegert forordning (EU) 

2017/655 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 med hensyn til overvåking av utslipp 

av forurensende gasser fra forbrenningsmotorer i bruk som er montert i ikke-veigående mobile maskiner (EUT L 182 

av 18.7.2018, s. 40).» 

2) Vedlegget til delegert forordning (EU) 2017/655 endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 2 

Rettelser av delegert forordning (EU) 2017/655 

Vedlegget til delegert forordning (EU) nr. 2017/655 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

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 27. april 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegget til delegert forordning (EU) 2017/655 gjøres følgende endringer: 

1) Nr. 2.6.1.1 og 2.6.1.2 skal lyde: 

«2.6.1.1. Prøving av ni motorer med en akkumulert driftstid på mindre enn a % av EDP, i samsvar med tabell 1. Prøvings-

resultatene skal framlegges for godkjenningsmyndigheten innen 31. desember 2022. 

2.6.1.2. Prøving av ni motorer med en akkumulert driftstid på mer enn b % av EDP, i samsvar med tabell 1. Prøvings-

rapportene skal framlegges for godkjenningsmyndigheten innen 31. desember 2024.» 

2) I nr. 2.6.1.3 skal ny tabell 1 lyde: 

«Tabell 1 

% av EDP-verdiene 

Valgt motors referanseeffekt (kW) a b 

56 ≤ P < 130 20 55 

130 ≤ P ≤ 560 30 70» 

3) Nr. 2.6.2.1 skal lyde: 

«2.6.2.1. Prøvingsresultatene for de ni første motorene skal framlegges senest 12 måneder etter at den første motoren ble 

montert i en ikke-veigående mobil maskin, og senest 18 måneder etter produksjonsstarten for den godkjente 

motortypen eller motorfamilien.» 

4) Nr. 3.1.1 skal lyde: 

«3.1.1. Føreren av den ikke-veigående mobile maskinen som utfører overvåkingsprøvingen i bruk, kan være en annen enn 

den vanlige yrkesføreren dersom produsenten kan godtgjøre overfor godkjenningsmyndigheten at den utpekte 

føreren har tilstrekkelige ferdigheter og tilstrekkelig opplæring til å drive den ikke-veigående mobile maskinen.» 

5) I nr. 4.1 i tillegg 3 skal tabellen lyde: 

«Tabell 

Toleranser 

Regresjonslinjens helling, m 0,9–1,1 – anbefalt 

Bestemmelseskoeffisient, r2 minst 0,90 – obligatorisk» 

6) I tillegg 5 gjøres følgende endringer: 

a) Nytt nr. 2.1.5 tilføyes før figur 1: 

«2.1.5. Referansearbeidet og CO2-referansemassen for en motortype, eller for alle motortyper i samme motorfamilie, 

skal være de som er angitt i nr. 11.3.1 og 11.3.2 i tilføyelsen til EU-typegodkjenningsdokumentet for 

motortypen eller motorfamilien, som fastsatt i vedlegg IV til kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2017/656(*). 

  

(*) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/656 av 19. desember 2016 om fastsettelse av administrative 

krav knyttet til utslippsgrenser for og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner 

i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 (EUT L 102 av 13.4.2017, s. 364).»  
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b) Nr. 3 skal lyde: 

«3. Avrunding av beregninger av utslipp av forurensende gasser 

I samsvar med standarden ASTM E 29-06b (Standard Practice for Using Significant Digits in Test Data to 

Determine Conformance with Specifications) skal de endelige prøvingsresultatene avrundes i ett trinn til det 

antallet desimaler som er angitt i de gjeldende grenseverdiene for eksosutslipp i artikkel 18 nr. 2 i forordning (EU) 

2016/1628, pluss ytterligere ett signifikant siffer.» 

 _____  
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VEDLEGG II 

I vedlegget til delegert forordning (EU) 2017/655 gjøres følgende rettelser: 

1) Nr. 5.1 skal lyde: 

«5.1. Den elektroniske styreenheten (ECU) skal gi datastrømopplysninger til måleinstrumentene eller dataloggeren i det 

bærbare systemet for utslippsmåling (PEMS), i samsvar med kravene fastsatt i tillegg 7.» 

2) Nr. 6.1–6.4 skal lyde: 

«6.1. Overvåkingsprøving i bruk skal utføres ved hjelp av et PEMS-system, i samsvar med tillegg 1. 

6.2. Produsentene skal overholde prøvingsmetoden beskrevet i tillegg 2 ved overvåking av motorer i bruk som er montert 

i ikke-veigående mobile maskiner, ved hjelp av et PEMS-system. 

6.3. Produsentene skal følge prosedyrene beskrevet i tillegg 3 ved forbehandling av data fra overvåking av motorer i bruk 

som er montert i ikke-veigående mobile maskiner, ved hjelp av et PEMS-system. 

6.4. Produsentene skal følge prosedyrene beskrevet i tillegg 4 til å bestemme gyldige hendelser under overvåkingsprøving 

av motorer i bruk som er montert i ikke-veigående mobile maskiner, ved hjelp av et PEMS-system.» 

3) Nr. 8 skal lyde: 

«8. Beregninger 

Produsentene skal følge prosedyrene beskrevet i tillegg 5 ved beregninger av utslipp av forurensende gasser i 

forbindelse med overvåking av motorer i bruk som er montert i ikke-veigående mobile maskiner, ved hjelp av et 

PEMS-system.» 

4) I nr. 10.1 skal første punktum lyde: 

«For hver motor som prøves, skal produsentene utarbeide en prøvingsrapport om overvåking av motorer i bruk som er 

montert i ikke-veigående mobile maskiner, ved hjelp av et PEMS-system.» 

5) I tillegg 5 gjøres følgende rettelser: 

a) Nr. 2.2.1 skal lyde: 

«2.2.1. Beregning av bremsespesifikke utslipp av forurensende gasser 

De bremsespesifikke utslippene av forurensende gasser egas (g/kWh) skal beregnes for hvert vindu for 

gjennomsnittsberegning og for hver forurensende gass på følgende måte: 

egas =
mi

W(t2,i) −W(t1,i)
 

der 

— mi er masseutslippet av forurensende gasser i det i-ende vinduet for gjennomsnittsberegning, g/vindu for 

gjennomsnittsberegning, 

— W(t2,i) – W(t1,i) er motorens arbeid i det i-ende vinduet for gjennomsnittsberegning, kWh.» 

b) Nr. 2.2.3 skal lyde: 

«2.2.3. Beregning av samsvarsfaktorene 

Samsvarsfaktorene skal beregnes for hvert enkelt gyldig vindu for gjennomsnittsberegning og for hver enkelt 

forurensende gass på følgende måte: 

CF =
egas

L
 

der 

— egas er det bremsespesifikke utslippet av den forurensende gassen, g/kWh, 

— L er den gjeldende grensen, g/kWh.»  
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c) I nr. 2.3, i forklaringen til første ligning, skal strekpunktene knyttet til mCO2
(tj,i) og mCO2,ref

 lyde: 

«— mCO2
(tj,i) er CO2-massen målt mellom prøvingsstart og tiden tj,i, g, 

— mCO2,ref
 er CO2-massen bestemt for NRTC-syklusen, g,» 

d) I nr. 2.3.1, i forklaringen til ligningen, skal strekpunktet knyttet til Pmax lyde: 

«— Pmax er den største nettoeffekten, som definert i artikkel 3 nr. 28 i forordning (EU) 2016/1628, kW.» 

e) Nr. 2.3.2 skal lyde: 

«2.3.2. Beregning av samsvarsfaktorene 

Samsvarsfaktorene skal beregnes for hvert enkelt vindu for gjennomsnittsberegning og for hvert enkelt 

forurensende stoff på følgende måte: 

CF =
CFI
CFC

 

med 

CFI =
mi

mCO2(t2,i)−mCO2(t1,i)
 (forhold i bruk) og 

CFC =
mL

mCO2,ref

 (sertifiseringsforhold) 

der 

— mi er masseutslippet av forurensende gasser i det i-ende vinduet for gjennomsnittsberegning, g/vindu for 

gjennomsnittsberegning, 

— mCO2
(t2,i) − mCO2

(t1,i) er CO2-masse i det i-ende vinduet for gjennomsnittsberegning, g, 

— mCO2,ref
 er motorens CO2-masse bestemt for NRTC-syklusen, g, 

— mL er masseutslippet av den forurensende gassen tilsvarende den gjeldende grensen for NRTC-syklusen, 

g.» 

6) I tillegg 8 skal nr. 2.8 lyde: 

«2.8. Motorens totale slagvolum [cm3]» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/988 

av 27. april 2018 

om endring og retting av gjennomføringsforordning (EU) 2017/656 om fastsettelse av administrative krav 

knyttet til utslippsgrenser for og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile 

maskiner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 av 14. september 2016 om krav til utslippsgrenser 

for forurensende gasser og partikler og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner, om 

endring av forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 og om endring og oppheving av direktiv 97/68/EF(1), særlig 

artikkel 18 nr. 5, artikkel 21 nr. 3, artikkel 23 nr. 5, artikkel 24 nr. 12 og artikkel 32 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/656(2) fastsettes blant annet maler for visse dokumenter som 

utarbeides i forbindelse med EU-typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner. På grunn 

av en rekke feil og utelatelser bør disse malene endres og rettes samt gjøres mer omfattende. 

2) Når en motorprodusent skal søke om EU-typegodkjenning, bør han, av hensyn til åpenhet og fullstendighet, legge ved i 

opplysningsmappen en kopi av demonstrasjonsrapportene for bestemte prøvinger. 

3) For å harmonisere og forenkle framgangsmåtene for beregning av utslipp av forurensende gasser ved overvåking av 

ikke-veigående mobile motorer i bruk i samsvar med delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/655(3), bør referanse-

arbeidet og CO2-referansemassen som brukes ved denne beregningen, angis i tilføyelsen til malen for EU-typegod-

kjenningsdokumentet og i det felles formatet for prøvingsrapporten. 

4) Med henblikk på harmonisering av terminologien som brukes i hele regelverkspakken knyttet til utslippsgrenser for og 

typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner, og klargjøring av deres betydning bør 

uttrykkene «slagvolum for sylinder» og «slagvolum for motor» i gjennomføringsforordning (EU) 2017/656 erstattes 

med uttrykkene «slagvolum per sylinder» og «motorens totale slagvolum». 

5) Etter kunngjøringen av gjennomføringsforordning (EU) 2017/656 er det oppdaget mindre feil av forskjellig art, og disse 

må rettes. Det bør særlig foretas visse endringer i bestemmelser som inneholder motsigelser eller overflødig informasjon, 

og visse henvisninger og nummereringer bør rettes. 

6) Særlig bør nr. 10 til 11.2 i malen for det felles formatet for prøvingsrapporten rettes slik at de korrekt gjenspeiler den 

terminologien som brukes i forordning (EU) nr. 2016/1628. 

7) Gjennomføringsforordning (EU) 2017/656 bør derfor endres og rettes. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 182 av 18.7.2018, s. 46, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 71/2019 av 29. mars 2019 

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

(1) EUT L 252 av 16.9. 2016, s. 53. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/656 av 19. desember 2016 om fastsettelse av administrative krav knyttet til utslipps-

grenser for og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner i samsvar med europaparlaments- og råds-

forordning (EU) 2016/1628 (EUT L 102 av 13.4.2017, s. 364). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/655 av 19. desember 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/1628 med hensyn til overvåking av utslipp av forurensende gasser fra forbrenningsmotorer i bruk som er montert i ikke-veigående 

mobile maskiner (EUT L 102 av 13.4.2017, s. 334). 

2020/EØS/33/61 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/656 

I gjennomføringsforordning (EU) 2017/656 gjøres følgende endringer: 

1) Ny artikkel 12a skal lyde: 

«Artikkel 12a 

Overgangsbestemmelser 

1. Med forbehold for anvendelsen av bestemmelsene i denne forordning, endret ved Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) 2018/988(*), skal godkjenningsmyndighetene fram til 31. desember 2018 også fortsette å gi EU-typegod-

kjenning til motortyper eller motorfamilier i samsvar med denne forordning, i den ordlyd som gjaldt 6. august 2018. 

2. Med forbehold for anvendelsen av bestemmelsene i denne forordning, endret ved gjennomføringsforordning (EU) 

2018/988, skal medlemsstatene fram til 30. juni 2019 også tillate omsetning av motorer på grunnlag av en motortype som er 

godkjent i samsvar med denne forordning, i den ordlyd som gjaldt 6. august 2018. 

  

(*) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/988 av 27. april 2018 om endring og retting av gjennom-

føringsforordning (EU) 2017/656 om fastsettelse av administrative krav knyttet til utslippsgrenser for og typegod-

kjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner i samsvar med europaparlaments- og råds-

forordning (EU) 2016/1628 (EUT L 182 av 18.7.2018, s. 46).» 

2) Vedlegg I endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

3) Vedlegg IV endres i samsvar med vedlegg IV til denne forordning. 

Artikkel 2 

Rettelser i gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/656 

I gjennomføringsforordning (EU) 2017/656 gjøres følgende rettelser: 

1) Vedlegg I rettes i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

2) I vedlegg II rettes tillegg 1 og tillegg 2 i samsvar med vedlegg III til denne forordning. 

3) I tabell 1 i tillegg 1 til vedlegg III, i niende rad i første kolonne, endres «Gjeldende unntakskode (EM) eller kode for over-

gangsbestemmelse (TM) fra tabell 1 kolonne 4 i tillegg 2 til vedlegg II» til «Gjeldende unntakskode (EM) eller kode for 

overgangsbestemmelse (TR) fra tabell 1 kolonne 4 i tillegg 2 til vedlegg II». 

4) I vedlegg IV rettes tilføyelsen til EU-typegodkjenningsdokumentet i samsvar med vedlegg V til denne forordning. 

5) Vedlegg V rettes i samsvar med vedlegg VI til denne forordning. 

6) Vedlegg VI rettes i samsvar med vedlegg VII til denne forordning. 

7) Vedlegg IX rettes i samsvar med vedlegg VIII til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 27. april 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656 gjøres følgende endringer: 

1) I del A gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1.5.1 skal lyde: 

«1.5.1. Dersom det er relevant, en kopi av demonstrasjonsrapportene som er fastsatt i nr. 10.5.1 og 13.4.1 i tillegg 1 til 

vedlegg IV til delegert forordning (EU) 2017/654.» 

b) Nye nr. 1.5.2 og 1.5.3 skal lyde: 

«1.5.2. Dersom det er relevant, en beskrivelse av tilkoplingen til og metoden for å lese registrene fastsatt i nr. 5.2.1.1 

bokstav e) i tillegg 1 til vedlegg IV til delegert forordning (EU) 2017/654 og nr. 4.1 i tillegg 2 til nevnte 

vedlegg. 

1.5.3. Dersom motortypen eller motorfamilien er medlem av en NCD-motorfamilie, kan det etter avtale med 

godkjenningsmyndigheten alternativt leveres en begrunnelse for dens tilhørighet, sammen med opplysningene 

som kreves om NCD-motorfamilien i nr. 1.5, 1.5.1 og 1.5.2.» 

c) Nr. 1.6.1 skal lyde: 

«1.6.1. Dersom det er relevant, en kopi av demonstrasjonsrapporten som er fastsatt i nr. 9.3.6.1 i tillegg 4 til vedlegg 

IV til delegert forordning (EU) 2017/654.» 

d) Nye nr. 1.6.2 og 1.6.3 skal lyde: 

«1.6.2. Dersom det er relevant, en beskrivelse av tilkoplingen til og metoden for å lese registrene fastsatt i nr. 5.4 i 

tillegg 4 til vedlegg IV til delegert forordning (EU) 2017/654 og nr. 4.1 i tillegg 2 til nevnte vedlegg. 

1.6.3. Dersom motortypen eller motorfamilien er medlem av en PCD-motorfamilie, kan det etter avtale med 

godkjenningsmyndigheten alternativt leveres en begrunnelse for dens tilhørighet, sammen med opplysningene 

som kreves om PCD-motorfamilien i nr. 1.6, 1.6.1 og 1.6.2.» 

2) I tillegg 3 gjøres følgende endringer: 

a) I del B gjøres følgende endringer: 

i) Nr. 2.10.4 skal lyde: 

«2.10.4. Annet: Ja/nei 

(dersom ja, fyll ut nr. 3.10.4 og gi en skjematisk framstilling av innretningenes plassering og rekkefølge)» 

ii) Nr. 2.11.9 skal lyde: 

«2.11.9. Andre innretninger eller egenskaper med stor innvirkning på utslipp: Ja/nei 

(dersom ja, fyll ut nr. 3.11.7)» 

b) I del C gjøres følgende endringer i tabellen: 

i) Ny rad med nr. 3.4.6.1 skal lyde: 

«3.4.6.1. For RMC, antall forkondisjo-

nerings-RMC før RMC 

NRSC-prøving 

X        Minst 0,5» 
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ii) Nye rader med nr. 3.10.3–3.10.4.1 skal lyde: 

«3.10.3. Luftinnsprøyting          

3.10.3.1. Virkemåte:   X       

3.10.4. Annet          

3.10.4.1. Type(r):   X»       

iii) Ny rad med nr. 3.11.1.3.1 skal lyde: 

«3.11.1.3.1. Prøvingsvilkår for måling: X X»        

iv) Nye rader med nr. 3.11.7 og 3.11.7.1 skal lyde: 

«3.11.7. Andre innretninger eller egen-

skaper 

         

3.11.7.1. Type(r):   X»       
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VEDLEGG II 

I vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656 gjøres følgende rettelser: 

1) I del A skal nr. 1.3 lyde: 

«1.3. Produsenterklæring om at motortypen eller motorfamilien overholder grensene for eksosutslipp fastsatt i vedlegg II 

til forordning (EU) 2016/1628 med hensyn til andre angitte flytende drivstoffer, drivstoffblandinger eller 

drivstoffemulsjoner enn dem som er fastsatt i nr. 1.2.2 i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2017/654.» 

2) I del B gjøres følgende rettelser: 

a) Nr. 2.1.3.2 skal lyde: 

«2.1.3.2. En «X» i tilsvarende kolonne i tabellen angir det eller de formålene som ligger til grunn for hvert element: 

a) «Prøving» betyr opplysninger som er nødvendige for gjennomføring av utslippsprøvingen. 

b) «Montering» betyr opplysninger som er nødvendige for montering i ikke-veigående mobile maskiner. 

c) «Godkjenning» betyr opplysninger som er nødvendige for en inspeksjon for å bekrefte at motoren 

samsvarer med egenskapene til den angitte motortypen og eventuelt den angitte motorfamilien. 

Kolonnene «Prøving», «Montering» og «Godkjenning» er bare til orientering og kan utelates fra opplys-

ningsdokumentet som framlegges for godkjenningsmyndigheten.» 

b) I nr. 4.2 skal annet ledd lyde: 

«Motorfamiliebetegnelsen skal på en klar og entydig måte identifisere motorer som har en unik kombinasjon av 

tekniske egenskaper med hensyn til de elementene i del B i tillegg 3 som gjelder for den bestemte motorfamilien.» 

3) I tillegg 3 gjøres følgende rettelser: 

a) I del B gjøres følgende rettelser: 

i) Nr. 2.5 skal lyde: 

«2.5. Slagvolum per sylinder (cm3):  ........................................................................................................................ » 

ii) Nr. 2.8.3 skal lyde: 

«2.8.3. Liste over andre drivstoffer, drivstoffblandinger eller drivstoffemulsjoner som kan brukes i motoren, som 

opplyst av produsenten i samsvar med nr. 1.2.3 i vedlegg I til delegert forordning (EU) 2017/654 (vis til 

anerkjent standard eller spesifikasjon):  ........................................................................................................ » 

b) I del C gjøres følgende endringer i tabellen: 

i) Raden med nr. 3.4.6 skal lyde: 

«3.4.6. Forkondisjonering for RMC 

NRSC: Stasjonær drift / RMC: 

X»         

ii) Radene med nr. 3.6.4 og 3.6.5 skal lyde: 

«3.6.4. Motorens totale slagvolum 

(cm3): 

  X       

3.6.5. Slagvolum per sylinder i % av 

representativ motor: 

  X      Dersom det gjelder 

motorfamilie» 
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iii) Radene med nr. 3.8.3 og 3.8.3.1 skal lyde: 

«3.8.3. Ladeluftkjøler: Ja/nei X X        

3.8.3.1. Type: luft-luft/luft-vann/annet 

(spesifiser) 

 X»        

iv) I raden med nr. 3.8.3.4 endres nummeret «3.8.3.4» til «3.8.3.3». 

v) Raden med nr. 3.10.1.1 skal lyde: 

«3.10.1.1. Egenskaper: kjølt/ukjølt, høyt 

trykk / lavt trykk / annet 

(spesifiser): 

  X»       

vi) Raden med nr. 3.11.1.3 skal lyde: 

«3.11.1.3. Laveste temperatur ved innløpet 

til første etterbehandlingsinn-

retning (°C), dersom det er 

oppgitt: 

X X»        

vii) Raden med nr. 3.14.2 skal lyde: 

«3.14.2. Trykkregulator(er)/fordamper(e)»          
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VEDLEGG III 

I vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656 gjøres følgende rettelser: 

1) I del 2 i tillegg 1 skal nr. 3 lyde: 

«3. Unntakskode (EM) / kode for overgangsbestemmelse (TR)(6):  ...................................................................................... » 

2) I tillegg 2 gjøres følgende rettelser i tabell 1: 

i) I overskriften i kolonne 4 endres «Unntakskode (EM) eller kode for overgangsbestemmelse (TM) (kolonne 4)» til 

«Unntakskode (EM) eller kode for overgangsbestemmelse (TR) (kolonne 4)». 

ii) I første rad i kolonne 5 («Tekst til tilleggsopplysninger») endres «ENGINE NOT FOR USE IN EU MACHINERY» til 

«ENGINE NOT FOR USE IN EU NON-ROAD MOBILE MACHINERY». 

 _____  
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VEDLEGG IV 

I vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656 gjøres følgende endringer: 

1) I tilføyelsen til EU-typegodkjenningsdokumentet skal nye nr. 11.3–11.3.2 lyde: 

«11.3. Referanseverdier for overvåking i bruk(9) 

11.3.1. Referansearbeid (kWh):  ..............................................................................................................................................  

11.3.2. CO2-referansemasse (g):  ........................................................................................................................................... » 

2) I de forklarende merknadene til vedlegg IV skal ny forklarende merknad(9) lyde: 

«(9) Gjelder bare for motorer i underkategori NRE-v-5 og NRE-v-6 som prøves med NRTC.» 

 _____   
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VEDLEGG V 

I vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656 gjøres følgende rettelser i tilføyelsen til EU-typegodkjennings-

dokumentet: 

1) Nr. 2.11.8, 2.11.9 og 2.11.10 erstattes med følgende: 

«2.11.8. Andre etterbehandlingsinnretninger (spesifiser): .......................................................................................................  

2.11.9. Andre innretninger eller egenskaper med stor innvirkning på utslipp (spesifiser):  ................................................. » 

2) I nr. 3.6.4, i andre kolonne («Beskrivelse») endres «Slagvolum for motor (cm3):» til «Motorens totale slagvolum (cm3):» 

 _____  
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VEDLEGG VI 

I vedlegg V til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656 gjøres følgende rettelser: 

1) I nr. 3.1 skal innledningen i første ledd lyde: 

«Eksempel på EU-typegodkjenningsnummer for en bensindrevet NRSh-v-1b-motor, utstedt av Nederland og utvidet tre 

ganger:» 

2) I nr. 3.2 skal innledningen i første ledd lyde: 

«Eksempel på EU-typegodkjenningsnummer for en dobbeltdrivstoffmotor av typen 1A i kategori NRE-c-3 som bruker 

gassformig drivstoff av typen LN2 (en bestemt sammensetning av flytende naturgass / flytende biometan som gir en  

λ-forskyvningsfaktor som ikke avviker med mer enn 3 % fra λ-forskyvningsfaktoren for G20-gassen angitt i vedlegg I til 

delegert forordning (EU) 2017/654, og hvis etaninnhold ikke overstiger 1,5 prosent), utstedt av Frankrike og ennå ikke 

utvidet:» 

3) I nr. 3.3 skal innledningen i første ledd lyde: 

«Eksempel på EU-typegodkjenningsnummer for en RLL-v-1-motor i samsvar med utslippsgrensene for dieseldrevne 

spesialmotorer (SPE), utstedt av Østerrike og utvidet to ganger:» 

 _____   
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VEDLEGG VII 

I vedlegg VI til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656 gjøres følgende rettelser: 

1) Nr. 2.6 skal lyde: 

«2.6. Prøvingsrapporten kan leveres på papir eller i et elektronisk format som avtales mellom produsenten, den tekniske 

instansen og godkjenningsmyndigheten.» 

2) I tillegg 1 gjøres følgende rettelser: 

i) Nr. 10–11.2 erstattes med følgende: 

«10. Opplysninger om gjennomføringen av ikke-stasjonær prøving (dersom relevant) 

10.1. Syklus (merkes med X) skal angis i tabell 8. 

Tabell 8 

Variabel prøvingssyklus 

NRTC  

LSI-NRTC  

10.2. Forringelsesfaktorer for ikke-stasjonær prøving: 

10.2.1. Forringelsesfaktor (DF): beregnet/fastsatt 

10.2.2. DF-verdier og utslippsresultater skal angis i tabell 9 eller 10 

10.3. Utslippsresultater ved NRTC-prøving: 

Tabell 9 

DF-verdier og utslippsresultater ved NRTC-prøving 

DF 

mult/add 

CO HC NOx HC + NOx PM PN 

      

Utslipp 
CO 

(g/kWh) 

HC 

(g/kWh) 

NOx 

(g/kWh) 

HC+NOx 

(g/kWh) 

PM 

(g/kWh) 
PN (#/kWh) 

Kaldstart       

Resultat av varmstartprøving 

med/uten regenerering 

      

Vektet prøvingsresultat       

kru/krd 

mult/add 

      

Vektet prøvingsresultat med IRAF       

Endelig prøvingsresultat med DF       

10.3.1. Varmsyklusens CO2 (g/kWh): 

10.3.2. Syklusens gjennomsnittlige NH3-utslipp (ppm): 

10.3.3. Syklusarbeid ved varmstartprøving (kWh): 

10.3.4. Syklusens CO2 ved varmstartprøving (g):  
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10.4. Utslippsresultater ved LSI-NRTC-prøving: 

Tabell 10 

DF-verdier og utslippsresultater ved LSI-NRTC-prøving 

DF 

mult/add 

CO HC NOx HC + NOx PM PN 

      

Utslipp 
CO 

(g/kWh) 

HC 

(g/kWh) 

NOx 

(g/kWh) 

HC+NOx 

(g/kWh) 

PM 

(g/kWh) 

PN 

(#/kWh) 

Prøvingsresultat 

med/uten regenerering 

      

kru/krd 

mult/add 

      

Prøvingsresultat med IRAF       

Endelig prøvingsresultat med DF       

10.4.1. Syklusens CO2 (g/kWh): 

10.4.2. Syklusens gjennomsnittlige NH3-utslipp (ppm): 

10.4.3. Syklusarbeid (kWh): 

10.4.4. Syklusens CO2 (g): 

10.5. Prøvetakingssystem benyttet ved ikke-stasjonær prøving: 

10.5.1. Gassutslipp: 

10.5.2. PM: 

10.5.3. Partikkelantall: 

11. Endelige utslippsresultater 

11.1. Utslippsresultater for syklusen skal angis i tabell 11. 

Tabell 11 

Endelige utslippsresultater 

Utslipp 
CO 

(g/kWh) 

HC 

(g/kWh) 

NOx 

(g/kWh) 

HC + 

NOx 

(g/kWh) 

PM 

(g/kWh) 

PN 

(#/kWh) 

Prøvingss

yklus(1) 

Endelig prøvingsresultat for NRSC 

med DF(2) 

       

Endelig resultat for ikke-stasjonær 

prøving med DF(3) 

       

11.2. CO2-resultat(4): 

11.3. Referanseverdier for overvåking i bruk(5) 

11.3.1. Referansearbeid (kWh)(6): 

11.3.2. CO2-referansemasse (g)(7):»  
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ii) De forklarende merknadene til tillegg 1 skal lyde: 

«Forklarende merknader til tillegg 1: 

(Fotnotetegn, fotnoter og forklarende merknader skal ikke føres opp i prøvingsrapporten) 

(1) For NRSC angis syklusen oppført i nr. 9.1 (tabell 4), og for ikke-stasjonær prøving angis syklusen oppført i nr. 10.1 

(tabell 8). 

(2) Kopier resultatene fra «Endelig prøvingsresultat med DF» fra tabell 6. 

(3) Kopier resultatene fra «Endelig prøvingsresultat med DF» fra tabell 9 eller 10, alt etter hva som er relevant. 

(4) For en motortype eller motorfamilie som prøves med både NRSC og en variabel syklus, angis CO2-utslipps-

verdiene fra varmsyklusen fra NRTC oppført i nr. 10.3.4, eller CO2-utslippsverdiene fra LSI-NRTC-syklusen 

oppført i nr. 10.4.4. For en motor som bare prøves med NRSC, angis CO2-utslippsverdiene fra den syklusen som er 

oppført i nr. 9.3.3. 

(5) Gjelder bare for motorer i underkategori NRE-v-5 og NRE-v-6 som prøves med NRTC. 

(6) Angi arbeid i syklusen for varmstartprøvingsverdien fra NRTC oppført i nr. 10.3.3. 

(7) Angi syklusens CO2 for varmstartprøvingsverdien fra NRTC oppført i nr. 10.3.4.» 

 _____  
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VEDLEGG VIII 

Nr. 2.4.4–2.4.4.3 i vedlegg IX til gjennomføringsforordning (EU) 2017/656 skal lyde: 

«2.4.4. Slagvolum per sylinder 

2.4.4.1. Motor med slagvolum per sylinder ≥ 750 cm3 

For at motorer med slagvolum per sylinder ≥ 750 cm3 skal anses å tilhøre samme motorfamilie, skal spredning i 

slagvolum per sylinder ikke overstige 15 % av det største slagvolumet per sylinder i motorfamilien. 

2.4.4.2. Motor med slagvolum per sylinder < 750 cm3 

For at motorer med slagvolum per sylinder < 750 cm3 skal anses å tilhøre samme motorfamilie, skal spredning i 

slagvolum per sylinder ikke overstige 30 % av det største slagvolumet per sylinder i motorfamilien. 

2.4.4.3. Motor med større spredning i slagvolum per sylinder 

Uten hensyn til nr. 2.4.4.1 og 2.4.4.2 kan motorer med et slagvolum per sylinder som overstiger spredningen fastsatt i 

nr. 2.4.4.1 og 2.4.4.2, anses å tilhøre samme motorfamilie, forutsatt at dette godkjennes av godkjenningsmyndigheten. 

Godkjenningen skal bygge på tekniske forhold (beregninger, simuleringer, forsøksresultater osv.) som viser at det 

ikke har noen vesentlig innvirkning på eksosutslippene om spredningen overskrides.» 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2017/1369 

av 4. juli 2017 

om fastsetjing av ei ramme for energimerking og om oppheving av direktiv 2010/30/EU(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNIONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, særleg artikkel 194 nr. 2, 

med tilvising til framlegget frå Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til dei nasjonale parlamenta, 

med tilvising til fråsegner frå Det europeiske økonomi- og sosialutvalet(1), 

etter samråd med Regionutvalet, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Unionen har plikta seg til å byggje opp ein energiunion som fører ein framtidsretta klimapolitikk. Energieffektivitet er 

ein særs viktig del av Unionen si ramme for klima- og energipolitikk fram mot 2030, og er avgjerande for å redusere 

etterspurnaden etter energi. 

2) Energimerking gjer det mogleg for kundane å gjere godt grunngjevne val som byggjer på energiforbruket til energi-

relaterte produkt. Informasjon om effektive og berekraftige energirelaterte produkt kan i stor grad medverke til 

energisparing og til å redusere energirekningane, og samstundes til å fremje nyskaping og investeringar i produksjon av 

meir energieffektive produkt. Ei betring av effektiviteten til energirelaterte produkt gjennom godt grunngjevne val frå 

kundane si side og ei harmonisering av tilhøyrande krav på unionsplan er òg til gagn for produsentar, for næringslivet og 

for økonomien til Unionen samla sett. 

3) Kommisjonen har gjennomgått verknadene av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU(3) og slått fast at ramma 

for energimerking må ajourførast for å verte meir verknadsfull. 

4) Det er føremålstenleg å byte ut direktiv 2010/30/EU med ei forordning som hovudsakleg held ved lag det same 

verkeområdet, men som endrar og betrar nokre av føresegnene i direktivet for å klargjere og ajourføre innhaldet, 

samstundes som det vert teke omsyn til den teknologiske utviklinga som har ført til meir energieffektive produkt i dei 

siste åra. Ettersom energiforbruket til transportmiddel for personar eller varer vert direkte eller indirekte regulert 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 198 av 28.7.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg IV (Energi), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) TEU C 82 av 3.3.2016, s. 6. 

(2) Haldning frå Europaparlamentet av 13. juni 2017 (enno ikkje kunngjord i TEU) og rådsavgjerd av 26. juni 2017. 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU av 19. mai 2010 om merking av og standardiserte vareopplysningar på energirelaterte 

produkt, som viser forbruket deira av energi og andre ressursar (TEU L 153 av 18.6.2010, s. 1). 

2020/EØS/33/62 
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gjennom andre delar av unionsretten og annan unionspolitikk, bør slike transportmiddel framleis ha unntak frå 

verkeområdet for denne forordninga, medrekna transportmiddel der motoren har ei fast plassering under drift, til dømes 

heisar, rulletrapper og samleband. 

5) Det bør presiserast at alle produkt som skal bringast i omsetning i Unionen for første gong, medrekna brukte 

importvarer, bør høyre inn under verkeområdet for denne forordninga. Produkt som vert gjorde tilgjengelege på 

marknaden i Unionen for andre gong eller meir, bør likevel ikkje vere omfatta. 

6) Ei forordning er den mest føremålstenlege rettsakta, ettersom ho pålegg klare og detaljerte reglar som ikkje gjev rom for 

ulikskapar ved innarbeiding i den nasjonale lovgjevinga til medlemsstatane, og dermed sikrar ei meir einsarta gjennom-

føring i heile Unionen. Harmoniserte rammereglar på unionsplan heller enn på medlemsstatsplan reduserer kostnadene 

for produsentar, sikrar like konkurransevilkår og sikrar eit fritt varebyte i heile den indre marknaden. 

7) Det er sannkjent at ein redusert etterspurnad etter energi spelar ei nøkkelrolle i den europeiske strategien for energi-

tryggleik, som er fastsett i kommisjonsmeldinga av 28. mai 2014. I rammestrategien for energiunionen, som er fastsett i 

kommisjonsmeldinga av 25. februar 2015, vert det lagt endå større vekt på at prinsippet om energieffektivitet må setjast 

først, og på behovet for å gjennomføre den eksisterande unionsretten på energiområdet fullt ut. Vegkartet for ramme-

strategien for energiunionen, som er fastsett i den nemnde meldinga, inneheld ei gjennomgåing av energieffektivitets-

ramma for produkt i 2015. Denne forordninga gjev ei betre ramme for regelverket for og gjennomføringa av 

energimerking. 

8) Ei betring av effektiviteten til energirelaterte produkt gjennom godt grunngjevne val frå kundane si side er til gagn for 

økonomien i Unionen, reduserer etterspurnaden etter energi og gjer at kundane får lågare energirekningar, medverkar til 

nyskaping og investering i energieffektivitet og kan gje ein konkurranseføremon til dei bransjane som utviklar og 

produserer dei mest energieffektive produkta. Ei slik betring medverkar òg til å nå dei energieffektivitetsmåla som 

Unionen har sett seg for 2020 og 2030, og Unionen sine mål for miljøet og for klimaendringar. Siktemålet er dessutan å 

oppnå ein positiv innverknad på miljøprestasjonen til energirelaterte produkt med tilhøyrande delar, medrekna bruk av 

andre ressursar enn energi. 

9) Denne forordninga medverkar til at energismarte produkt kan utviklast, kjennast att av kundane og spreiast på 

marknaden, dvs. produkt som kan aktiverast til samverknad med andre apparat og system, mellom anna direkte med 

energinettet, med sikte på å betre energieffektiviteten eller innføringa av fornybar energi, redusere energiforbruket og 

fremje nyskaping blant føretaka i Unionen. 

10) Dersom det vert lagt fram nøyaktige, relevante og samanliknbare opplysningar om det spesifikke energiforbruket til 

energirelaterte produkt, vert det lettare for kundane å velje produkt som nyttar mindre energi og andre viktige ressursar 

under bruk. Ein standardisert obligatorisk etikett for energirelaterte produkt er ein effektiv måte for å gje moglege 

kundar samanliknbare opplysningar om energieffektiviteten til energirelaterte produkt. Etiketten bør utfyllast med eit 

produktdatablad. Etiketten bør vere lett å kjenne att, enkel og kortfatta. Difor bør den noverande fargeskalaen til 

etiketten, som går frå mørk grøn til raud, vidareførast som eit grunnlag for å informere kundane om energieffektiviteten 

til produkta. For at etiketten faktisk skal vere til nytte for kundar som er ute etter å spare energi og kostnader, bør stega 

på skalaen til etiketten svare til ei vesentleg energi- og kostnadssparing for kundane. For dei fleste produktgruppene bør 

etiketten òg, der det er føremålstenleg, vise det absolutte energiforbruket i tillegg til etikettskalaen, slik at kundane vil 

kunne sjå føre seg kva direkte følgjer vala deira vil få for energirekningane deira. Likevel er det ikkje mogleg å gje dei 

same opplysningane for energirelaterte produkt som ikkje sjølve brukar energi. 

11) Klassifiseringa med bokstavar frå A til G har vist seg å vere kostnadseffektiv for kundane. Føremålet er at den einsarta 

bruken av denne klassifiseringa på tvers av produktgrupper aukar klarleiken og forståinga blant kundane. I situasjonar 

der tiltak for miljøvenleg utforming i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF(1) gjer at produkt 

ikkje lenger høyrer inn under klasse «E», «F» eller «G», bør desse klassane likevel visast på etiketten i grått. I tilbørleg 

grunngjevne unntakstilfelle, til dømes der det ikkje er mogleg å oppnå tilstrekkelege innsparingar over heile spekteret av 

dei sju klassane, bør etiketten kunne innehalde færre klassar enn den ordinære skalaen frå A til G. I desse tilfella bør 

fargeskalaen til etiketten, som går frå mørk grøn til raud, vidareførast for dei attverande klassane, og bør berre nyttast på 

nye produkt som vert bringa i omsetning eller tekne i bruk.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF av 21. oktober 2009 om fastsettelse av en ramme for å fastsette krav til miljøvennlig 

utforming av energirelaterte produkter (TEU L 285 av 31.10.2009, s. 10). 
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12) Når ein leverandør bringar eit produkt i omsetning, bør kvar produkteining leverast med ein etikett i papirform som 

oppfyller krava i den relevante delegerte rettsakta. I den relevante delegerte rettsakta bør det fastsetjast korleis etikettane 

kan visast på ein mest verknadsfull måte, samstundes som det vert teke omsyn til konsekvensane for kundar, 

leverandørar og forhandlarar, og det kan òg fastsetjast at etiketten skal prentast på emballasjen til produktet. Forhand-

laren bør vise den etiketten som vert levert saman med den aktuelle produkteininga, plassert slik den relevante delegerte 

rettsakta krev. Etiketten bør vere klart synleg og lett å identifisere som tilhøyrande det aktuelle produktet, utan at kunden 

må lese handelsnamnet og modellnummeret på etiketten, og etiketten bør kunne tiltrekkje seg merksemda til kunden 

som kikkar på det utstilte produktet. 

13) Framstega innanfor digital teknologi kan gjere det mogleg å nytte elektroniske etikettar i tillegg til den prenta 

energietiketten, utan at dette påverkar den plikta som leverandøren har til å levere ein prenta etikett saman med kvar 

produkteining. Forhandlaren bør òg kunne laste ned produktdatabladet frå produktdatabasen. 

14) Dersom det ikkje er mogleg å vise energietiketten, til dømes ved visse former for fjernsal, visuelle annonsar og teknisk 

salsfremjande materiell, bør moglege kundar minst kunne få informasjon om energiklassen til produktet og om dei 

effektivitetsklassane som finst tilgjengelege på etiketten. 

15) Produsentane følgjer opp energietiketten ved å utvikle endå fleire energieffektive produkt og bringe dei i omsetning. 

Parallelt med dette vil unionsretten som gjeld for miljøvenleg utforming, stimulere dei til å stanse produksjonen av 

mindre effektive produkt. Denne teknologiske utviklinga fører til at dei fleste produktmodellane vil vere å finne i dei 

høgaste klassane til energietiketten. Det kan vere naudsynt med ei ytterlegare differensiering av produkta, slik at 

kundane vil kunne samanlikne produkta på korrekt måte, noko som kan gje behov for å reskalere etikettar. I denne 

forordninga bør det difor fastsetjast nærmare reglar for reskalering, med sikte på at leverandørar og forhandlarar skal 

sikrast best mogleg rettstryggleik. 

16) For fleire av etikettane som er innførte ved delegerte rettsakter vedtekne i medhald av direktiv 2010/30/EU, er dei 

tilgjengelege produkta berre eller hovudsakleg å finne i dei øvste klassane. Dette gjer etikettane mindre føremålstenlege. 

Klassane på dei eksisterande etikettane har varierande skalaer i ulike produktgrupper, der den øvste klassen kan vere alt 

mellom klasse A og klasse A+++. Når kundane samanliknar etikettar på tvers av produktgrupper, kan dei difor kome til 

å tru at det for ein viss etikett finst betre energiklassar enn dei som er viste. For å unngå ei slik mogleg forvirring bør 

det, som eit første steg, utførast ei innleiande reskalering av dei eksisterande etikettane, for å sikre ein einsarta skala frå 

A til G for tre produktkategoriar i medhald av denne forordninga. 

17) Energimerking av rom- og vassoppvarmingsprodukt vart innført først nyleg, og den teknologiske utviklinga i desse 

produktgruppene går relativt langsamt. I den gjeldande ordninga for energimerking er det eit klart skilje mellom 

konvensjonell teknologi med fossilt brensel der klasse A er den høgaste, og teknologi med fornybar energi, som ofte er 

ein god del dyrare, og som bruken av klasse A+, A++ og A+++ er reservert for. Alt no kan det sparast mykje energi ved 

bruk av dei mest effektive formene for fossil brenselsteknologi, noko som gjer det føremålstenleg å halde fram med å 

fremje dei som klasse A. Ettersom marknaden for rom- og vassoppvarmingsprodukt er venta å gå sakte i retning av meir 

fornybare teknologiformer, bør energietikettane til desse produkta reskalerast seinare. 

18) Etter ei innleiande reskalering bør prosentdelen av selde produkt som høyrer til i dei øvste klassane, avgjere kor ofte 

etikettane bør reskalerast ytterlegare. Ved ytterlegare reskalering bør det takast omsyn til kor snøgt den teknologiske 

utviklinga går, og til behovet for å unngå altfor store byrder på leverandørar og forhandlarar, særleg på små føretak. 

Difor kunne det vere ønskjeleg å reskalere etikettane om lag kvart tiande år. Når ein etikett nyleg er vorten reskalert, bør 

den øvste klassen stå tom for å oppmuntre til teknologisk utvikling, sikre stabilitet i regelverket, syte for at etikettane 

ikkje vert reskalerte for ofte og leggje til rette for utvikling og godkjenning av produkt som er endå meir effektive.  

I unntakstilfelle der det er venta ei snøggare teknologisk utvikling, bør ingen produkt høyre inn under dei to øvste 

klassane på tidspunktet då den nyleg reskalerte etiketten vert innført. 

19) Før ein etikett vert reskalert, bør Kommisjonen gjennomføre ei eigna førebuande gransking. 

20) Når ein etikett for ei produktgruppe vert reskalert, kan ein unngå forvirring blant kundane ved at etikettane vert bytte ut 

innan kort tid for aktuelle produkt som er utstilte i butikkar, og ved at det vert arrangert passande informasjons-

kampanjar retta mot forbrukarane som viser klart at det er innført ein ny versjon av etiketten.  
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21) Dersom ein etikett er vorten reskalert, bør leverandørane syte for at forhandlarane i eit visst tidsrom får både den 

eksisterande og den reskalerte versjonen av etiketten. Eksisterande etikettar på produkt som er utstilte, òg på internett, 

bør bytast ut med reskalerte etikettar så snart som mogleg etter den datoen for slik utbyting som er fastsett i den 

delegerte rettsakta om den reskalerte etiketten. Forhandlarar bør ikkje vise dei reskalerte etikettane før datoen då dei vert 

bytte ut. 

22) Det må fastsetjast ei klar og rimeleg fordeling av plikter som svarar til den rolla kvar einskild marknadsdeltakar har i 

forsynings- og distribusjonsprosessen. Marknadsdeltakarane bør ha ansvaret for at dei høvesvise rollene deira i 

forsyningskjeda vert etterlevde, og bør sikre at alle produkt som dei gjer tilgjengelege på marknaden, oppfyller 

føresegnene i denne forordninga og i dei delegerte rettsaktene som vert vedtekne i medhald av forordninga. 

23) For at kundane framleis skal ha tillit til energietiketten, bør det ikkje vere tillate å nytte andre etikettar på energirelaterte 

og ikkje-energirelaterte produkt når slike etikettar etterliknar energietiketten. For energirelaterte produkt som ikkje er 

omfatta av delegerte rettsakter, bør medlemsstatane kunne halde ved lag eller innføre nye nasjonale ordningar for 

merking av slike produkt. Av same grunn bør andre etikettar, merke, symbol eller påskrifter som kan verke villeiande 

eller forvirrande for kundane med omsyn til energiforbruket til det aktuelle produktet, ikkje vere tillatne. Etikettar som 

er fastsette i medhald av unionsretten, til dømes merking av dekk med omsyn til drivstoffeffektivitet og andre 

miljøparametrar, og andre etikettar som til dømes EU Energy Star og EU-miljømerket, bør ikkje reknast for å vere 

villeiande eller forvirrande. 

24) Kundane får i stadig større grad tilbod om oppdatert programvare eller fastvare til produkta sine etter at produkta er 

bringa i omsetning og tekne i bruk. Sjølv om slike oppdateringar typisk nok er meinte for å betre yteevna, kan dei òg 

påverke energieffektiviteten og andre produktparametrar som er oppførte på energietiketten. Dersom desse endringane 

har ein negativ innverknad på det som er vist på etiketten, bør kundane få informasjon om desse endringane, og dei bør 

få velje om dei vil godta eller avvise oppdateringa. 

25) For å sikre rettstryggleiken må det klargjerast at reglane for marknadstilsyn i Unionen og kontroll av produkt som vert 

innførte på unionsmarknaden slik det er fastsett i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008(1), skal nyttast 

på energirelaterte produkt. Med tanke på prinsippet om fritt varebyte er det avgjerande at marknadstilsynsstyresmaktene 

i medlemsstatane samarbeider effektivt. Eit slikt samarbeid om energimerking bør styrkjast ved at Kommisjonen støttar 

dei administrative samarbeidsgruppene for miljøvenleg utforming og energimerking. 

26) Framlegget frå Kommisjonen til ei ny forordning om marknadstilsyn med produkt integrerer føresegnene i forordning 

(EF) nr. 765/2008, europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF(2) og fleire sektorspesifikke harmoniseringsrettsakter 

i Unionen. Dette framlegget inneheld føresegner om verneklausular som er fastsette i europaparlaments- og rådsavgjerd 

nr. 768/2008/EF(3), og som vil gjelde for alle harmoniseringsrettsakter i Unionen. Så lenge den nye forordninga er til 

vurdering hjå medregelgjevarane, bør det visast til forordning (EF) nr. 765/2008 og takast med verneklausular i denne 

forordninga. 

27) Marknadstilsynsverksemd som er omfatta av forordning (EF) nr. 765/2008, er ikkje retta berre mot vern av helse og 

tryggleik, men kan òg nyttast på handhevinga av den delen av unionsretten som tek sikte på å verne andre offentlege 

interesser, medrekna energieffektivitet. I tråd med kommisjonsmeldinga av 13. februar 2013 om 20 tiltak for tryggare og 

betre produkt i Europa: ein fleirårig plan for tilsyn med produkt i EU, er den allmenne metoden for risikovurdering 

oppdatert til å omfatte alle former for risiko, medrekna risiko som er knytt til energimerking. 

28) Eit samanhengande og kostnadseffektivt marknadstilsyn i heile Unionen krev òg at medlemsstatane har eit godt 

strukturert og omfattande system for arkivering og deling av alle relevante opplysningar om nasjonal verksemd i denne 

samanhengen, mellom anna ei tilvising til meldingar som krevst etter denne forordninga. Databasen for informasjons- 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til akkreditering og markedstilsyn for 

markedsføring av produkter, og om oppheving av forordning (EØF) nr. 339/93 (TEU L 218 av 13.8.2008, s. 30). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF av 3. desember 2001 om alminnelig produktsikkerhet (TEF L 11 av 15.1.2002, s. 4). 

(3) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EF av 9. juli 2008 om en felles ramme for markedsføring av produkter og om 

oppheving av rådsbeslutning 93/465/EØF (TEU L 218 av 13.8.2008, s. 82). 
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og kommunikasjonssystemet for marknadstilsyn (ICSMS), som Kommisjonen har oppretta, eignar seg godt til å utvikle 

ein komplett database med opplysningar om marknadstilsyn, og det bør difor oppmodast på det sterkaste til bruk av 

denne databasen. 

29) For å gje forbrukarane eit nyttig verktøy, tilby forhandlarane alternative måtar dei kan ta imot produktdatablad på, gjere 

det lettare å kontrollere etterlevinga og kunne gje oppdaterte opplysningar om marknaden til bruk i regelverksprosessen 

for gjennomgåing av produktspesifikke etikettar og datablad bør Kommisjonen utvikle og halde ved lag ein 

produktdatabase med ein offentleg del og ein etterlevingsdel, som bør vere tilgjengeleg gjennom ein nettportal. 

30) Utan at det rører ved marknadstilsynspliktene til medlemsstatane og dei pliktene leverandørane har til å kontrollere 

produktsamsvar, bør leverandørar gjere dei obligatoriske opplysningane om produktsamsvar tilgjengelege elektronisk i 

produktdatabasen. Opplysningar som er relevante for forbrukarar og forhandlarar, bør gjerast offentleg tilgjengelege i 

den offentlege delen av produktdatabasen. Slike opplysningar bør gjerast tilgjengelege som opne data, slik at det vert 

mogleg å nytte dei for utviklarar av mobilapplikasjonar og andre samanlikningsverktøy. Enkel og direkte tilgang til den 

offentlege delen av produktdatabasen bør gjerast enklare ved at brukarorienterte verktøy, til dømes ein dynamisk kode 

for snøgg respons (QR-kode), vert tekne med på den prenta etiketten. 

31) Etterlevingsdelen av produktdatabasen bør vere underlagd strenge personvernreglar. Dei spesifikke delane av den 

tekniske dokumentasjonen som krevst i etterlevingsdelen, bør gjerast tilgjengelege både for marknadstilsyns-

styresmaktene og for Kommisjonen. Dersom visse tekniske opplysningar er så følsame at det ikkje er føremålstenleg å 

ta dei med i kategorien teknisk dokumentasjon i samsvar med delegerte rettsakter som vert vedtekne i medhald av denne 

forordninga, bør marknadstilsynsstyresmaktene framleis ha fullmakt til å kunne få tilgang til desse opplysningane når 

det er naudsynt i samsvar med samarbeidsplikta til leverandørane, eller ved at leverandørane på frivillig grunnlag legg 

inn tekniske tilleggsopplysningar i produktdatabasen. 

32) For at produktdatabasen snarast mogleg skal kome til nytte, bør det vere obligatorisk registrering for alle modelleiningar 

som er bringa i omsetning, med verknad frå datoen då denne forordninga tek til å gjelde. For modellar der kvar einskild 

eining er bringa i omsetning før datoen då denne forordninga tek til å gjelde, og som ikkje lenger vert marknadsførte, 

bør registreringa vere valfri. Det bør innførast ein passande overgangsperiode til utvikling av databasen og for at 

leverandørane skal kunne oppfylle registreringsplikta si. Når det vert gjort eventuelle endringar som er relevante for 

etiketten og produktdatabladet til eit produkt som alt finst på marknaden, bør produktet reknast for å vere ein ny modell, 

og leverandøren bør registrere det i produktdatabasen. I samarbeid med marknadstilsynsstyresmaktene og leverandørane 

bør Kommisjonen leggje særleg vekt på overgangsprosessen inntil den offentlege delen og etterlevingsdelen av 

produktdatabasen er utvikla fullt ut. 

33) Sanksjonane som skal nyttast ved brot på føresegnene i denne forordninga og i delegerte rettsakter som er vedtekne i 

medhald av forordninga, bør vere verknadsfulle, svare til brotet og hindre nye brot. 

34) For å fremje energieffektivitet, reduksjon av klimaendringar og miljøvern bør medlemsstatane kunne setje i verk tiltak 

for å stimulere til bruk av energieffektive produkt. Medlemsstatane kan fritt avgjere korleis slike tiltak skal utformast. 

Slike stimuleringstiltak bør vere i samsvar med statsstøttereglane til Unionen, og bør ikkje innebere urettkomne 

marknadshindringar. Denne forordninga føregrip ikkje utfallet av eventuelle framgangsmåtar for statsstøtte som kan 

innleiast i samsvar med artikkel 107 og 108 i traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen (TVEU) når det gjeld 

slike stimuleringstiltak. 

35) Energiforbruk, energiyting og annan informasjon om produkta som er omfatta av produktspesifikke krav i medhald av 

denne forordninga, bør målast ved bruk av pålitelege, nøyaktige og reproduserbare metodar som tek omsyn til dei nyaste 

allment sannkjende måle- og utrekningsmetodane. For at den indre marknaden skal verke på ein tilfredsstillande måte, 

bør standardar harmoniserast på unionsplan. I den grad det er mogleg bør slike metodar og standardar ta omsyn til 

korleis eit produkt faktisk vert nytta, spegle av den gjennomsnittlege forbrukaråtferda og vere robuste nok til å kunne stå 

imot tilsikta og utilsikta omgåing. Energietikettane bør spegle av den relative yteevna under faktisk bruk av produkta, 

innanfor dei avgrensingane som følgjer av behovet for påliteleg og reproduserbar laboratorieprøving. Difor bør det ikkje 

vere tillate for leverandørar å ta med programvare eller maskinvare som automatisk endrar ytinga til produktet under 

prøvingstilhøve. I mangel av offentleggjorde standardar på tidspunktet då dei produktspesifikke krava tek til å gjelde, 

bør Kommisjonen offentleggjere overgangsmetodar for måling og utrekning for desse produktspesifikke krava, i Tidend 

for Den europeiske unionen. Så snart det er offentleggjort ei tilvising til ein slik standard, bør samsvar med denne 
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standarden innebere ein føresetnad om samsvar med målemetodane for desse produktspesifikke krava som er vedtekne 

på grunnlag av denne forordninga. 

36) Kommisjonen bør utarbeide ein langsiktig arbeidsplan for å gjennomgå etikettar for visse energirelaterte produkt, 

medrekna ei rettleiande liste over ytterlegare energirelaterte produkt som det kunne innførast energietikett for. 

Arbeidsplanen bør gjennomførast med utgangspunkt i ein teknisk, miljømessig og økonomisk analyse av dei aktuelle 

produktgruppene. Denne analysen bør òg omfatte tilleggsopplysningar, mellom anna om korvidt det er mogleg og kva 

det vil koste å gje forbrukarane opplysningar om ytinga til eit energirelatert produkt, til dømes energiforbruket, yteevna 

eller miljøprestasjonen til produktet, i samsvar med målet om å fremje ein sirkulær økonomi. Slike tilleggsopplysningar 

bør kunne gjere etiketten meir forståeleg og føremålstenleg for forbrukarane, og bør ikkje ha nokon negativ innverknad 

på dei. 

37) Leverandørar av produkt som vert marknadsførte i samsvar med direktiv 2010/30/EU før datoen då denne forordninga 

tek til å gjelde, bør framleis ha plikt til å gjere tilgjengeleg ein elektronisk versjon av den tekniske dokumentasjonen for 

dei produkta som det gjeld, dersom marknadstilsynsstyresmaktene ber om det. Passande overgangsføresegner bør såleis 

sikre rettstryggleik og kontinuitet. 

38) For å sikre ein smidig overgang til denne forordninga, bør dessutan dei eksisterande krava som er fastsette i delegerte 

rettsakter som er vedtekne i medhald av artikkel 10 i direktiv 2010/30/EU og kommisjonsdirektiv 96/60/EF(1), framleis 

nyttast på dei relevante produktgruppene inntil rettsaktene vert oppheva eller bytte ut med delegerte rettsakter som vert 

vedtekne i medhald av denne forordninga. Bruken av desse eksisterande krava rører ikkje ved bruken av pliktene i 

medhald av denne forordninga. 

39) For å kunne fastsetje spesifikke produktgrupper med energirelaterte produkt i samsvar med eit sett med spesifikke 

kriterium, og for å kunne fastsetje produktspesifikke etikettar og produktdatablad, bør fullmakta til å vedta rettsakter i 

samsvar med artikkel 290 i TVEU delegerast til Kommisjonen. Det er særleg viktig at Kommisjonen held 

føremålstenlege samråd under det førebuande arbeidet sitt, mellom anna samråd med sakkunnige, og at slike samråd 

vert haldne i samsvar med dei prinsippa som er fastsette i den tverrinstitusjonelle avtala av 13. april 2016 om betre 

regelverksutforming(2). For å sikre ei jamn deltaking under utarbeidinga av delegerte rettsakter er det viktig at 

Europaparlamentet og Rådet mottek alle dokument til same tid som dei sakkunnige frå medlemsstatane, og at dei 

sakkunnige på ein systematisk måte får tilgang til møte i Kommisjonen sine grupper av sakkunnige som arbeider med å 

utarbeide delegerte rettsakter. 

40) For å sikre einsarta vilkår for gjennomføringa av denne forordninga bør Kommisjonen gjevast gjennomføringsfullmakt 

til å slå fast, i medhald av unionsframgangsmåten ved avgjerder om vernetiltak, om eit nasjonalt tiltak er grunngjeve 

eller ikkje, og til å fastsetje detaljerte krav til dei driftsmessige retningslinjene for produktdatabasen. Denne fullmakta 

bør nyttast i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(3). 

41) Ettersom måla for denne forordninga, som er å gjere det mogleg for kundane å velje meir effektive produkt ved at dei 

får relevante opplysningar, ikkje kan nåast i tilstrekkeleg grad av medlemsstatane, men som ved å vidareutvikle dei 

harmoniserte rammereglane og sikre like vilkår for produsentane, betre kan nåast på unionsplan, kan Unionen vedta 

tiltak i samsvar med nærleiksprinsippet slik det er fastsett i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske unionen. I samsvar 

med prinsippet om rimeleg samhøve, slik det er fastsett i den nemnde artikkelen, går ikkje denne forordninga lenger enn 

det som er naudsynt for å nå desse måla. 

42) Denne forordninga bør ikkje røre ved dei pliktene som medlemsstatane har når det gjeld fristane for innarbeiding i 

nasjonal rett og datoen då direktiv 2010/30/EU tek til å gjelde. 

43) Direktiv 2010/30/EU bør difor opphevast.  

  

(1) Kommisjonsdirektiv 96/60/EF av 19. september 1996 om gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 92/75/EØF med omsyn til energimerking 

av hushaldsvaskemaskiner (TEF L 266 av 18.10.1996, s. 1) 

(2) TEU L 123 av 12.5.2016, s. 1. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (TEU L 55 av 28.2.2011 s. 13). 
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VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Føremål og verkeområde 

1. I denne forordninga er det fastsett ei ramme som skal nyttast på energirelaterte produkt (heretter kalla «produkt») som vert 

bringa i omsetning eller tekne i bruk. Forordninga fastset korleis desse produkta skal merkjast, og at det skal gjevast 

standardiserte produktopplysningar om energieffektivitet, forbruk av energi og andre ressursar under bruk, og tilleggs-

opplysningar om produkta, slik at forbrukarane skal kunne velje meir effektive produkt for å redusere energiforbruket sitt. 

2. Denne forordninga skal ikkje nyttast på 

a) brukte produkt, med mindre dei er importerte frå ein tredjestat, 

b) transportmiddel til frakt av personar eller varer. 

Artikkel 2 

Definisjonar 

I denne forordninga tyder 

1) «energirelatert produkt» eller «produkt» ei vare eller eit system som har ein innverknad på energiforbruket under bruk, og 

som vert bringa i omsetning eller teke i bruk, medrekna delar som har ein innverknad på energiforbruket under bruk, og 

som vert bringa i omsetning eller tekne i bruk av kundar og er meinte å skulle inngå i produkt, 

2) «produktgruppe» ei gruppe produkt som har same grunnleggjande funksjonalitet, 

3) «system» ein kombinasjon av fleire varer som når dei vert sette saman, har ein særleg funksjon i eit forventa miljø, og som 

det deretter kan fastsetjast energieffektivitet for som om det var éi eining, 

4) «modell» ein versjon av eit produkt der alle einingane har dei same felles tekniske eigenskapane som er relevante for 

etiketten og for produktdatabladet, og den same modellnemninga, 

5) «modellnemning» den koden, vanlegvis alfanumerisk, som skil ein viss produktmodell frå andre modellar med same 

varemerke eller same leverandørnamn, 

6) «tilsvarande modell» ein modell som har dei same tekniske eigenskapane som er relevante for etiketten, og det same 

produktdatabladet, men som vert bringa i omsetning eller teken i bruk av den same leverandøren som ein annan modell 

med ei anna modellnemning, 

7) «gjere tilgjengeleg på marknaden» å levere eit produkt for distribusjon eller bruk på unionsmarknaden som forretnings-

verksemd, anten mot betaling eller gratis, 

8) «bringe i omsetning» første gongen eit produkt vert gjort tilgjengeleg på unionsmarknaden, 

9) «ibruktaking» første gongen eit produkt vert teke i bruk på unionsmarknaden, 

10) «produsent» ein fysisk eller juridisk person som framstiller eit produkt eller får eit produkt utforma eller framstilt, og som 

marknadsfører dette produktet under sitt eige namn eller varemerke, 

11) «representant» ein fysisk eller juridisk person som er etablert i Unionen, og som har fått eit skriftleg mandat frå 

produsenten til å handle på hans vegner for å utføre spesifikke oppgåver, 

12) «importør» ein fysisk eller juridisk person som er etablert i Unionen, og som bringar eit produkt frå ein tredjestat på 

unionsmarknaden, 

13) «forhandlar» ein detaljist eller ein annan fysisk eller juridisk person som i samband med forretningsverksemd sel, leiger 

ut, tilbyr kjøp på avbetaling eller stiller ut produkt som er meinte for kundar eller installatørar, anten mot betaling eller 

gratis,  
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14) «leverandør» ein produsent som er etablert i Unionen, representanten til ein produsent som ikkje er etablert i Unionen, 

eller ein importør som bringar eit produkt i omsetning på unionsmarknaden, 

15) «fjernsal» framlegging for sal, leige eller kjøp på avbetaling gjennom postordre, katalog, internett, telefonsal eller på 

annan måte som inneber at det ikkje kan ventast at den moglege kunden vil kunne sjå produktet stilt ut, 

16) «kunde» ein fysisk eller juridisk person som kjøper, leiger eller tek imot eit produkt til eigen bruk, anten han eller ho 

handlar utanfor rammene av handels-, nærings-, handverks- eller yrkesverksemda si, eller ikkje, 

17) «energieffektivitet» høvet mellom ytinga, tenestene, varene eller energien som vert oppnådd, og den energien som vert 

tilført, 

18) «harmonisert standard» ein standard slik det er definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav c) i europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1025/2012(1), 

19) «etikett» eit grafisk diagram, anten i prenta eller elektronisk form, som viser ein lukka skala i sju ulike fargar frå mørk 

grøn til raud, der det berre vert nytta bokstavar frå A til G, der kvar bokstav representerer ein klasse og der kvar klasse 

svarar til energisparingar, for å informere kundane om energieffektivitet og energiforbruk; dette omfattar reskalerte 

etikettar og etikettar med færre klassar og fargar i samsvar med artikkel 11 nr. 10 og 11, 

20) «reskalering» eit tiltak for å innføre strengare krav til at ei særskild produktgruppe skal kunne inngå i energiklassen til ein 

etikett, 

21) «reskalert etikett» ein etikett for ei særskild produktgruppe som er vorten reskalert, og som skil seg frå etikettane slik dei 

var før reskaleringa, og som samstundes sikrar at det er ein visuell og forståeleg samanheng mellom alle etikettane, 

22) «produktdatablad» eit standardisert dokument som inneheld opplysningar om eit produkt, i prenta eller elektronisk form, 

23) «teknisk dokumentasjon» dokumentasjon som er tilstrekkeleg til at marknadstilsynsstyresmaktene kan vurdere om 

etiketten og produktdatabladet til eit produkt er korrekte, medrekna prøvingsrapportar eller liknande teknisk 

dokumentasjon, 

24) «tilleggsopplysningar» opplysningar om funksjonaliteten og miljøprestasjonen til eit produkt, slik det er gjort greie for i ei 

delegert rettsakt, 

25) «produktdatabase» ei systematisk ordna samling av data om produkt, som omfattar ein forbrukarretta del der opplysningar 

om einskilde produktparametrar er tilgjengelege elektronisk, ein nettportal som gjer databasen lett tilgjengeleg, og ein 

etterlevingsdel med klart definerte tilgangsrettar og tryggleikskrav, 

26) «verifiseringstoleranse» det maksimalt tillatne avviket frå måle- og utrekningsresultata frå verifiseringsprøvingar som er 

utførte av eller på vegner av marknadstilsynsstyresmaktene, jamført med verdiane av dei oppgjevne eller offentleggjorde 

parametrane, og som speglar av avvik som følgje av variasjonar mellom ulike laboratorium. 

Artikkel 3 

Dei allmenne pliktene til leverandørane 

1. Leverandøren skal syte for at produkt som vert bringa i omsetning, vert leverte saman med gratis og nøyaktige prenta 

etikettar og med produktdatablad i samsvar med denne forordninga og dei relevante delegerte rettsaktene. 

Som eit alternativ til å levere produktdatabladet saman med produktet, kan det i dei delegerte rettsaktene som er nemnde i 

artikkel 16 nr. 3 bokstav h), fastsetjast at det er tilstrekkeleg at leverandøren legg parametrane for dette produktdatabladet inn i 

produktdatabasen. I slike tilfelle skal leverandøren på oppmoding leggje fram produktdatabladet for forhandlaren i prenta form. 

Dei delegerte rettsaktene kan fastsetje at etiketten skal vere prenta på emballasjen til produktet.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 av 25. oktober 2012 om europeisk standardisering og om endring av rådsdirektiv 

89/686/EØF og 93/15/EØF samt europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 

2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om oppheving av rådsvedtak 87/95/EØF og europaparlaments- og rådsbeslutning  

nr. 1673/2006/EF (TEU L 316 av 14.11.2012, s. 12). 
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2. På oppmoding frå forhandlaren skal leverandøren, gratis, snøgt og seinast innan fem arbeidsdagar, syte for at forhandlaren 

får levert prenta etikettar, medrekna etikettar som er vortne reskalerte i samsvar med artikkel 11 nr. 13, og produktdatablad. 

3. Leverandøren skal syte for at etikettane og produktdatablada som vert leverte, er korrekte, og skal leggje fram teknisk 

dokumentasjon som er tilstrekkeleg til å kunne vurdere at dei er korrekte. 

4. Så snart ei modelleining er teken i bruk, skal leverandøren be om uttrykkjeleg samtykke frå kunden til å gjennomføre alle 

endringar av eininga som er planlagde i form av oppdateringar, og som vil kunne ha ein negativ innverknad på parametrane til 

energieffektivitetsetiketten til eininga, slik det er fastsett i den relevante delegerte rettsakta. Leverandøren skal melde frå til 

kunden om føremålet med oppdateringa og om endringane i parametrane, medrekna eventuelle endringar av klassen på 

etiketten. I ein periode som står i eit rimeleg høve til den gjennomsnittlege levetida til produktet, skal leverandøren gje kunden 

valet om å avslå oppdateringa utan unødvendig tap av funksjonalitet. 

5. Leverandøren skal ikkje bringe i omsetning produkt som er utforma på ein slik måte at ytinga til modellen automatisk vert 

endra under prøvingstilhøve for å oppnå eit meir gunstig nivå for ein eller fleire av dei parametrane som er oppførte i den 

relevante delegerte rettsakta, eller som er tekne med i dokumentasjonen som vert levert saman med produktet. 

Artikkel 4 

Pliktene til leverandørane med omsyn til produktdatabasen 

1. Frå og med 1. januar 2019 skal leverandøren, før han bringar i omsetning ei eining av ein ny modell som er omfatta av ei 

delegert rettsakt, leggje inn opplysningane om denne modellen i den offentlege delen og etterlevingsdelen av produktdatabasen, 

slik det er fastsett i vedlegg I. 

2. Dersom einingar av modellar som er omfatta av ei delegert rettsakt, vert bringa i omsetning mellom 1. august 2017 og 

1. januar 2019, skal leverandøren innan 30. juni 2019 leggje inn i produktdatabasen dei opplysningane om desse modellane som 

er fastsette i vedlegg I. 

Inntil opplysningane vert lagde inn i produktdatabasen, skal leverandøren gjere ein elektronisk versjon av den tekniske 

dokumentasjonen tilgjengeleg for inspeksjon innan ti dagar etter å ha motteke ei oppmoding om dette frå marknadstilsyns-

styresmaktene eller Kommisjonen. 

3. Leverandøren kan leggje inn dei opplysningane som er oppførte i vedlegg I, for modellar der einingane utelukkande vart 

bringa i omsetning før 1. august 2017. 

4. Eit produkt som er vorte endra på ein slik måte at det får følgjer for etiketten eller produktopplysningane, skal reknast for 

å vere ein ny modell. Leverandøren skal leggje inn opplysningar i databasen om at einingar av ein modell ikkje lenger vert 

bringa i omsetning. 

5. Dei pliktene som er nemnde i nr. 1 og 2 i denne artikkelen, skal ikkje gjelde for pakkar med varmeinnretningar slik det er 

nemnt i delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 811/2013(1), (EU) nr. 812/2013(2) og (EU) 2015/1187(3), dersom det er 

forhandlaren som har eineansvaret for å utstyre pakkane med etikettar. 

6. Etter at den siste eininga av ein modell er bringa i omsetning, skal leverandøren oppbevare opplysningane om denne 

modellen i etterlevingsdelen av produktdatabasen i 15 år. Når det er føremålstenleg i høve til den gjennomsnittlege levetida til 

eit produkt, kan det fastsetjast at opplysningane skal oppbevarast i ein kortare periode i medhald av artikkel 16 nr. 3 bokstav q). 

Opplysningane i den offentlege delen av databasen skal ikkje slettast.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 811/2013 av 18. februar 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU 

med hensyn til energimerking av anlegg for romoppvarming, anlegg for rom- og tappevannoppvarming, pakker med anlegg for 

romoppvarming, temperaturregulator og solvarmeinnretning samt pakker med anlegg for rom- og tappevannoppvarming, temperatur-

regulator og solvarmeinnretning (TEU L 239 av 6.9.2013, s. 1). 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 812/2013 av 18. februar 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU 

med omsyn til energimerking av vassvarmarar, varmtvassbehaldarar og pakkar med vassvarmar og solvarmeinnretning (TEU L 239 av 

6.9.2013, s. 83). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1187 av 27. april 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med 

hensyn til energimerking av kjeler for fast brensel og pakker med en kjel for fast brensel, supplerende varmeanlegg, temperaturregulatorer 

og solvarmeinnretninger (TEU L 193 av 21.7.2015, s. 43). 
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Artikkel 5 

Pliktene til forhandlarane 

1. Forhandlaren skal 

a) på ein synleg måte vise, òg for fjernsal over internett, den etiketten som leverandøren har levert eller gjort tilgjengeleg i 

samsvar med nr. 2, for einingar av ein modell som er omfatta av den relevante delegerte rettsakta, og 

b) på oppmoding gjere produktdatabladet tilgjengeleg for kundane, òg i fysisk form på utsalsstaden. 

2. Dersom forhandlaren uansett artikkel 3 nr. 1 ikkje har nokon etikett, skal han be leverandøren om å skaffe ein etikett i 

samsvar med artikkel 3 nr. 2. 

3. Dersom forhandlaren uansett artikkel 3 nr. 1 ikkje har noko produktdatablad, skal han be leverandøren om å skaffe eit 

produktdatablad i samsvar med artikkel 3 nr. 2, eller velje å skrive det ut eller laste det ned for elektronisk framvising frå 

produktdatabasen, dersom desse funksjonane er tilgjengelege for det relevante produktet. 

Artikkel 6 

Andre leverandør- og forhandlarplikter 

Leverandøren og forhandlaren skal 

a) vise til energieffektivitetsklassen til produktet og til dei effektivitetsklassane som er tilgjengelege på etiketten, i visuelle 

annonsar eller teknisk salsfremjande materiell for ein særskild modell, i samsvar med den relevante delegerte rettsakta, 

b) samarbeide med marknadstilsynsstyresmaktene og straks gjere tiltak for å utbetre eventuelle tilfelle av manglande samsvar 

med dei krava som er fastsette i denne forordninga og dei relevante delegerte rettsaktene, og som høyrer inn under 

ansvarsområdet deira, anten på eige initiativ eller når marknadstilsynsstyresmaktene krev det, 

c) for produkt som er omfatta av delegerte rettsakter, ikkje påføre eller vise andre etikettar, merke, symbol eller påskrifter som 

ikkje oppfyller krava i denne forordninga og i dei relevante delegerte rettsaktene, dersom slik påføring vil kunne villeie 

eller forvirre kundane med omsyn til forbruk av energi eller andre viktige ressursar under bruk, 

d) for produkt som ikkje er omfatta av delegerte rettsakter, ikkje påføre eller vise etikettar som etterliknar etikettane som er 

fastsette i medhald av denne forordninga og dei relevante delegerte rettsaktene, 

e) for produkt som ikkje er energirelaterte, ikkje påføre eller vise etikettar som etterliknar dei etikettane som er fastsette i 

denne forordninga eller i delegerte rettsakter. 

Bokstav d) i første leddet rører ikkje ved etikettar som er fastsette i nasjonal rett, med mindre desse etikettane er fastsette ved 

delegerte rettsakter. 

Artikkel 7 

Pliktene til medlemsstatane 

1. Medlemsstatane skal ikkje hindre at produkt som er i samsvar med denne forordninga og dei relevante delegerte 

rettsaktene, vert bringa i omsetning eller tekne i bruk. 

2. Når medlemsstatane innfører stimuleringstiltak for eit produkt som er oppført i ei delegert rettsakt, skal desse tiltaka vere 

retta mot dei to høgaste av dei energieffektivitetsklassane som omfattar ei vesentleg mengd produkt, eller høgare klassar slik det 

er fastsett i den delegerte rettsakta. 

3. Medlemsstatane skal syte for at det både ved innføring og reskalering av etikettar vert gjennomført opplysnings- og 

reklamekampanjar om energimerking, eventuelt i samarbeid med leverandørar og forhandlarar. Kommisjonen skal støtte 

samarbeid om og utveksling av beste praksis i samband med slike kampanjar, mellom anna ved å tilrå felles viktige meldingar.  
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4. Medlemsstatane skal fastsetje reglar for dei sanksjonane og handhevingsordningane som skal nyttast på brot på 

føresegnene i denne forordninga og dei delegerte rettsaktene, og skal gjere alle dei tiltaka som er naudsynte for sikre at reglane 

vert gjennomførte. Dei fastsette sanksjonane skal vere verknadsfulle, svare til brotet og hindre nye brot. Med omsyn til 

sanksjonar skal reglar som oppfyller krava i artikkel 15 i direktiv 2010/30/EU, reknast for å oppfylle krava i dette nummeret. 

Medlemsstatane skal innan 1. august 2017 melde frå til Kommisjonen om dei reglane som er nemnde i første leddet, og som 

Kommisjonen ikkje har fått melding om tidlegare, og dei skal straks melde frå til Kommisjonen om eventuelle seinare 

endringar som har innverknad på dei. 

Artikkel 8 

Marknadstilsyn i Unionen og kontroll av produkt som vert innførte på unionsmarknaden 

1. Artikkel 16–29 i forordning (EF) nr. 765/2008 skal nyttast på produkt som er omfatta av denne forordninga og av dei 

relevante delegerte rettsaktene. 

2. Kommisjonen skal oppmuntre til og støtte samarbeid og utveksling av opplysningar om marknadstilsyn for merking av 

produkt mellom nasjonale styresmakter i medlemsstatane som har ansvar for marknadstilsyn eller kontroll av produkt som vert 

innførte på unionsmarknaden, og mellom desse styresmaktene og Kommisjonen, mellom anna ved å inngå eit tettare samarbeid 

med dei administrative samarbeidsgruppene for miljøvenleg utforming og energimerking. 

Slik utveksling av opplysningar skal òg finne stad når prøvingsresultata viser at produktet er i samsvar med denne forordninga 

og den relevante delegerte rettsakta. 

3. Dei allmenne marknadstilsynsprogramma eller sektorvise programma som medlemsstatane har utarbeidd i medhald av 

artikkel 18 i forordning (EF) nr. 765/2008, skal omfatte tiltak for å sikre at denne forordninga vert handheva på ein verknadsfull 

måte. 

4. I samarbeid med dei administrative samarbeidsgruppene for miljøvenleg utforming og energimerking skal Kommisjonen 

utarbeide retningslinjer for handhevinga av denne forordninga, særleg med omsyn til beste praksis for prøving av produkt og 

utveksling av opplysningar mellom nasjonale marknadstilsynsstyresmakter og Kommisjonen. 

5. Marknadstilsynsstyresmaktene skal ha rett til å krevje tilbake frå leverandøren kostnadene til dokumentinspeksjon og 

fysisk produktprøving i tilfelle der det er manglande samsvar med denne forordninga eller med dei relevante delegerte 

rettsaktene. 

Artikkel 9 

Framgangsmåte på nasjonalt plan for handsaming av produkt som utgjer ein risiko 

1. Dersom marknadstilsynsstyresmaktene i éin medlemsstat har tilstrekkeleg grunn til å tru at eit produkt som er omfatta av 

denne forordninga, utgjer ein risiko for visse aspekt ved vern av offentlege interesser som er omfatta av denne forordninga, til 

dømes aspekt som gjeld miljøvern og forbrukarvern, skal dei gjere ei vurdering av det aktuelle produktet som omfattar alle 

krava til energimerking som er relevante for risikoen, og som er fastsette i denne forordninga eller i den relevante delegerte 

rettsakta. Dersom det er naudsynt, skal leverandørar og forhandlarar samarbeide med marknadstilsynsstyresmaktene om denne 

vurderinga. 

2. Dersom marknadstilsynsstyresmaktene under den vurderinga som er nemnd i nr. 1, finn at produktet ikkje oppfyller dei 

krava som er fastsette i denne forordninga eller i den relevante delegerte rettsakta, skal dei straks krevje at leverandøren, eller 

eventuelt forhandlaren, gjer alle dei korrigerande tiltaka som er naudsynte for at produktet skal oppfylle desse krava, eventuelt 

trekkje produktet tilbake frå marknaden, eller eventuelt tilbakekalle produktet frå marknaden innan ein rimeleg frist som vert 

fastsett ut ifrå kva type risiko det dreier seg om. 

Artikkel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 skal nyttast på dei tiltaka som er nemnde i dette nummeret. 

3. Dersom marknadstilsynsstyresmaktene vurderer det slik at eit tilfelle av manglande samsvar slik det er nemnt i nr. 2, ikkje 

er avgrensa til det nasjonale territoriet deira, skal dei gje Kommisjonen og dei andre medlemsstatane melding om resultata av 

vurderinga og om dei tiltaka som dei har pålagt leverandøren eller forhandlaren å gjere.  
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4. Leverandøren, eller eventuelt forhandlaren, skal syte for at alle dei eigna korrigerande eller avgrensande tiltaka i samsvar 

med nr. 2 vert gjorde for alle dei aktuelle produkta som er gjorde tilgjengelege på marknaden i heile Unionen. 

5. Dersom leverandøren, eller eventuelt forhandlaren, ikkje gjer eigna korrigerande tiltak innan den fristen som er nemnd i 

nr. 2, skal marknadstilsynsstyresmaktene gjere alle dei mellombelse tiltaka som er naudsynte for å forby produktet eller gjere 

det mindre tilgjengeleg på den nasjonale marknaden deira, for å trekkje produktet tilbake frå marknaden eller for å tilbakekalle 

det. 

6. Marknadstilsynsstyresmaktene skal straks gje Kommisjonen eller dei andre medlemsstatane melding om dei tiltaka som er 

gjorde i medhald av nr. 5. Desse opplysningane skal omfatte alle tilgjengelege detaljar, særleg 

a) om kva data som er naudsynte for å identifisere det produktet som ikkje oppfyller krava, 

b) om opphavet til produktet, 

c) om kva type manglande samsvar det er kome påstand om, og kva risiko dette inneber, 

d) om kva slags nasjonale tiltak som er gjorde og kor lenge dei skal vare, og kva argument som leverandøren, eller eventuelt 

forhandlaren, har kome med. 

Marknadstilsynsstyresmaktene skal særleg gjere greie for om det manglande samsvaret kjem av at produktet ikkje oppfyller 

krava til dei aspekta ved vern av offentlege interesser som er fastsette i denne forordninga, eller av manglar ved dei 

harmoniserte standardane som er nemnde i artikkel 13, og som inneber ein føresetnad om samsvar. 

7. Andre medlemsstatar enn den som har innleidd framgangsmåten, skal straks melde frå til Kommisjonen og dei andre 

medlemsstatane om eventuelle tiltak som er vedtekne, og om eventuelle tilleggsopplysningar som dei måtte ha om det 

manglande samsvaret til det aktuelle produktet, og om eventuelle innvendingar mot det nasjonale tiltaket som er meldt. 

8. Dersom det innan 60 dagar etter mottak av dei opplysningane som er nemnde i nr. 6, ikkje er kome innvendingar frå anten 

ein medlemsstat eller Kommisjonen mot eit mellombels tiltak som ein medlemsstat har gjort, skal dette tiltaket reknast for å 

vere grunngjeve. 

9. Medlemsstatane skal syte for at det straks vert gjort føremålstenlege restriktive tiltak mot det aktuelle produktet, til dømes 

ved å trekkje det frå marknaden. 

Artikkel 10 

Unionsframgangsmåte ved avgjerder om vernetiltak 

1. Dersom det etter at framgangsmåten i artikkel 9 nr. 4 og 5 er fullført, vert gjort innvendingar mot eit tiltak som ein 

medlemsstat har gjort, eller dersom Kommisjonen reknar eit nasjonalt tiltak for å vere i strid med unionsretten, skal Kommi-

sjonen straks rådføre seg med medlemsstatane og leverandøren, eller eventuelt med forhandlaren, og vurdere det nasjonale 

tiltaket. 

På grunnlag av resultata av denne vurderinga skal Kommisjonen vedta ei gjennomføringsrettsakt som slår fast om det nasjonale 

tiltaket er grunngjeve eller ikkje, og han kan kome med framlegg til eit eigna alternativt tiltak. Denne gjennomføringsrettsakta 

skal vedtakast i samsvar med den granskingsprosedyren som er nemnd i artikkel 18 nr. 2. 

2. Kommisjonen skal rette avgjerda si til alle medlemsstatane og straks gjere henne kjend for dei og for den leverandøren 

eller forhandlaren som det gjeld. 

3. Dersom det nasjonale tiltaket vert rekna for å vere grunngjeve, skal alle medlemsstatane gjere dei tiltaka som er naudsynte 

for å sikre at det produktet som ikkje oppfyller krava, vert trekt tilbake frå deira marknad, og melde frå til Kommisjonen om 

dette. Dersom det nasjonale tiltaket vert rekna for ikkje å vere grunngjeve, skal den aktuelle medlemsstaten trekkje tiltaket 

tilbake. 

4. Dersom det nasjonale tiltaket vert rekna for å vere grunngjeve, og det manglande samsvaret til produktet vert rekna for å 

kome av manglar ved dei harmoniserte standardane som er nemnde i artikkel 9 nr. 6 i denne forordninga, skal Kommisjonen 

nytte den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 11 i forordning (EU) nr. 1025/2012. 

5. Korrigerande eller restriktive tiltak i medhald av artikkel 9 nr. 2, 4, 5 eller 9 eller artikkel 10 nr. 3 skal utvidast til å gjelde 

alle einingar av ein modell som ikkje oppfyller krava til samsvar, og alle dei tilsvarande modellane, bortsett frå dei einingane 

der leverandøren har dokumentert at dei oppfyller krava til samsvar.  
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Artikkel 11 

Framgangsmåte for innføring og reskalering av etikettar 

1. Når det gjeld dei produktgruppene som er nemnde i nr. 4 og 5, skal Kommisjonen reskalere etikettar som var gjeldande 

per 1. august 2017, med atterhald for nr. 4 og 5 og nr. 8–12. 

Som unntak frå kravet om å oppnå vesentlege energi- og kostnadssparingar, som er fastsett i artikkel 16 nr. 3 bokstav b), skal 

det minst sikrast ein einsarta skala frå A til G i tilfelle der det ikkje er mogleg å oppnå slike innsparingar ved å reskalere 

etiketten. 

2. Dersom det ikkje er innført nokon etikett for ei produktgruppe per 1. august 2017, kan Kommisjonen innføre etikettar med 

atterhald for nr. 8–12. 

3. Kommisjonen kan òg ytterlegare reskalere etikettar som alt er vortne reskalerte i samsvar med nr. 1, eller etikettar som er 

innførte i samsvar med nr. 2, dersom vilkåra i nr. 6 bokstav a) og b) er oppfylte, og med atterhald for nr. 8–12. 

4. For å sikre ein einsarta skala frå A til G skal Kommisjonen innan 2. august 2023 vedta delegerte rettsakter i medhald av 

artikkel 16 i denne forordninga for å utfylle denne forordninga ved å innføre reskalerte etikettar med skalaen A til G for 

produktgrupper som er omfatta av delegerte rettsakter vedtekne i medhald av direktiv 2010/30/EU, med sikte på at den 

reskalerte etiketten skal visast i både butikkar og på nett 18 månader etter datoen då dei delegerte rettsaktene som er vedtekne i 

medhald av denne forordninga, har teke til å gjelde. 

Når Kommisjonen avgjer kva rekkjefølgje etikettane til produktgruppene skal reskalerast i, skal han ta omsyn til kor stor del av 

produkta som er å finne i dei høgaste klassane. 

5. Som unntak frå nr. 4 skal Kommisjonen 

a) innan 2. august 2025 leggje fram resultata etter å ha gjennomgått dei produktgruppene som er omfatta av delegert 

forordning (EU) nr. 811/2013, (EU) nr. 812/2013 og (EU) 2015/1187, med sikte på reskalering av etikettane, og han skal, 

dersom det er føremålstenleg, innan 2. august 2026 utfylle denne forordninga ved å vedta delegerte rettsakter i medhald av 

artikkel 16 i denne forordninga ved å innføre reskalerte etikettar med ein skala frå A til G. 

Dei delegerte rettsaktene som skal innføre reskalerte etikettar med ein skala frå A til G, skal under alle omstende vedtakast 

seinast 2. august 2030. 

b) innan 2. november 2018 vedta delegerte rettsakter i medhald av artikkel 16 i denne forordninga med sikte på å utfylle denne 

forordninga ved å innføre reskalerte etikettar med ein skala frå A til G for produktgrupper som er omfatta av delegert 

kommisjonsforordning (EU) nr. 1059/2010(1), (EU) nr. 1060/2010(2), (EU) nr. 1061/2010(3), (EU) nr. 1062/2010(4) og 

(EU) nr. 874/2012(5) og direktiv 96/60/EF, med sikte på å at den reskalerte etiketten skal visast i både butikkar og på 

internett tolv månader etter at dei nemnde rettsaktene har teke til å gjelde. 

6. Når det gjeld produkt med etikettar som Kommisjonen ytterlegare kan kome til å reskalere i samsvar med nr. 3, skal 

Kommisjonen gjennomgå etiketten med sikte på reskalering dersom han vurderer det slik at 

a) 30 % av modelleiningane til ei produktgruppe som vert seld på unionsmarknaden, høyrer inn under den øvste energieffek-

tivitetsklassen A, og at det kan ventast ytterlegare teknologisk utvikling, eller 

b) 50 % av modelleiningane til ei produktgruppe som vert seld på unionsmarknaden, høyrer inn under dei to øvste energieffek-

tivitetsklassane A og B, og at det kan ventast ytterlegare teknologisk utvikling.  

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1059/2010 av 28. september 2010 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU 

med omsyn til energimerking av hushaldsoppvaskmaskiner (TEU L 314 av 30.11.2010, s. 1). 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1060/2010 av 28. september 2010 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU 

med omsyn til energimerking av kjøleapparat til hushaldsbruk (TEU L 314 av 30.11.2010, s. 17). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1061/2010 av 28. september 2010 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU 

med omsyn til energimerking av hushaldsvaskemaskiner (TEU L 314 av 30.11.2010, s. 47). 

(4) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2010 av 28. september 2010 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU 

med omsyn til energimerking av fjernsyn (TEU L 314 av 30.11.2010, s. 64). 

(5) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 874/2012 av 12. juli 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med 

omsyn til energimerking av elektriske lampar og lysarmaturar (TEU L 258 av 26.9.2012, s. 1). 
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7. Kommisjonen skal gjennomføre ei revisjonsgransking dersom han har vurdert det slik at vilkåra i nr. 6 bokstav a) eller b) 

er oppfylte. 

Dersom desse vilkåra ikkje er oppfylte for ei spesifikk produktgruppe innan åtte år etter datoen då den relevante delegerte 

rettsakta tok til å gjelde, skal Kommisjonen slå fast kva som eventuelt har vore til hinder for at etiketten har oppfylt rolla si. 

Når det gjeld nye etikettar, skal det gjennomførast ei førebuande gransking på grunnlag av den rettleiande lista over produkt-

grupper som er fastsett i arbeidsplanen. 

Kommisjonen skal sluttføre revisjonsgranskinga si og leggje fram resultata og, dersom det er naudsynt, eit utkast til delegert 

rettsakt for samrådsforumet innan 36 månader etter at Kommisjonen har vurdert det slik at dei vilkåra som er nemnde i nr. 6 

bokstav a) eller b), er oppfylte. Samrådsforumet skal drøfte vurderinga og revisjonsgranskinga. 

8. Når ein etikett vert innført eller reskalert, skal Kommisjonen syte for at ingen produkt er venta å skulle høyre inn under 

energiklasse A på innføringstidspunktet for etiketten, og at dei fleste modellane venteleg vil høyre inn under denne klassen 

minst ti år seinare. 

9. Som unntak frå nr. 8 skal det, dersom det er venta at den teknologiske utviklinga vil gå snøggare, fastsetjast krav om at 

ingen produkt er venta å skulle høyre inn under energiklasse A og B på innføringstidspunktet for etiketten. 

10. Dersom det for ei viss produktgruppe ikkje lenger er tillate å bringe i omsetning eller ta i bruk modellar i energiklasse E, F 

eller G på grunn av eit gjennomføringstiltak for miljøvenleg utforming som er vedteke i medhald av direktiv 2009/125/EF, skal 

den eller dei aktuelle klassane visast på etiketten i grått, slik det er oppført i den relevante delegerte rettsakta. Etiketten med grå 

klassar skal nyttast berre på nye produkteiningar som vert bringa i omsetning eller tekne i bruk. 

11. Dersom det av tekniske grunnar ikkje er mogleg å definere sju energiklassar som svarar til vesentlege energi- og 

kostnadssparingar ut ifrå kunden sin synsvinkel, kan etiketten, som eit unntak frå artikkel 2 nr. 14, omfatte færre klassar. I slike 

tilfelle skal etiketten framleis ha eit fargespektrum frå mørk grøn til raud. 

12. Kommisjonen skal i samsvar med artikkel 16 utøve dei fullmaktene han er gjeven og oppfylle dei pliktene han er pålagd 

ved denne artikkelen. 

13. Når ein etikett vert reskalert i medhald av nr. 1 eller 3, gjeld følgjande: 

a) Når leverandøren bringar eit produkt i omsetning, skal han syte for å utstyre forhandlaren med både dei eksisterande og dei 

reskalerte etikettane og produktdatablada i eit tidsrom som byrjar fire månader før datoen då den reskalerte etiketten skal 

visast første gongen, slik det er fastsett i den relevante delegerte rettsakta. 

Dersom den eksisterande og den reskalerte etiketten krev ulike modellprøvingar, kan leverandøren, som unntak frå første 

leddet i denne bokstaven, velje å ikkje levere den eksisterande etiketten saman med einingar av modellar som er bringa i 

omsetning eller tekne i bruk i tidsrommet på fire månader før datoen då den reskalerte etiketten skal visast første gongen, 

dersom ingen einingar av den same eller ein tilsvarande modell vart bringa i omsetning eller tekne i bruk før byrjinga av det 

nemnde tidsrommet. I dette tilfellet skal forhandlaren ikkje leggje fram desse einingane for sal før denne datoen. 

Leverandøren skal snarast mogleg melde frå om dette til den forhandlaren det gjeld, òg når leverandøren tek med slike 

einingar i sine tilbod til forhandlarar. 

b) For produkt som vert bringa i omsetning eller tekne i bruk før tidsrommet på fire månader, skal leverandøren, på 

oppmoding frå forhandlaren og i samsvar med artikkel 3 nr. 2, levere den reskalerte etiketten frå byrjinga av det nemnde 

tidsrommet. For slike produkt skal forhandlaren skaffe ein reskalert etikett i samsvar med artikkel 5 nr. 2. 

Som unntak frå første leddet i denne bokstaven 

i) skal det vere tillate for ein forhandlar som på grunn av at leverandøren har innstilt verksemda si, ikkje er i stand til å 

skaffe ein reskalert etikett i samsvar med første leddet i denne bokstaven for einingar som han alt har på lager, å selje 

desse einingane som berre vert leverte med ein ikkje-reskalert etikett, i inntil ni månader etter datoen då den reskalerte 

etiketten skal visast første gongen, slik det er fastsett i den relevante delegerte rettsakta, eller  
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ii) dersom den ikkje-reskalerte og den reskalerte etiketten krev ulike prøvingar av modellen, har leverandøren unntak frå 

plikta til å levere ein reskalert etikett for einingar som vert bringa i omsetning eller tekne i bruk før tidsrommet på fire 

månader, dersom ingen einingar av den same eller ein tilsvarande modell vart bringa i omsetning eller tekne i bruk før 

byrjinga av det nemnde tidsrommet. I dette tilfellet skal det vere tillate for forhandlaren å selje desse einingane som 

berre vert leverte med ein ikkje-reskalert etikett, i inntil ni månader etter datoen då den reskalerte etiketten skal visast 

første gongen, slik det er fastsett i den relevante delegerte rettsakta. 

c) Forhandlaren skal byte ut dei eksisterande etikettane på utstilte produkt, både i butikkar og på internett, med reskalerte 

etikettar innan 14 arbeidsdagar etter datoen då den reskalerte etiketten skal visast første gongen, slik det er fastsett i den 

relevante delegerte rettsakta. Forhandlaren skal ikkje vise dei reskalerte etikettane før denne datoen. 

Som unntak frå bokstav a), b) og c) i dette nummeret kan det i delegerte rettsakter som er nemnde i artikkel 16 nr. 3 bokstav e), 

fastsetjast særlege reglar for energietikettar som er prenta på emballasjen. 

Artikkel 12 

Produktdatabase 

1. Kommisjonen skal opprette og forvalte ein produktdatabase som er samansett av ein offentleg del og ein etterlevingsdel, 

og ein nettportal som gjev tilgang til desse to delane. 

Produktdatabasen skal verken erstatte eller endre ansvarsområda til marknadstilsynsstyresmaktene. 

2. Produktdatabasen skal ha følgjande føremål: 

a) Å støtte marknadstilsynsstyresmaktene i arbeidet med å utføre oppgåvene deira i medhald av denne forordninga og dei 

relevante delegerte rettsaktene, mellom anna med gjennomføringa av desse rettsaktene. 

b) Å gje ålmenta opplysningar om dei produkta som vert bringa i omsetning, og om energietikettane og produktdatablada 

deira. 

c) Å gje Kommisjonen ajourførte opplysningar om energieffektiviteten til produkt, med tanke på gjennomgåing av energi-

etikettar. 

3. Den offentlege delen av databasen og nettportalen skal innehalde dei opplysningane som er oppførte i høvesvis nr. 1 og 2 i 

vedlegg I, og som skal vere offentleg tilgjengelege. Den offentlege delen av databasen skal oppfylle kriteria i nr. 7 i denne 

artikkelen og dei funksjonskriteria som er fastsette i nr. 4 i vedlegg I. 

4. Etterlevingsdelen av produktdatabasen skal vere tilgjengeleg berre for marknadstilsynsstyresmaktene og for Kommi-

sjonen, og skal innehalde dei opplysningane som er oppførte i nr. 3 i vedlegg I, mellom anna dei spesifikke delane av den 

tekniske dokumentasjonen som er nemnd i nr. 5 i denne artikkelen. Etterlevingsdelen skal oppfylle kriteria i nr. 7 og 8 i denne 

artikkelen og dei funksjonskriteria som er fastsette i nr. 4 i vedlegg I. 

5. Dei obligatoriske spesifikke delane av den tekniske dokumentasjonen som leverandøren skal leggje inn i databasen, skal 

berre omfatte følgjande: 

a) Ei generell omtale av modellen som gjer det mogleg å identifisere han på ein enkel og eintydig måte. 

b) Tilvisingar til dei harmoniserte standardane eller andre målestandardar som er nytta. 

c) Særlege førebyggjande tiltak som skal gjerast når modellen vert montert, installert, halden ved like eller prøvd. 

d) Dei målte tekniske parametrane til modellen. 

e) Utrekningane som er utførte med dei målte parametrane. 

f) Prøvingstilhøve, dersom dette ikkje er tilstrekkeleg gjort greie for i bokstav b). 

I tillegg kan leverandøren leggje ytterlegare delar av den tekniske dokumentasjonen inn i databasen dersom han ønskjer det. 

6. Dersom marknadstilsynsstyresmaktene og/eller Kommisjonen skulle få bruk for andre data enn dei som er oppførte i nr. 5, 

eller som ikkje finst tilgjengelege i den offentlege delen av databasen, for å kunne utføre oppgåvene sine i medhald av denne 

forordninga, skal dei på oppmoding kunne innhente desse frå leverandøren.  
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7. Produktdatabasen skal opprettast i samsvar med følgjande kriterium: 

a) I størst mogleg grad redusere den administrative byrda for leverandøren og andre brukarar av databasen. 

b) Vere mest mogleg brukarvenleg og kostnadseffektiv. 

c) Automatisk unngå overflødig registrering. 

8. Etterlevingsdelen av databasen skal opprettast i samsvar med følgjande kriterium: 

a) Gje vern mot utilsikta bruk og trygging av fortrulege opplysningar gjennom strenge tryggleiksordningar. 

b) Gje tilgangsrettar som byggjer på prinsippet om behov for innsyn. 

c) Handsame personopplysningar i samsvar med forordning (EF) nr. 45/2001 og direktiv 95/46/EF, alt etter kva som høver. 

d) Avgrense datatilgangen for å hindre kopiering av store datasett. 

e) Gjere det mogleg for leverandøren å spore datatilgangen med omsyn til den tekniske dokumentasjonen hans. 

9. Data i etterlevingsdelen av databasen skal handsamast i samsvar med kommisjonsavgjerd (EU, Euratom) 2015/443(1). Dei 

særlege ordningane for digital tryggleik i kommisjonsavgjerd (EU, Euratom) 2017/46(2) med gjennomføringsreglar skal gjelde. 

Nivået for fortruleg handsaming skal spegle av den skaden som kan følgje av at data vert utleverte til uautoriserte personar. 

10. Leverandøren skal ha tilgangs- og redigeringsrettar til dei opplysningane som han legg inn i produktdatabasen i medhald 

av artikkel 4 nr. 1 og 2. For marknadstilsynsføremål skal det førast eit register over endringar, der datoane for all redigering vert 

registrerte. 

11. Kundar som nyttar den offentlege delen av produktdatabasen, skal enkelt kunne finne fram til den beste energiklassen for 

kvar produktgruppe, slik at dei kan samanlikne eigenskapane til modellane og velje dei mest energieffektive produkta. 

12. Kommisjonen skal gjennom gjennomføringsrettsakter ha fullmakt til å fastsetje dei driftsmessige retningslinjene for 

produktdatabasen. Etter at det samrådsforumet som er fastsett i artikkel 14, er rådspurt, skal desse gjennomføringsrettsaktene 

vedtakast i samsvar med den granskingsprosedyren som er nemnd i artikkel 18 nr. 2. 

Artikkel 13 

Harmoniserte standardar 

1. Etter å ha vedteke ei delegert rettsakt i medhald av artikkel 16 i denne forordninga der det vert fastsett spesifikke krav til 

merking, skal Kommisjonen, i samsvar med forordning (EU) nr. 1025/2012, offentleggjere tilvisingar til harmoniserte 

standardar som oppfyller dei relevante måle- og utrekningskrava i den delegerte rettsakta i Tidend for Den europeiske unionen. 

2. Dersom slike harmoniserte standardar vert nytta ved samsvarsvurderinga av eit produkt, skal modellen reknast for å 

oppfylle dei relevante måle- og utrekningskrava i den delegerte rettsakta. 

3. Harmoniserte standardar skal i størst mogleg grad ta sikte på å simulere verkelege brukstilhøve, og samstundes halde ved 

lag ein standardisert prøvingsmetode. Prøvingsmetodane skal òg ta omsyn til dei tilhøyrande kostnadene for næringslivet og for 

små og mellomstore føretak. 

4. Måle- og utrekningsmetodar som er tekne med i harmoniserte standardar, skal vere pålitelege, nøyaktige og reprodu-

serbare, og vere i samsvar med krava i artikkel 3 nr. 4 og 5.  

  

(1) Kommisjonsbeslutning (EU, Euratom) 2015/443 av 13. mars 2015 om sikkerhet i Kommisjonen (TEU L 72 av 17.3.2015, s. 41). 

(2) Kommisjonsbeslutning (EU, Euratom) 2017/46 av 10. januar 2017 om sikkerhet i kommunikasjons- og informasjonssystemer i Europa-

kommisjonen (TEU L 6 av 11.1.2017, s. 40). 
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Artikkel 14 

Samrådsforum 

1. Når Kommisjonen utfører verksemda si i medhald av denne forordninga, skal han syte for at det for kvar delegert rettsakt 

som vert vedteken i medhald av artikkel 16, og kvar gjennomføringsrettsakt som vert vedteken i medhald av artikkel 12 nr. 12 i 

denne forordninga, vert sikra ei balansert deltaking av representantar for medlemsstatane og interessepartar når det gjeld den 

aktuelle produktgruppa, til dømes næringsliv, medrekna små og mellomstore føretak og handverksføretak, fagforeiningar, 

forhandlarar, detaljistar, importørar, miljøverngrupper og forbrukarorganisasjonar. For dette føremålet skal Kommisjonen 

oppnemne eit samrådsforum der desse partane skal møtast. Samrådsforumet skal kombinerast med det samrådsforumet som er 

nemnt i artikkel 18 i direktiv 2009/125/EF. 

2. Der det er relevant, skal Kommisjonen, når han utarbeider delegerte rettsakter, prøve ut utforminga av og innhaldet i 

etikettane for spesifikke produktgrupper på representative grupper av kundar i Unionen, for å sikre at dei verkeleg forstår 

etikettane. 

Artikkel 15 

Arbeidsplan 

Etter å ha rådspurt det samrådsforumet som er nemnt i artikkel 14, skal Kommisjonen utarbeide ein langsiktig arbeidsplan som 

skal gjerast offentleg tilgjengeleg. Arbeidsplanen skal innehalde ei rettleiande liste over dei produktgruppene som vert rekna for 

å ha høg prioritet når det gjeld vedtaking av delegerte rettsakter. Arbeidsplanen skal òg innehalde planar for gjennomgåing og 

reskalering av etikettar for produktgrupper i samsvar med artikkel 11 nr. 4 og 5, med unntak for reskalering av etikettar som var 

gyldige per 1. august 2017, som skal gjennomførast i samsvar med artikkel 11 i denne forordninga. 

Kommisjonen skal jamleg ajourføre arbeidsplanen etter å ha rådspurt samrådsforumet. Arbeidsplanen kan kombinerast med den 

arbeidsplanen som er fastsett i artikkel 16 i direktiv 2009/125/EF, og skal gjennomgåast kvart tredje år. 

Kommisjonen skal kvart år melde frå til Europaparlamentet og Rådet om framdrifta i arbeidet med å gjennomføre 

arbeidsplanen. 

Artikkel 16 

Delegerte rettsakter 

1. Kommisjonen har fullmakt til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 17, med sikte på å utfylle denne 

forordninga ved å fastsetje detaljerte krav til etikettane for spesifikke produktgrupper. 

2. I dei delegerte rettsaktene som er nemnde i nr. 1, skal det gjerast greie for produktgrupper som oppfyller følgjande 

kriterium: 

a) I samsvar med dei nyaste tilgjengelege tala og av omsyn til dei mengdene som vert bringa i omsetning på unions-

marknaden, skal produktgruppa ha eit vesentleg potensial for å spare energi og, der det er relevant, andre ressursar. 

b) Innanfor produktgruppa skal det vere tydelege skilnader mellom dei relevante ytingsnivåa for modellar med tilsvarande 

funksjonalitet. 

c) Det skal ikkje liggje føre vesentlege negative verknader for prisnivået og levetidskostnadene til produktgruppa. 

d) Innføringa av krav til energimerking av ei produktgruppe skal ikkje føre til vesentlege negative verknader for funk-

sjonaliteten til produktet under bruk. 

3. Delegerte rettsakter for spesifikke produktgrupper skal særleg innehalde følgjande opplysningar: 

a) Definisjonen av den spesifikke produktgruppa som høyrer inn under definisjonen av «energirelatert produkt» slik det er 

fastsett i artikkel 2 nr. 1, og som skal omfattast av dei nærmare krava til merking.  
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b) Utforminga av og innhaldet på etiketten, med ein skala frå A til G som viser energiforbruket, som i størst mogleg grad skal 

ha ei einsarta utforming for alle produktgruppene, og som i alle tilfelle skal vere klart synleg og leseleg. Stega frå A til G i 

klassifiseringa skal svare til vesentlege energi- og kostnadssparingar og ei passande differensiering av produkta ut ifrå 

kunden sin synsvinkel. Det skal òg opplysast om korleis stega frå A til G i klassifiseringa og eventuelt energiforbruket skal 

ha ei sentral plassering på etiketten. 

c) Dersom det er relevant, skal det opplysast om bruken av andre ressursar og gjevast utfyllande opplysningar om produktet, 

og etiketten skal då framheve energieffektiviteten til produktet. Dei utfyllande opplysningane skal vere eintydige og må 

ikkje på nokon måte føre til at etiketten samla sett verkar mindre forståeleg og føremålstenleg for kundane. Opplysningane 

skal byggje på data om fysiske kjenneteikn ved produkta som kan målast og verifiserast av marknadstilsynsstyresmaktene. 

d) Dersom det er relevant, skal det finnast ei tilvising på etiketten som gjer det mogleg for kundane å avgjere kva produkt 

som er energismarte, det vil seie at dei automatisk kan endre og optimalisere forbruksmønsteret sitt som ein reaksjon på 

ytre stimuli (til dømes i form av signal frå eller via eit sentralt energistyringssystem i heimen, prissignal, signal frå direkte 

kontroll, lokale målingar), eller at dei er i stand til å yte andre tenester som aukar energieffektiviteten og utbreiinga av 

fornybar energi, med sikte på å betre miljøverknadene av energibruken i heile energisystemet. 

e) Plasseringa av etiketten, om han til dømes skal vere festa til produkteininga på ein slik måte at han ikkje vert skadd, om 

han skal prentast på emballasjen eller gjevast i elektronisk format eller visast på internett, samstundes som det vert teke 

omsyn til krava i artikkel 3 nr. 1 og følgjene for kundar, leverandørar og forhandlarar. 

f) Elektroniske metodar for merking av produkt, dersom det er relevant. 

g) Korleis etiketten og produktdatabladet skal gjerast tilgjengelege ved fjernsal. 

h) Kravet til innhaldet i og eventuelt formatet til og andre detaljar som gjeld produktdatabladet og den tekniske dokumenta-

sjonen, mellom anna om det er mogleg å leggje parametrane i produktdatabladet inn i databasen i samsvar med artikkel 3 

nr. 1. 

i) Verifiseringstoleransane som medlemsstatane skal nytte når dei verifiserer samsvaret med krava. 

j) Korleis energiklassen og skalaen med tilgjengelege energiklassar på etiketten skal visast i visuelle annonsar og teknisk 

salsfremjande materiell, og kor godt leselege og synlege dei er. 

k) Måle- og utrekningsmetodane som er nemnde i artikkel 13, som skal nyttast til å fastsetje opplysningane på etiketten og 

produktdatabladet, medrekna definisjonen av energieffektivitetsindeksen (EEI) eller ein tilsvarande parameter. 

l) Om det er slik at større apparat vil krevje eit høgare nivå av energieffektivitet for at dei skal oppnå ein viss energiklasse. 

m) Formatet til eventuelle tilleggstilvisingar på etiketten som gjev kundane elektronisk tilgang til nærmare opplysningar på 

produktdatabladet om yteevna til produktet. Formatet til desse tilvisingane kan vere ei nettadresse, ein dynamisk kode for 

snøgg respons (QR-kode), ei lenkje til etikettar på internett eller andre høvelege og forbrukarvenlege format. 

n) Korleis energiklassar som viser energiforbruket til produktet under bruk, eventuelt bør visast på den interaktive skjermen 

til produktet. 

o) Datoen for vurdering og eventuell etterfølgjande revisjon av den delegerte rettsakta. 

p) Skilnader i energiyting i ulike klimasoner, der det er relevant. 

q) Når det gjeld kravet i artikkel 4 nr. 6 om opplysningar som skal oppbevarast i etterlevingsdelen av databasen, kan det 

eventuelt fastsetjast ein oppbevaringsperiode på under 15 år, sett i høve til den gjennomsnittlege levetida til produktet. 

4. Kommisjonen skal vedta ei eiga delegert rettsakt for kvar spesifikke produktgruppe. Når Kommisjonen fastset tidspunktet 

for vedtaking av den delegerte rettsakta for ei spesifikk produktgruppe, skal han ikkje utsetje vedtakinga av grunnar som har å 

gjere med vedtakinga av ei delegert rettsakt for ei anna spesifikk produktgruppe, med mindre det ligg føre særlege omstende 

som skulle tilseie dette. 

5. Kommisjonen skal føre ei oppdatert liste over alle relevante delegerte rettsakter, og dessutan over tiltak som vidare-

utviklar direktiv 2009/125/EF, medrekna fullstendige tilvisingar til alle relevante harmoniserte standardar.  
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Artikkel 17 

Utøving av delegert fullmakt 

1. Fullmakta til å vedta delegerte rettsakter vert gjeven Kommisjonen med atterhald for dei vilkåra som er fastsette i denne 

artikkelen. 

2. Fullmakta til å vedta delegerte rettsakter som er nemnd i artikkel 11 nr. 4 og 5 og artikkel 16, skal gjevast Kommisjonen 

for ein periode på seks år frå 1. august 2017. Kommisjonen skal utarbeide ein rapport om den delegerte fullmakta seinast ni 

månader før seksårsperioden går ut. Den delegerte fullmakta skal lengjast stillteiande for periodar med same lengd, med mindre 

Europaparlamentet eller Rådet set seg imot ei slik lenging seinast tre månader før utgangen av kvar periode. 

3. Den delegerte fullmakta som er nemnd i artikkel 11 nr. 4 og 5 og artikkel 16, kan når som helst kallast tilbake av 

Europaparlamentet eller Rådet. Ei avgjerd om tilbakekalling inneber at den delegerte fullmakta som er oppført i avgjerda, 

sluttar å gjelde. Avgjerda tek til å gjelde dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen, eller på eit seinare 

tidspunkt som er oppført i avgjerda. Ho rører ikkje ved rettskrafta til delegerte rettsakter som alt har teke til å gjelde. 

4. Før Kommisjonen vedtek ei delegert rettsakt, skal han rådføre seg med sakkunnige som er utnemnde av kvar medlemsstat 

i samsvar med prinsippa i den tverrinstitusjonelle avtala av 13. april 2016 om betre regelverksutforming. Samrådet mellom 

sakkunnige i medlemsstatane skal finne stad etter det samrådet som er fastsett i medhald av artikkel 14. 

5. Så snart Kommisjonen vedtek ei delegert rettsakt, skal han melde frå om dette samstundes til Europaparlamentet og 

Rådet. 

6. Ei delegert rettsakt som er vedteken i medhald av artikkel 11 nr. 4 og 5 og artikkel 16, skal ta til å gjelde berre dersom 

Europaparlamentet eller Rådet ikkje gjer innvendingar innan to månader etter at rettsakta er meld til Europaparlamentet og 

Rådet, eller dersom både Europaparlamentet og Rådet, før den nemnde fristen går ut, har meldt frå til Kommisjonen om at dei 

ikkje vil gjere innvendingar. Etter initiativ frå Europaparlamentet eller Rådet kan denne fristen lengjast med to månader. 

Artikkel 18 

Utvalsprosedyre 

1. Kommisjonen skal få hjelp av det utvalet som er oppnemnt ved artikkel 19 i direktiv 2009/125/EF. Det nemnde utvalet 

skal vere eit utval slik det er fastsett i forordning (EU) nr. 182/2011. 

2. Når det vert vist til dette nummeret, skal artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 nyttast. 

Artikkel 19 

Vurdering og rapportering 

Innan 2. august 2025 skal Kommisjonen vurdere gjennomføringa av denne forordninga og sende over ein rapport til 

Europaparlamentet og Rådet. Denne rapporten skal vurdere i kor stor grad denne forordninga og dei delegerte rettsaktene og 

gjennomføringsrettsaktene som er vedtekne i medhald av forordninga, har gjort det mogleg for kundane å velje meir effektive 

produkt, samstundes som det vert teke omsyn til korleis forordninga har verka inn på næringsliv, energiforbruk, utslepp av 

klimagassar, marknadstilsynsverksemd og kostnadene i samband med oppretting og vedlikehald av databasen. 

Artikkel 20 

Oppheving og overgangsføresegner 

1. Direktiv 2010/30/EU vert oppheva med verknad frå 1. august 2017. 

2. Tilvisingar til det oppheva direktivet skal forståast som tilvisingar til denne forordninga, og skal lesast i samsvar med 

jamføringstabellen i vedlegg II. 
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3. For modellar med einingar som vart bringa i omsetning eller tekne i bruk i samsvar med direktiv 2010/30/EU før 1. august 

2017, skal leverandøren i eit tidsrom som går ut fem år etter at den siste eininga vart framstilt, gjere ein elektronisk versjon av 

den tekniske dokumentasjonen tilgjengeleg for inspeksjon innan ti dagar etter at marknadstilsynsstyresmaktene eller Kommi-

sjonen har bede om det. 

4. Delegerte rettsakter som er vedtekne i medhald av artikkel 10 i direktiv 2010/30/EU og direktiv 96/60/EF, skal vere 

gyldige inntil dei vert oppheva ved ei delegert rettsakt som vert vedteken i medhald av artikkel 16 i denne forordninga, og som 

omfattar den relevante produktgruppa. 

Plikter i medhald av denne forordninga skal gjelde for produktgrupper som er omfatta av delegerte rettsakter som er vedtekne i 

medhald av artikkel 10 i direktiv 2010/30/EU og i medhald av direktiv 96/60/EF. 

5. Når det gjeld produktgrupper som alt er omfatta av delegerte rettsakter som er vedtekne i medhald av artikkel 10 i direktiv 

2010/30/EU eller av direktiv 96/60/EF, der Kommisjonen vedtek delegerte rettsakter i medhald av artikkel 16 i denne 

forordninga, kan klassifiseringa av energieffektivitet som vart innført ved direktiv 2010/30/EU, som eit unntak frå artikkel 16 

nr. 3 bokstav b) i denne forordninga, framleis nyttast inntil datoen då den delegerte rettsakta som innfører reskalerte etikettar i 

medhald av artikkel 11 i denne forordninga, tek til å gjelde. 

Artikkel 21 

Ikraftsetjing og bruk 

Denne forordninga tek til å gjelde fjerde dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen. 

Ho skal nyttast frå 1. august 2017. 

Som unntak frå andre leddet skal artikkel 4 om leverandøren sine plikter når det gjeld produktdatabasen, nyttast frå  

1. januar 2019. 

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane. 

Utferda i Strasbourg 4. juli 2017. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

M. MAASIKAS 

Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

OPPLYSNINGAR SOM SKAL LEGGJAST INN I PRODUKTDATABASEN, OG FUNKSJONSKRITERIUM FOR DEN 

OFFENTLEGE DELEN AV DATABASEN 

1. Opplysningar som leverandøren skal leggje inn i den offentlege delen av databasen: 

a) Namnet eller varemerket og adressa til leverandøren, og kontaktopplysningar om og annan rettsleg identifikasjon av 

leverandøren. 

b) Modellnemninga. 

c) Etiketten i elektronisk format. 

d) Energieffektivitetsklassen eller -klassane og andre etikettparametrar. 

e) Parametrane til produktdatabladet i elektronisk format. 

2. Opplysningar som Kommisjonen skal leggje inn i nettportalen: 

a) Kontaktopplysningar om marknadstilsynsstyresmaktene i medlemsstaten. 

b) Arbeidsplan i medhald av artikkel 15. 

c) Protokoll frå samrådsforumet. 

d) Ei liste over delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter, overgangsmetodar for måling og utrekning, og gjeldande 

harmoniserte standardar. 

3. Opplysningar som leverandøren skal leggje inn i etterlevingsdelen av databasen: 

a) Modellnemninga til alle tilsvarande modellar som alt er bringa i omsetning. 

b) Teknisk dokumentasjon slik det er gjort greie for i artikkel 12 nr. 5. 

Kommisjonen skal opprette ei lenkje til databasen for informasjons- og kommunikasjonssystemet for marknadstilsyn 

(ICSMS), som inneheld resultatet av samsvarskontrollane som medlemsstatane har utført, og dei mellombelse tiltaka som er 

vedtekne. 

4. Funksjonskriterium for den offentlege delen av produktdatabasen: 

a) Kvar produktmodell skal kunne hentast fram som ein einskild datapost. 

b) Databasen skal generere ei einskild, synleg fil som kan lastast ned og skrivast ut, med energietiketten for kvar modell, 

saman med det fullstendige produktdatabladet på alle dei offisielle språka i Unionen. 

c) Opplysningane skal vere maskinleselege, kunne sorterast og søkjast i, og skal etterleve opne standardar slik at dei skal 

kunne nyttast gratis av tredjemann. 

d) Ei internettbasert hjelpeteneste eller eit internettbasert kontaktpunkt for leverandørane skal opprettast og haldast ved 

like, og det skal finnast ei tydeleg tilvising til dette i portalen. 

 _____  
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VEDLEGG II 

JAMFØRINGSTABELL 

Direktiv 2010/30/EU Denne forordninga 

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 1 nr. 1 

Artikkel 1 nr. 2 — 

Artikkel 1 nr. 3 bokstav a) og b) Artikkel 1 nr. 2 bokstav a) og b) 

Artikkel 1 nr. 3 bokstav c) — 

Artikkel 2 Artikkel 2 

Artikkel 2 bokstav a) Artikkel 2 punkt 1 

Artikkel 2 bokstav b) Artikkel 2 punkt 22 

Artikkel 2 bokstav c) — 

Artikkel 2 bokstav d) — 

Artikkel 2 bokstav e) — 

Artikkel 2 bokstav f) — 

Artikkel 2 bokstav g) Artikkel 2 punkt 13 

Artikkel 2 bokstav h) Artikkel 2 punkt 14 

Artikkel 2 bokstav i) Artikkel 2 punkt 8 

Artikkel 2 bokstav j) Artikkel 2 punkt 9 

Artikkel 2 bokstav k) — 

Artikkel 3 Artikkel 7 

Artikkel 3 nr. 1 bokstav a) Artikkel 7 nr. 3 

Artikkel 3 nr. 1 bokstav b) Artikkel 6 bokstav c) 

Artikkel 3 nr. 1 bokstav c) Artikkel 7 nr. 3 

Artikkel 3 nr. 1 bokstav d) Artikkel 8 nr. 2 

Artikkel 3 nr. 2 Artikkel 6 bokstav b) og artikkel 9 

Artikkel 3 nr. 3 Artikkel 8 nr. 1 

Artikkel 3 nr. 4 — 

Artikkel 4 bokstav a) Artikkel 5 

Artikkel 4 bokstav b) — 

Artikkel 4 bokstav c) Artikkel 6 bokstav a) 

Artikkel 4 bokstav d) Artikkel 6 bokstav a) 

Artikkel 5 Artikkel 3 nr. 1 og artikkel 6 

Artikkel 5 bokstav a) Artikkel 3 nr. 1 bokstav a) 

Artikkel 5 bokstav b) punkt i), ii), iii) og iv) Artikkel 4 nr. 6 og vedlegg I 

Artikkel 5 bokstav c) Artikkel 4 nr. 6 

Artikkel 5 bokstav d) Artikkel 3 nr. 1 

Artikkel 5 bokstav d) andre leddet Artikkel 3 nr. 1 

Artikkel 5 bokstav e) Artikkel 3 nr. 1 

Artikkel 5 bokstav f) — 

Artikkel 5 bokstav g) Artikkel 3 nr. 1 

Artikkel 5 bokstav h) — 

Artikkel 6 Artikkel 5 nr. 1 og artikkel 6 

Artikkel 6 bokstav a) Artikkel 5 nr. 1 bokstav a) 

Artikkel 6 bokstav b) Artikkel 5 nr. 1 bokstav a) 
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Direktiv 2010/30/EU Denne forordninga 

Artikkel 7 Artikkel 16 nr. 3 bokstav e) og g) 

Artikkel 8 nr. 1 Artikkel 7 nr. 1 

Artikkel 8 nr. 2 — 

Artikkel 9 nr. 3 Artikkel 7 nr. 2 

Artikkel 9 nr. 4 — 

Artikkel 10 nr. 1 Artikkel 16 

Artikkel 10 nr. 1 andre leddet Artikkel 16 nr. 2 

Artikkel 10 nr. 1 tredje leddet — 

Artikkel 10 nr. 1 fjerde leddet Artikkel 16 nr. 3 bokstav c) 

Artikkel 10 nr. 2 bokstav a) Artikkel 16 nr. 2 bokstav a) 

Artikkel 10 nr. 2 bokstav b) Artikkel 16 nr. 2 bokstav b) 

Artikkel 10 nr. 2 bokstav c) — 

Artikkel 10 nr. 3 bokstav a) — 

Artikkel 10 nr. 3 bokstav b) — 

Artikkel 10 nr. 3 bokstav c) Artikkel 14 

Artikkel 10 nr. 3 bokstav d) — 

Artikkel 10 nr. 4 bokstav a) Artikkel 16 nr. 3 bokstav a) 

Artikkel 10 nr. 4 bokstav b) Artikkel 16 nr. 3 bokstav k) 

Artikkel 10 nr. 4 bokstav c) Artikkel 16 nr. 3 bokstav h) 

Artikkel 10 nr. 4 bokstav d) Artikkel 16 nr. 3 bokstav b) 

Artikkel 10 nr. 4 bokstav d) andre leddet — 

Artikkel 10 nr. 4 bokstav d) tredje leddet Artikkel 16 nr. 3 bokstav b) 

Artikkel 10 nr. 4 bokstav d) fjerde leddet Artikkel 11 nr. 3 

Artikkel 10 nr. 4 bokstav d) femte leddet Artikkel 11 

Artikkel 10 nr. 4 bokstav e) Artikkel 16 nr. 3 bokstav e) 

Artikkel 10 nr. 4 bokstav f) Artikkel 16 nr. 3 bokstav h) 

Artikkel 10 nr. 4 bokstav g) Artikkel 16 nr. 3 bokstav j) 

Artikkel 10 nr. 4 bokstav h) Artikkel 11 nr. 3 

Artikkel 10 nr. 4 bokstav i) Artikkel 16 nr. 3 bokstav i) 

Artikkel 10 nr. 4 bokstav j) Artikkel 16 nr. 3 bokstav o) 

Artikkel 11 nr. 1 Artikkel 17 nr. 2 

Artikkel 11 nr. 2 Artikkel 17 nr. 5 

Artikkel 11 nr. 3 Artikkel 17 nr. 1 

Artikkel 12 nr. 1 Artikkel 17 nr. 3 

Artikkel 12 nr. 2 — 

Artikkel 12 nr. 3 Artikkel 17 nr. 3 

Artikkel 13 Artikkel 17 nr. 6 

Artikkel 14 Artikkel 19 

Artikkel 15 Artikkel 7 nr. 4 

Artikkel 16 — 

Artikkel 17 Artikkel 20 

Artikkel 18 Artikkel 21 

Artikkel 19 Artikkel 21 

Vedlegg I — 

— Vedlegg I 

Vedlegg II Vedlegg II 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/543 

av 23. januar 2018 

om retting av den spanske språkversjonen av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 812/2013 om utfylling 

av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med omsyn til energimerking av vassvarmarar, 

varmtvassbehaldarar og pakkar med vassvarmar og solvarmeinnretning(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 av 4. juli 2017 om fastsetjing av ei ramme for 

energimerking og om oppheving av direktiv 2010/30/EU(1), særleg artikkel 16, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) I den spanske språkversjonen av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 812/2013(2) er det to feil i vedlegg II tabell 1 

kolonne M rad B og C som gjeld ein skilnad i formelen for utrekning av terskelverdiane for vassvarmarar av storleik M. 

2) Den spanske språkversjonen av delegert forordning (EU) nr. 812/2013 bør difor rettast. Dei andre språkversjonane vert 

ikkje påverka. 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

(gjeld ikkje den norske språkversjonen) 

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 23. januar 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 90 av 6.4.2018, s. 63, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 73/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg IV (Energi), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) TEU L 198 av 28.7.2017, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 812/2013 av 18. februar 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU 

med omsyn til energimerking av vassvarmarar, varmtvassbehaldarar og pakkar med vassvarmar og solvarmeinnretning (TEU L 239 av 

6.9.2013, s. 83). 

2020/EØS/33/63 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV (EU) 2015/1513 

av 9. september 2015 

om endring av direktiv 98/70/EF om kvaliteten på bensin og dieselolje og om endring av 

direktiv 2009/28/EF om å fremme bruk av energi fra fornybare kilder(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 192 nr. 1 samt artikkel 114 med hensyn til 

artikkel 1 nr. 3–13 og artikkel 2 nr. 5–7 i dette direktiv, 

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 regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 3 nr. 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF(3) skal hver medlemsstat sikre at andelen 

energi fra fornybare energikilder innenfor alle former for transport i 2020 er minst 10 % av sluttforbruket av energi i 

transportsektoren i medlemsstaten. Innblanding av biodrivstoffer er en av metodene medlemsstatene kan bruke for å nå 

dette målet, og det forventes at det er denne metoden som vil bidra mest til dette. I direktiv 2009/28/EF understrekes det 

at behovet for energieffektivitet i transportsektoren er en absolutt nødvendighet, ettersom et bindende mål angitt i 

prosent for energi fra fornybare kilder sannsynligvis vil bli stadig vanskeligere å nå på en bærekraftig måte dersom det 

samlede behovet for energi til transport fortsetter å øke. Ettersom energieffektivitet også er viktig for å redusere 

klimagassutslippene, oppfordres medlemsstatene og Kommisjonen derfor til framlegge nærmere opplysninger om 

energieffektivitetstiltak i transportsektoren i rapportene som skal innsendes i samsvar med vedlegg IV til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU(4), samt annet EU-regelverk som er relevant med hensyn til å fremme 

energieffektivitet i transportsektoren.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 239 av 15.9.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 74/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg IV (Energi), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT C 198 av 10.7.2013, s. 56. 

(2) Europaparlamentets holdning av 11. september 2013 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og Rådets holdning ved første behandling av  

9. desember 2014 (EUT C 50 E av 12.2.2015, s. 1). Europaparlamentets holdning av 28. april 2015 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og 

rådsbeslutning av 13. juli 2015. 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi fra fornybare kilder, og om endring og 

senere oppheving av direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU av 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om endring av direktiv 2009/125/EF og 

2010/30/EU og om oppheving av direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (EUT L 315 av 14.11.2012, s. 1). 

2020/EØS/33/64 
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2) På bakgrunn av Unionens mål om en ytterligere reduksjon av klimagassutslippene og det forhold at drivstoffer til 

veitransport i betydelig grad bidrar til disse utslippene, skal medlemsstatene i henhold til artikkel 7a nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF(1) kreve at drivstoff- eller energileverandører innen 31. desember 2020 

reduserer klimagassutslippene i hele livssyklusen med 6 % per energienhet for drivstoffer som brukes i Unionen av 

veigående kjøretøyer, ikke-veigående mobile maskiner, jordbruks- og skogbrukstraktorer og fritidsfartøyer når de ikke er til 

sjøs. Iblanding av biodrivstoffer er en av metodene som leverandører av fossile brensler kan bruke for å redusere 

klimagassintensiteten til de fossile brenslene som leveres. 

3) Ved direktiv 2009/28/EF fastsettes bærekraftskriterier som biodrivstoffer og flytende biobrensler må oppfylle for å bli 

medregnet i oppfyllelsen av målene i nevnte direktiv, og for å kunne bli omfattet av offentlige støtteordninger. 

Kriteriene omfatter krav til den minste reduksjonen av klimagassutslipp som biodrivstoffer og flytende biobrensler må 

oppnå sammenlignet med fossile brensler. Det er fastsatt tilsvarende bærekraftskriterier for biodrivstoffer i direktiv 

98/70/EF. 

4) Dersom beitemarker eller landbruksarealer som tidligere var beregnet på næringsmiddel- og fôrmarkedene, omlegges til 

biodrivstoffproduksjon, må etterspørselen etter andre produkter enn drivstoffer fremdeles dekkes, enten ved å 

intensivere den nåværende produksjonen eller ved at ikke-landbruksarealer tas i bruk til produksjon andre steder. Det 

sistnevnte utgjør en indirekte arealbruksendring, og når det omfatter omlegging av mark med store karbonlagre, kan det 

føre til betydelige klimagassutslipp. Direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF bør derfor endres slik at de inneholder 

bestemmelser om håndtering av virkningen av indirekte arealbruksendringer, ettersom biodrivstoffer i dag hovedsakelig 

produseres av vekster som dyrkes på eksisterende landbruksarealer. I nevnte bestemmelser bør det tas behørig hensyn til 

behovet for å beskytte investeringer som allerede er gjort. 

5) På grunnlag av prognoser over etterspørselen etter biodrivstoffer som medlemsstatene har framlagt, samt beregninger av 

utslipp som følge av indirekte arealbruksendringer for forskjellige råstoffer til biodrivstoffer er det trolig at klimagass-

utslippene knyttet til indirekte arealbruksendringer er betydelige og vil kunne motvirke hele eller noe av klimagassut-

slippsreduksjonen som oppnås med individuelle biodrivstoffer. Det skyldes at nesten hele biodrivstoffproduksjonen i 

2020 forventes å komme fra vekster dyrket på mark som kan brukes til å forsyne næringsmiddel- og fôrmarkedene. For 

å redusere disse utslippene bør det skilles mellom vekstgrupper som f.eks. oljeholdige vekster, sukkerarter og korn samt 

andre stivelsesrike vekster. Videre er det nødvendig å oppmuntre til forskning på og utvikling av nye avanserte 

biodrivstoffer som ikke konkurrerer med næringsmiddelvekster, og å foreta ytterligere undersøkelser av forskjellige 

vekstgruppers virkning på både direkte og indirekte arealbruksendringer. 

6) For å unngå å oppmuntre til en bevisst økning i produksjonen av rester fra produksjonsprosesser på bekostning av 

hovedproduktet bør definisjonen av «rester fra produksjonsprosesser» ikke omfatte rester fra en produksjonsprosess som 

bevisst er blitt endret for nevnte formål. 

7) Det forventes at transportsektoren vil ha behov for fornybare flytende drivstoffer for å kunne redusere sine klimagass-

utslipp. Avanserte biodrivstoffer, for eksempel biodrivstoffer framstilt av avfall og alger, gir en stor reduksjon av 

klimagassutslippene med lav risiko for å forårsake indirekte arealbruksendringer, og konkurrerer ikke direkte med 

næringsmiddel- og fôrmarkedene om landbruksarealene. Det bør derfor oppmuntres til mer forskning på, og utvikling 

og produksjon av, slike avanserte biodrivstoffer, ettersom dette foreløpig ikke er kommersielt tilgjengelig i store 

mengder, noe som delvis skyldes at de konkurrerer om offentlig støtte med etablerte næringsmiddelvekstbaserte 

biodrivstoffteknologier. 

8) Det er ønskelig allerede i 2020 å oppnå et betydelig høyere nivå av forbruk av avanserte biodrivstoffer i Unionen 

sammenlignet med det nåværende forbruket. Hver medlemsstat bør fremme forbruk av avanserte biodrivstoffer og prøve 

å oppnå et minstenivå av forbruk av avanserte biodrivstoffer på sitt territorium ved å fastsette et nasjonalt mål som ikke 

er rettslig bindende, og som medlemsstaten skal bestrebe seg på å nå som ledd i forpliktelsen om å sikre at andelen 

energi fra fornybare kilder innenfor alle former for transport i 2020 skal være minst 10 % av sluttforbruket av energi i 

transportsektoren i medlemsstaten. Dersom medlemsstatene har utarbeidet planer for å nå sine nasjonale mål, bør de 

offentliggjøres for å øke åpenheten og forutsigbarheten for markedet.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin og dieselolje og om endring av rådsdirektiv 

93/12/EØF (EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58). 
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9) Medlemsstatene bør rapportere til Kommisjonen om nivået av forbruket av avanserte biodrivstoffer på eget territorium 

når nasjonale mål fastsettes, og om hva de har oppnådd med hensyn til nevnte nasjonale mål i 2020, ved å offentliggjøre 

en sammenfattende rapport om dette slik at det blir mulig å vurdere effektiviteten av tiltakene som innføres ved dette 

direktiv med hensyn til å redusere risikoen for klimagassutslipp som følge av indirekte arealbruksendringer, gjennom 

fremming av avanserte biodrivstoffer. Avanserte biodrivstoffer som i liten grad har innvirkning på indirekte arealbruks-

endringer, og som gir en omfattende samlet reduksjon av klimagassutslippene, samt fremming av disse, forventes å 

fortsatt spille en viktig rolle i forbindelse med avkarboniseringen av transportsektoren og utvikling av lavutslipps-

teknologier på området transport etter 2020. 

10) I sine konklusjoner av 23. og 24. oktober 2014 understreket Det europeiske råd viktigheten av å redusere klimagass-

utslippene samt risikoene knyttet til avhengigheten av fossile brensler i transportsektoren innenfor rammen av klima- og 

energipolitikken fram til 2030, og oppfordret Kommisjonen til å fortsette å vurdere virkemidler og tiltak for å oppnå en 

sammenhengende og teknologinøytral strategi for å fremme utslippsreduksjon og energieffektivitet i transportsektoren, 

for elektrisk transport og for fornybare energikilder i transportsektoren også etter 2020. 

11) Det er også viktig at veikartet for fornybar energi for tiden etter 2020, som Kommisjonen skal framlegge i 2018 i 

samsvar med artikkel 23 nr. 9 i direktiv 2009/28/EF, herunder for transportsektoren, utvikles som et ledd i en mer 

omfattende EU-strategi for energi- og klimarelatert teknologi og nyskaping som skal utarbeides i tråd med Det 

europeiske råds konklusjoner av 20. mars 2015. Derfor bør det i god tid foretas en vurdering av effektiviteten av 

tiltakene for å stimulere til utvikling og ibruktaking av teknologi for avanserte biodrivstoffer, slik at det fullt ut tas 

hensyn til konklusjonene fra nevnte vurdering ved utarbeidingen av veikartet for tiden etter 2020. 

12) Forskjeller i beregnede utslipp som følge av indirekte arealbruksendringer oppstår på grunn av forskjeller i data-

materialet og de viktigste antakelsene om utviklingen i landbruket, f.eks. avkastnings- og produktivitetstrender, 

allokering til biprodukter og fastslåtte globale endringer i arealbruken og avskogingsgraden, som ligger utenfor 

biodrivstoffprodusentenes kontroll. Selv om de fleste råstoffer til biodrivstoffer produseres i Unionen, forventes det at 

de beregnede utslippene som følge av indirekte arealbruksendringer vil finne sted utenfor Unionen, i områder der 

produksjonsøkningen trolig vil bli gjennomført til lavest mulig kostnad. Særlig har antakelser om omlegging av 

tropeskoger og drenering av torvmark utenfor Unionen stor innvirkning på de beregnede utslippene som følge av 

indirekte arealbruksendringer i forbindelse med produksjon av biodiesel fra oljeholdige vekster, og det er derfor viktig å 

sikre at nevnte opplysninger og antakelser vurderes i tråd med de nyeste tilgjengelige opplysningene om arealomlegging 

og avskoging, herunder ved at alle framskritt som gjøres på disse områdene innenfor rammen av igangværende 

internasjonale programmer, tas med. Kommisjonen bør derfor framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet der 

den på grunnlag av den beste tilgjengelige vitenskapelige dokumentasjonen vurderer effektiviteten av tiltakene som 

innføres ved dette direktiv for å begrense klimagassutslipp som følge av indirekte arealbruksendringer forbundet med 

produksjon av biodrivstoffer og flytende biobrensler, og der den vurderer mulighetene for å innføre faktorer for de 

justerte beregnede utslippene som følge av indirekte arealbruksendringer i de relevante bærekraftskriteriene. 

13) For å sikre en langsiktig konkurranseevne i de biobaserte industrisektorene og i tråd med kommisjonsmeldingen av  

13. februar 2012 med tittelen «Innovating for Sustainable growth: A Bioeconomy for Europe» og kommisjons-

meldingen av 20. september 2011 med tittelen «Roadmap to a Resource Efficient Europe», som fremmer opprettelsen 

av integrerte og diversifiserte bioraffinerier i hele Europa, bør de styrkede stimuleringstiltakene i henhold til direktiv 

2009/28/EF fastsettes på en slik måte at bruk av biomasseråstoffer som ikke har høy økonomisk verdi til annen bruk enn 

til biodrivstoffer, prioriteres. 

14) Økt bruk av elektrisitet fra fornybare kilder gjør det mulig å takle mange av de utfordringene transportsektoren og andre 

energisektorer står overfor. Det bør derfor fastsettes ytterligere stimuleringstiltak for å stimulere til bruk av elektrisitet 

fra fornybare kilder i transportsektoren, og multiplikasjonsfaktorene for beregning av bidraget fra elektrisitet fra 

fornybare kilder som forbrukes innen elektrifisert jernbanetransport og av elektriske veigående kjøretøyer, bør økes, slik 

at utbredelsen og markedsgjennomtrengingen av dette økes. Det bør også vurderes ytterligere tiltak for å oppmuntre til 

energieffektivitet og energiøkonomisering i transportsektoren.  
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15) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF(1) bidrar til å bringe Unionen et skritt nærmere å bli et «gjenvinnings-

samfunn», idet det tilstrebes å unngå å produsere avfall samt å bruke avfall som en ressurs. I avfallshånd-

teringshierarkiet fastsettes det en generell prioriteringsrekkefølge for hva som samlet sett utgjør det beste 

miljøalternativet innen avfallsregelverket og -politikken. Medlemsstatene bør støtte bruken av gjenvunnet materiale i 

tråd med avfallshåndteringshierarkiet og målet om å bli et gjenvinningssamfunn, og når det er mulig, bør de ikke støtte 

deponering eller forbrenning av slikt gjenvunnet materiale. Enkelte råstoffer med lav risiko for å forårsake indirekte 

arealbruksendringer kan anses som avfall. De kan imidlertid fortsatt brukes til andre formål som vil utgjøre en høyere 

prioritet enn energiutnytting i avfallshåndteringshierarkiet fastsatt i artikkel 4 i direktiv 2008/98/EF. Medlemsstatene bør 

derfor ta behørig hensyn til prinsippet om avfallshåndteringshierarki i alle stimuleringstiltak for å fremme biodrivstoffer 

med lav risiko for å forårsake indirekte arealbruksendringer eller eventuelle tiltak for å minimere insitamentene til å 

begå bedrageri i forbindelse med produksjon av slike biodrivstoffer, slik at insitamentene til å bruke slike råstoffer til 

biodrivstoffer ikke motvirker innsatsen for å redusere mengden avfall eller øke gjenvinningen og en effektiv og 

bærekraftig bruk av alle tilgjengelige ressurser. Medlemsstatene kan angi tiltakene de treffer i denne forbindelse, i sin 

rapportering i henhold til direktiv 2009/28/EF. 

16) Minstetersklene for reduksjon av klimagassutslipp som gjelder for biodrivstoffer og flytende biobrensler som produseres 

på nye anlegg, bør økes for å bedre deres samlede klimagassbalanse samt for å unngå å oppmuntre til ytterligere 

investeringer i anlegg med lav ytelse når det gjelder reduksjon av klimagassutslipp. En slik økning beskytter 

investeringene i produksjonskapasitet for biodrivstoffer og flytende biobrensler i samsvar med artikkel 19 nr. 6 annet 

ledd i direktiv 2009/28/EF. 

17) For å forberede overgangen til avanserte biodrivstoffer og minimere de samlede virkningene av indirekte arealbruks-

endringer er det hensiktsmessig å begrense mengden biodrivstoffer og flytende biobrensler produsert av korn og andre 

stivelsesrike vekster, sukkerarter og oljeholdige vekster og av vekster som dyrkes på landbruksarealer som hovedvekster 

primært for energiformål, som kan medregnes i oppfyllelsen av målene fastsatt i direktiv 2009/28/EF, uten å begrense 

den samlede bruken av slike biodrivstoffer eller flytende biobrensler. I samsvar med artikkel 193 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte (TEUV) vil en fastsettelse av en grenseverdi på unionsplan ikke berøre medlemsstatenes 

mulighet til å fastsette lavere grenseverdier for mengden biodrivstoffer og flytende biobrensler produsert av korn og 

andre stivelsesrike vekster, sukkerarter og oljeholdige vekster og av vekster som dyrkes på landbruksarealer som 

hovedvekster primært for energiformål, som på nasjonalt plan kan medregnes i oppfyllelsen av målene fastsatt i direktiv 

2009/28/EF. 

18) Medlemsstatene bør kunne velge å anvende denne grenseverdien på mengden biodrivstoffer produsert av korn og andre 

stivelsesrike vekster, sukkerarter og oljeholdige vekster og av vekster som dyrkes på landbruksarealer som hovedvekster 

primært for energiformål, og som kan medregnes i oppfyllelsen av målet fastsatt i artikkel 7a i direktiv 98/70/EF. 

19) I tråd med behovet for å begrense mengden biodrivstoffer og flytende biobrensler produsert av korn og andre 

stivelsesrike vekster, sukkerarter og oljeholdige vekster og av vekster som dyrkes på landbruksarealer som hovedvekster 

primært for energiformål, bør medlemsstatene ha som mål å fase ut støtte til forbruk av slike biodrivstoffer og flytende 

biobrensler på nivåer som overstiger denne grenseverdien. 

20) Begrensningen av mengden biodrivstoffer og flytende biobrensler produsert av korn og andre stivelsesrike vekster, 

sukkerarter og oljeholdige vekster og av vekster som dyrkes på landbruksarealer som hovedvekster primært for 

energiformål, og som kan medregnes i oppfyllelsen av målene fastsatt i direktiv 2009/28/EF, påvirker ikke medlems-

statenes frihet til selv å velge hvordan de skal gå fram for å overholde den foreskrevne andelen av konvensjonelle 

biodrivstoffer i det overordnede målet på 10 %. Adgangen til markedet for biodrivstoffer produsert på anlegg som var i 

drift før utgangen av 2013, er følgelig fremdeles helt åpen. Dette direktiv berører derfor ikke de rettmessige 

forventningene til driftsansvarlige for slike anlegg. 

21) De foreløpige gjennomsnittsverdiene for beregnede utslipp som følge av indirekte arealbruksendringer bør tas med i 

drivstoffleverandørenes og Kommisjonens rapportering av klimagassutslipp fra biodrivstoffer i henhold til direktiv 

98/70/EF samt i Kommisjonens rapportering av klimagassutslipp fra biodrivstoffer og flytende biobrensler i henhold til 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall og om oppheving av visse direktiver (EUT L 312 av 

22.11.2008, s. 3). 
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direktiv 2009/28/EF. Biodrivstoffer framstilt av råstoffer som ikke fører til økt behov for landarealer, f.eks. råstoffavfall, 

bør gis en utslippsfaktor på null. 

22) Det kan oppstå risikoer for indirekte arealbruksendringer dersom særskilte vekster som ikke er næringsmiddelvekster, 

og som primært dyrkes for energiformål, dyrkes på eksisterende landbruksarealer som brukes til produksjon av 

næringsmidler og fôr. Sammenlignet med næringsmiddel- og fôrvekster kan slike særskilte vekster som primært dyrkes 

for energiformål, imidlertid gi høyere avkastning og potensielt bidra til gjenoppretting av kraftig forringet og sterkt 

forurenset mark. Det foreligger imidlertid bare begrensede opplysninger om produksjon av biodrivstoffer og flytende 

biobrensler fra slike særskilte vekster og den faktiske virkningen de har på endringene i arealbruken. Kommisjonen bør 

derfor også overvåke og regelmessig rapportere om situasjonen for produksjon og forbruk i Unionen av biodrivstoffer 

og flytende biobrensler som er produsert av slike særskilte vekster, samt overvåke og rapportere om virkningene 

forbundet med dette. Eksisterende prosjekter i Unionen bør identifiseres og brukes til å forbedre informasjonsgrunnlaget 

som er nødvendig for å kunne foreta en mer omfattende analyse av både risikoer og fordeler knyttet til en miljømessig 

bærekraftig utvikling. 

23) Økt avkastning i landbrukssektorene gjennom intensivert forskning, teknologisk utvikling og kunnskapsoverføring 

utover de nivåer som ville ha vært gjeldende dersom det ikke hadde funnes produktivitetsfremmende ordninger for 

biodrivstoffer framstilt av næringsmiddel- og fôrvekster, samt dyrking av en årlig avling nummer to på arealer som 

tidligere ikke er brukt til dette, kan bidra til å redusere den indirekte arealbruksendringen. I den grad det er mulig å 

mengdebestemme denne reduksjonen i den indirekte arealbruksendringen på nasjonalt plan eller prosjektplan, vil tiltak 

som innføres ved dette direktiv, kunne gjenspeile slike produktivitetsforbedringer både i form av reduserte beregnede 

utslippsverdier knyttet til indirekte arealbruksendringer og bidraget fra biodrivstoffer framstilt av næringsmiddel- og 

fôrvekster til andelen energi fra fornybare kilder i transportsektoren som skal nås i 2020. 

24) Frivillige ordninger spiller en stadig viktigere rolle når det gjelder å dokumentere samsvar med bærekraftskravene 

fastsatt i direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF. Kommisjonen bør derfor gis fullmakt til å kreve at frivillige ordninger, 

herunder dem som Kommisjonen allerede har anerkjent i samsvar med artikkel 7c nr. 6 i direktiv 98/70/EF og artikkel 

18 nr. 6 i direktiv 2009/28/EF, regelmessig rapporterer om sin virksomhet. Slike rapporter bør offentliggjøres for å øke 

åpenheten og forbedre tilsynet som utføres av Kommisjonen. Slik rapportering vil dessuten gi Kommisjonen de 

nødvendige opplysninger for å kunne rapportere om hvordan de frivillige ordningene fungerer, med henblikk på å finne 

fram til beste praksis og, dersom det er relevant, framlegge et forslag til hvordan nevnte beste praksis kan fremmes 

ytterligere. 

25) For å bidra til et velfungerende indre marked bør det avklares på hvilke vilkår prinsippet om gjensidig anerkjennelse får 

anvendelse mellom alle ordninger for kontroll av overholdelsen av bærekraftskriteriene for biodrivstoffer og flytende 

biobrensler fastsatt i samsvar med direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF. 

26) Gode styringsmåter og en rettighetsbasert strategi som omfatter alle menneskerettigheter, er av avgjørende betydning for 

å håndtere spørsmål knyttet til matvare- og ernæringssikkerhet på alle plan, og det bør være en sammenheng i politikken 

på forskjellige områder dersom det oppstår negative virkninger for matvare- og ernæringssikkerheten. I den forbindelse 

er forvaltning og sikring av eiendoms- og bruksrett til jord særlig viktig. Medlemsstatene bør derfor overholde 

prinsippene om ansvarlige investeringer i landbruket og næringsmiddelsystemer som ble godkjent av komiteen for 

global matsikkerhet (CFS) i FNs organisasjon for ernæring og landbruk i oktober 2014. Medlemsstatene oppfordres 

også til å støtte gjennomføringen av de frivillige retningslinjene for ansvarlig forvaltning av eiendomsrett til jord, fiskeri 

og skog i forbindelse med nasjonal matvaresikkerhet vedtatt av CFS i oktober 2013. 

27) Selv om biodrivstoffer framstilt av næringsmiddel- og fôrvekster vanligvis innebærer en risiko for indirekte arealbruks-

endringer, finnes det også unntak. Medlemsstatene og Kommisjonen bør oppmuntre til utvikling og bruk av ordninger 

som på en pålitelig måte gjør det mulig å dokumentere at en gitt mengde råstoffer til biodrivstoffer som er produsert i et 

gitt prosjekt, ikke har ført til en forskyvning av produksjonen for andre formål. Dette kan for eksempel være tilfellet 

dersom biodrivstoffproduksjonen tilsvarer den ekstra produksjonsmengden som oppnås ved å investere i bedre 

produktivitet utover de nivåene som ellers ville ha blitt oppnådd uten slike produktivitetsfremmende ordninger, eller 

dersom biodrivstoffet produseres på arealer der det har skjedd en direkte arealbruksendring uten betydelige negative 

følger for nevnte areals eksisterende økosystemtjenester, herunder vern av karbonlagre og biologisk mangfold. 

Medlemsstatene og Kommisjonen bør undersøke muligheten for å fastsette kriterier for å identifisere og sertifisere 

ordninger som på en pålitelig måte gjør det mulig å dokumentere at en gitt mengde råstoffer til biodrivstoffer som er 
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produsert i et gitt prosjekt, ikke har ført til en forskyvning av produksjonen for andre formål enn til framstilling av 

biodrivstoffer, og at nevnte råstoffer til biodrivstoffer er produsert i samsvar med Unionens bærekraftskriterier for 

biodrivstoffer. Bare den mengden råstoffer som svarer til den faktiske reduksjonen i forskyvningen som oppnås 

gjennom ordningen, kan tas med. 

28) Reglene for bruk av standardverdier bør tilpasses for å sikre likebehandling av produsenter, uansett hvor produksjonen 

finner sted. Mens tredjestater kan bruke standardverdier, er produsenter i Unionen pålagt å bruke faktiske verdier 

dersom de er høyere enn standardverdiene, eller dersom medlemsstaten ikke har framlagt en rapport, noe som øker deres 

administrative byrde. De nåværende reglene bør derfor forenkles, slik at bruken av standardverdier ikke er begrenset til 

områder i Unionen som er oppført på listene nevnt i artikkel 19 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og artikkel 7d nr. 2 i direktiv 

98/70/EF. 

29) Som følge av TEUVs ikrafttredelse skal myndigheten som gis Kommisjonen i henhold til direktiv 2009/28/EF og 

98/70/EF, tilpasses artikkel 290 og 291 i TEUV. 

30) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF bør Kommisjonen gis gjennom-

føringsmyndighet. Denne myndigheten bør utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 182/2011(1). 

31) For å gjøre det mulig å tilpasse direktiv 98/70/EF til den tekniske og vitenskapelige utvikling bør myndigheten til å 

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

typiske verdier og standardverdier for produksjonsprosesser for biodrivstoffer og tilpasning av tillatte analysemetoder 

for drivstoffspesifikasjoner og av tillatte damptrykkavvik for bensin som inneholder bioetanol, samt fastsettelse av 

standardverdier for klimagassutslipp med hensyn til fornybare flytende og gassformige drivstoffer av ikke-biologisk 

opprinnelse samt for fangst og bruk av CO2 til transportformål. 

32) For å gjøre det mulig å tilpasse direktiv 2009/28/EF til den tekniske og vitenskapelig utvikling bør myndigheten til å 

vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV delegeres til Kommisjonen når det gjelder mulige tilføyelser på 

listen over råstoffer til biodrivstoffer og biodrivstoffer hvis bidrag til oppfyllelsen av målet i artikkel 3 nr. 4 i nevnte 

direktiv bør anses for å være to ganger deres energiinnhold, og også når det gjelder tilføyelse av beregnede typiske 

verdier og standardverdier for produksjonsprosesser for biodrivstoffer og flytende biobrensler, samt for tilpasning av 

energiinnholdet i drivstoffer som fastsatt i vedlegg III til direktiv 2009/28/EF til den vitenskapelige og tekniske 

utvikling. 

33) Det er særlig viktig at Kommisjonen ved anvendelse av direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF 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. 

34) Kommisjonen bør på grunnlag av den beste og nyeste tilgjengelige vitenskapelige dokumentasjon vurdere hvor effektive 

tiltakene som innføres ved dette direktiv, er med hensyn til å begrense virkningen av klimagassutslipp som følge av 

indirekte arealbruksendringer, og finne mulige måter å minimere nevnte virkning ytterligere på. 

35) Det er viktig at Kommisjonen uten opphold framlegger et omfattende forslag til en kostnadseffektiv og teknologinøytral 

politikk for tiden etter 2020, slik at det kan skapes et langsiktig perspektiv for investeringer i bærekraftige biodrivstoffer 

med lav risiko for å forårsake indirekte arealbruksendringer og i andre måter å avkarbonisere transportsektoren på.  

  

(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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36) 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 skal følges 

av ett eller flere dokumenter som forklarer sammenhengen mellom delene i et direktiv og de tilsvarende delene i de 

nasjonale innarbeidingsdokumentene. Med hensyn til dette direktiv anser regelgiveren at oversendingen av slike 

dokumenter er berettiget. 

37) Ettersom målene for dette direktiv, som er å sikre et indre marked for drivstoff til veitransport og ikke-veigående mobile 

maskiner og å sikre overholdelse av minstekrav til miljøvern i forbindelse med bruk av slikt drivstoff, ikke kan nås i 

tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av tiltakets omfang og virkninger bedre kan nås på unionsplan, 

kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. 

I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det som er 

nødvendig for å nå disse målene. 

38) Direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF bør derfor endres. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endringer av direktiv 98/70/EF 

I direktiv 98/70/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 2 skal nye numre lyde: 

«10. «fornybare flytende og gassformige drivstoffer av ikke-biologisk opprinnelse» andre flytende eller gassformige 

drivstoffer enn biodrivstoffer hvis energiinnhold stammer fra andre fornybare energikilder enn biomasse, og som 

brukes innen transport, 

11. «stivelsesrike vekster» vekster som hovedsakelig omfatter korn (uansett om det bare er kornet eller hele planten, som 

ved grønnfôrmais, som brukes), rotknoller og rotvekster (f.eks. potet, jordskokk, søtpotet, kassava og jams) og 

stengelknoller (f.eks. taro), 

12. «biodrivstoffer med lav risiko for å forårsake indirekte arealbruksendringer» biodrivstoffer hvis råstoffer er framstilt 

innenfor rammen av ordninger som reduserer forskyvningen av produksjonen for andre formål enn til produksjon av 

biodrivstoffer, og som er framstilt i samsvar med bærekraftskriteriene for biodrivstoffer fastsatt i artikkel 7b, 

13. «rest fra produksjonsprosess» et stoff som ikke er sluttproduktet eller sluttproduktene som er det direkte formålet 

med produksjonsprosessen; det er ikke det primære målet med produksjonsprosessen, og prosessen er ikke med 

hensikt endret for å produsere det, 

14. «rester fra jordbruk, akvakultur, fiskeri og skogbruk» rester som genereres direkte av jordbruk, akvakultur, fiskeri og 

skogbruk; de omfatter ikke rester fra tilhørende industri eller produksjonsprosesser.» 

2)  I artikkel 7a gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 skal nytt ledd etter første ledd lyde: 

«Medlemsstatene kan gi leverandører av biodrivstoffer til bruk innen luftfart mulighet til å velge om de vil bidra til 

reduksjonsforpliktelsen fastsatt i nr. 2 i denne artikkel, forutsatt at slike biodrivstoffer oppfyller bærekraftskriteriene 

fastsatt i artikkel 7b.»  

  

(1) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 
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b)  I nr. 2 skal nytt ledd lyde: 

«Med henblikk på oppfyllelse av målet nevnt i første ledd i dette nummer kan medlemsstatene fastsette at det høyeste 

bidraget fra biodrivstoffer produsert av korn og andre stivelsesrike vekster, sukkerarter og oljeholdige vekster og av 

vekster som dyrkes på landbruksarealer som hovedvekster primært for energiformål, ikke skal overstige det høyeste 

bidraget fastsatt i artikkel 3 nr. 4 annet ledd bokstav d) i direktiv 2009/28/EF.» 

c)  Nr. 5 skal lyde: 

«5.  Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i 

artikkel 11 nr. 3 for å fastsette nærmere regler for ensartet gjennomføring av nr. 4 i denne artikkel i medlemsstatene.» 

d)  Nye nr. 6 og 7 skal lyde: 

«6.  Kommisjonen gis myndighet til senest 31. desember 2017 å vedta delegerte rettsakter for å fastsette standard-

verdier for klimagassutslipp, dersom nevnte verdier ikke allerede er blitt fastsatt før 5. oktober 2015 med hensyn til 

a)  fornybare flytende og gassformige drivstoffer av ikke-biologisk opprinnelse, 

b)  fangst og bruk av CO2 til transportformål. 

7.  Som ledd i rapporteringen i henhold til nr. 1 skal medlemsstatene sikre at drivstoffleverandører hvert år til den 

myndighet som er utpekt av medlemsstaten, rapporterer om produksjonsprosessene for biodrivstoff, mengden biodriv-

stoffer framstilt av råstoffene kategorisert i del A i vedlegg V og klimagassutslipp i hele livssyklusen per energienhet, 

herunder de foreløpige gjennomsnittsverdiene for det beregnede utslippet som følge av indirekte arealbruksendringer 

som kan tilskrives biodrivstoff. Medlemsstatene skal rapportere nevnte opplysninger til Kommisjonen.» 

3)  I artikkel 7b gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  Reduksjonen av klimagassutslipp fra bruken av biodrivstoffer som medregnes for de formålene som er nevnt i 

nr. 1, skal være minst 60 % for biodrivstoffer produsert ved anlegg som settes i drift etter 5. oktober 2015. Et anlegg 

skal anses for å være i drift dersom den fysiske produksjonen av biodrivstoffer har funnet sted. 

For anlegg som var i drift 5. oktober 2015 eller før, med hensyn til formålene nevnt i nr. 1, skal reduksjonen av 

klimagassutslippene fra bruken av biodrivstoffer være på minst 35 % innen 31. desember 2017 og minst 50 % fra  

1. januar 2018. 

Reduksjonen av klimagassutslipp fra bruken av biodrivstoffer skal beregnes i samsvar med artikkel 7d nr. 1.» 

b)  I nr. 3 utgår annet ledd. 

4)  I artikkel 7c gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 3 skal tredje ledd lyde: 

«Kommisjonen skal, etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 11 nr. 3, utarbeide en liste over 

hensiktsmessige og relevante opplysninger nevnt i første og annet ledd i dette nummer. Kommisjonen skal særlig sikre 

at framlegging av slike opplysninger ikke utgjør en for stor administrativ byrde for markedsdeltakere generelt, eller for 

småbrukere, produsentorganisasjoner og samvirker spesielt.»  
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b)  I nr. 5 skal nye ledd lyde: 

«De frivillige ordningene nevnt i nr. 4 («de frivillige ordningene») skal regelmessig og minst én gang i året 

offentliggjøre en liste over de sertifiseringsorganene som brukes til uavhengig revisjon, idet det for hvert sertifise-

ringsorgan angis hvilken enhet eller nasjonal offentlig myndighet som har anerkjent det, og hvilken enhet eller 

nasjonal offentlig myndighet som fører tilsyn med det. 

For særlig å hindre bedrageri kan Kommisjonen på grunnlag av en risikoanalyse eller rapportene nevnt i nr. 6 annet 

ledd i denne artikkel angi standardene for uavhengig revisjon og kreve at alle frivillige ordninger anvender nevnte 

standarder. Dette skal gjøres ved hjelp av gjennomføringsrettsakter som vedtas etter framgangsmåten med under-

søkelseskomité nevnt i artikkel 11 nr. 3. I slike rettsakter skal det fastsettes en tidsfrist som de frivillige ordningene må 

overholde når det gjelder gjennomføring av nevnte standarder. Kommisjonen kan oppheve beslutninger som anerkjenner 

frivillige ordninger, dersom nevnte ordninger ikke gjennomfører nevnte standarder i det fastsatte tidsrommet.» 

c)  Nr. 6 skal lyde: 

«6.  Beslutningene nevnt i nr. 4 i denne artikkel skal treffes etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i 

artikkel 11 nr. 3. Nevnte beslutninger er gyldige i et tidsrom på høyst fem år. 

Kommisjonen skal kreve at det for hver frivillige ordning som har vært gjenstand for en beslutning truffet i henhold til 

nr. 4, innen 6. oktober 2016 og deretter hvert år innen 30. april framlegges en rapport for Kommisjonen om alle 

punktene fastsatt i tredje ledd i dette nummer. Rapporten skal i utgangspunktet omfatte foregående kalenderår. Den 

første rapporten skal omfatte minst seks måneder fra 9. september 2015. Kravet om framlegging av en rapport får 

anvendelse bare på frivillige ordninger som har vært i drift i minst 12 måneder. 

Innen 6. april 2017 skal Kommisjonen framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet med en analyse av 

rapportene nevnt i annet ledd i dette nummer og en gjennomgåelse av hvordan avtalene nevnt i nr. 4 eller de frivillige 

ordningene, som det er truffet beslutning om i samsvar med denne artikkel, virker, samt en kartlegging av beste 

praksis. Rapporten skal bygge på de beste tilgjengelige opplysninger, herunder fra samråd med berørte parter, og på 

praktiske erfaringer med anvendelsen av de berørte avtalene eller ordningene. Rapporten skal inneholde en analyse av 

følgende: 

Generelt: 

a)  Revisjonenes uavhengighet, modalitet og frekvens, både med hensyn til hva som er angitt om disse forholdene i 

dokumentasjonen om ordningen på tidspunktet da den berørte ordningen ble godkjent av Kommisjonen, og med 

hensyn til beste praksis i industrien. 

b)  Tilgjengelighet, erfaring og åpenhet med hensyn til anvendelsen av metoder for å oppdage og håndtere manglende 

overholdelse, særlig med hensyn til håndtering av situasjoner med eller påstander om alvorlige feil begått av 

ordningens medlemmer. 

c)  Åpenhet, særlig med hensyn til ordningens tilgjengelighet, tilgang til oversettelser på språkene som brukes i 

statene og regionene som råstoffene kommer fra, tilgang til en liste over sertifiserte aktører og relevante 

sertifikater samt tilgang til revisjonsrapporter. 

d)  Berørte parters deltakelse, særlig med hensyn til samråd med urbefolkninger og lokalsamfunn før beslutnings-

taking i forbindelse med utarbeiding og gjennomgåelse av ordningen og i forbindelse med revisjoner, samt 

reaksjonen på deres bidrag. 

e)  Ordningens samlede robusthet, særlig i lys av regler for akkreditering og utvelgelse av revisorer og deres 

uavhengighet samt relevante organer i ordningen. 

f)  Markedsoppdateringer av ordningen, mengden sertifiserte råstoffer og biodrivstoffer, etter opprinnelsesstat og 

type, antall deltakere.  
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g)  Hvor enkelt og effektivt det kan innføres et system for sporing av bevisene på overholdelse av bærekraftskriteriene 

som ordningen gir medlemmet/medlemmene, idet formålet med et slikt system er å hindre bedrageri, særlig med 

henblikk på å oppdage, håndtere og følge opp mistanker om bedrageri og andre uregelmessigheter og, dersom det 

er relevant, antall tilfeller av bedrageri og uregelmessigheter som oppdages. 

Og særlig: 

h)  Mulighetene for at enheter kan få tillatelse til å anerkjenne og overvåke sertifiseringsorganer. 

i)  Kriterier for anerkjennelse eller akkreditering av sertifiseringsorganer. 

j)  Regler for hvordan overvåking av sertifiseringsorganene skal utføres. 

k)  Metoder for å forenkle eller forbedre fremming av beste praksis. 

En medlemsstat kan melde sin nasjonale ordning til Kommisjonen. Kommisjonen skal prioritere vurderingen av nevnte 

ordning. En beslutning om hvorvidt en slik meldt nasjonal ordning oppfyller vilkårene fastsatt i dette direktiv, skal treffes 

etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 11 nr. 3 for å fremme gjensidig bilateral og multilateral 

anerkjennelse av ordninger for kontroll av at bærekraftskriteriene for biodrivstoffer overholdes. Dersom beslutningen er 

positiv, skal ordninger opprettet i samsvar med denne artikkel ikke nekte å gjensidig anerkjenne nevnte medlemsstats 

ordning for kontroll av at bærekraftskriteriene fastsatt i artikkel 7b nr. 2–5 overholdes.» 

d)  Nr. 8 skal lyde: 

«8.  På anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ skal Kommisjonen undersøke anvendelsen av artikkel 7b 

i forbindelse med en kilde til biodrivstoff, og skal innen seks måneder etter mottak av en anmodning og etter 

framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 11 nr. 3 beslutte om den berørte medlemsstaten kan 

medregne biodrivstoff fra nevnte kilde for formålene nevnt i artikkel 7a.» 

5)  I artikkel 7d gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 3, 4 og 5 skal lyde: 

«3.  De typiske klimagassutslippene fra dyrking av landbruksråvarer angitt i rapportene nevnt i nr. 2 for med-

lemsstatene, og for territorier utenfor Unionen, i rapporter tilsvarende dem som er nevnt i nr. 2 og utarbeidet av 

vedkommende organer, kan rapporteres til Kommisjonen. 

4.  Kommisjonen kan ved hjelp av en gjennomføringsrettsakt vedtatt etter framgangsmåten med undersøkelseskomité 

nevnt i artikkel 11 nr. 3 beslutte at rapportene nevnt i nr. 3 i denne artikkel inneholder nøyaktige opplysninger med 

henblikk på måling av klimagassutslippene forbundet med dyrking av råstoffer til biodrivstoffer som vanligvis 

produseres i nevnte områder, med hensyn til artikkel 7b nr. 2. 

5.  Kommisjonen skal senest 31. desember 2012 og deretter hvert annet år utarbeide og offentliggjøre en rapport om 

de beregnede typiske verdiene og standardverdiene i del B og E i vedlegg IV, med særlig vekt på klimagassutslipp fra 

transport og produksjonsprosesser. 

Dersom rapportene nevnt i første ledd angir at de beregnede typiske verdiene og standardverdiene i del B og E i 

vedlegg IV eventuelt må justeres på grunnlag av den nyeste vitenskapelige dokumentasjon, skal Kommisjonen ved 

behov framlegge et forslag til regelverk for Europaparlamentet og Rådet.» 

b)  Nr. 6 utgår.  
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c)  I nr. 7 erstattes første, annet og tredje ledd med følgende: 

«7.  Kommisjonen skal løpende gjennomgå vedlegg IV med henblikk på, når det er berettiget, å tilføye verdier for 

nye produksjonsprosesser for biodrivstoffer for de samme eller for andre råstoffer. I en slik gjennomgåelse skal det 

også tas hensyn til endringen av metoden fastsatt i del C i vedlegg IV, særlig med hensyn til 

— beregningsmetoden for avfall og rester, 

— beregningsmetoden for biprodukter, 

— beregningsmetoden for kraftvarme og 

— den statusen rester av landbruksvekster får som biprodukter. 

Standardverdiene for biodiesel fra vegetabilsk eller animalsk oljeavfall skal gjennomgås så snart som mulig. I tilfelle 

det i Kommisjonens gjennomgåelse fastslås at det bør foretas tilføyelser til vedlegg IV, gis Kommisjonen myndighet 

til å vedta delegerte rettsakter i henhold til artikkel 10a for å tilføye, men ikke fjerne eller endre, beregnede typiske 

verdier og standardverdier i del A, B, D og E i vedlegg IV for produksjonsprosesser for biodrivstoffer som det ennå 

ikke finnes spesifikke verdier for i nevnte vedlegg.» 

d)  Nr. 8 skal lyde: 

«8.  Dersom det er nødvendig for å sikre ensartet anvendelse av del C nr. 9 i vedlegg IV, kan Kommisjonen vedta 

gjennomføringsrettsakter der det fastsettes nærmere tekniske spesifikasjoner og definisjoner. Disse gjennomførings-

rettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 11 nr. 3.» 

6)  I artikkel 7e skal nr. 2 lyde: 

«2.  Rapportene fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet som er omhandlet i artikkel 7b nr. 7, artikkel 7c  

nr. 2, artikkel 7c nr. 9 og artikkel 7d nr. 4 og 5, samt rapportene og opplysningene som oversendes i henhold til artikkel 7c 

nr. 3 første og femte ledd og artikkel 7d nr. 2, skal utarbeides og oversendes i samsvar med formålene som er omhandlet i 

både direktiv 2009/28/EF og dette direktiv.» 

7)  I artikkel 8 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Medlemsstatene skal på grunnlag av analysemetodene nevnt i vedlegg I og II overvåke at kravene i artikkel 3 

og 4 overholdes for henholdsvis bensin og dieselolje.» 

b)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Medlemsstatene skal innen 31. august hvert år framlegge en rapport med nasjonale opplysninger om drivstoff-

kvalitet for foregående kalenderår. Kommisjonen skal opprette et felles format for framlegging av et sammendrag av 

nasjonale opplysninger om drivstoffkvalitet ved hjelp av en gjennomføringsrettsakt vedtatt etter framgangsmåten med 

undersøkelseskomité nevnt i artikkel 11 nr. 3. Den første rapporten skal framlegges innen 30. juni 2002. Fra 1. januar 

2004 skal formatet for denne rapporten være i samsvar med formatet beskrevet i den relevante europeiske standarden. 

I tillegg skal medlemsstatene innrapportere den samlede mengden bensin og dieselolje som er markedsført på deres 

territorium, samt mengden markedsført blyfri bensin og dieselolje med høyeste tillatte svovelinnhold på 10 mg/kg. 

Videre skal medlemsstatene årlig rapportere om tilgjengeligheten, på et tilfredsstillende balansert geografisk grunnlag, 

av bensin og dieselolje med et høyeste tillatte svovelinnhold på 10 mg/kg som markedsføres på deres territorium.»  
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8)  I artikkel 8a skal nr. 3 lyde: 

«3.  På bakgrunn av vurderingen utført ved hjelp av prøvingsmetoden nevnt i nr. 1 kan Europaparlamentet og Rådet endre 

grenseverdien for MMT-innhold i drivstoff angitt i nr. 2 på grunnlag av et forslag til regelverk fra Kommisjonen.» 

9) I artikkel 9 nr. 1 skal ny bokstav k) lyde: 

«k)  produksjonsprosesser, mengder og klimagassutslipp i hele livssyklusen per energienhet, herunder de foreløpige 

gjennomsnittsverdiene for beregnede utslipp fra indirekte arealbruksendringer og det tilhørende intervallet utledet av 

følsomhetsanalysen som fastsatt i vedlegg V, for biodrivstoffer som forbrukes i Unionen. Kommisjonen skal 

offentliggjøre opplysninger om de foreløpige gjennomsnittsverdiene for beregnede utslipp som følge av indirekte 

arealbruksendringer og det tilhørende intervallet utledet av følsomhetsanalysen.» 

10) I artikkel 10 gjøres følgende endringer: 

a)  Overskriften skal lyde: 

«Framgangsmåte for tilpasning av tillatte analysemetoder og tillatte damptrykkavvik» 

b)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i henhold til artikkel 10a i det omfang som er 

nødvendig for å tilpasse de tillatte analysemetodene, for å sikre samsvar med en eventuell revisjon av de europeiske 

standardene nevnt i vedlegg I eller II. Kommisjonen gis også myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med 

artikkel 10a for å tilpasse de tillatte damptrykkavvikene uttrykt i kPa for etanolinnholdet i bensin fastsatt i vedlegg III 

innen fristen fastsatt i artikkel 3 nr. 4 første ledd. Nevnte delegerte rettsakter berører ikke avvikene som er tillatt i 

henhold til artikkel 3 nr. 4.» 

11)  Ny artikkel 10a skal lyde: 

«Artikkel 10a 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndighet til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2.  Myndighet til å vedta delegerte rettsakter nevnt i artikkel 7a nr. 6, artikkel 7d nr. 7 og artikkel 10 nr. 1 gis Kommi-

sjonen for en periode på fem år fra 5. oktober 2015. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 7a nr. 6, artikkel 7d nr. 7 og artikkel 10 nr. 1 kan når som helst 

tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten 

som er angitt i beslutningen, opphører å gjelde. Den får anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions 

tidende eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede 

er trådt i kraft. 

4.  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 7a nr. 6, artikkel 7d nr. 7 og artikkel 10 nr. 1 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 kommer til å gjøre innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ 

forlenges denne fristen med to måneder.»  
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12) Artikkel 11 skal lyde: 

«Artikkel 11 

Komitéframgangsmåte 

1.  Unntatt i tilfellene nevnt i nr. 2 skal Kommisjonen bistås av Komiteen for drivstoffkvalitet. Nevnte komité er en 

komité i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(*). 

2.  For spørsmål som gjelder biodrivstoffers bærekraft i henhold til artikkel 7b–7d, skal Kommisjonen bistås av 

Komiteen for biodrivstoffers og flytende biobrenslers bærekraft nevnt i direktiv 2009/28/EF. Nevnte komité er en komité i 

henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

3.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Dersom komiteene ikke avgir uttalelse, skal Kommisjonen ikke vedta utkastet til gjennomføringsrettsakt, og 

artikkel 5 nr. 4 tredje ledd i forordning (EU) nr. 182/2011 får anvendelse. 

  

(*) 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).» 

13) Vedlegg IV endres og vedlegg V tilføyes i samsvar med vedlegg I til dette direktiv. 

Artikkel 2 

Endringer av direktiv 2009/28/EF 

I direktiv 2009/28/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 2 annet ledd skal nye bokstaver lyde: 

«p) «avfall» avfall som definert i artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF(*); stoffer som med 

hensikt er blitt endret eller forurenset for å overholde nevnte definisjon, omfattes ikke av denne definisjonen, 

q) «stivelsesrike vekster» vekster som hovedsakelig omfatter korn (uansett om det bare er kornet eller hele planten, som 

ved grønnfôrmais, som brukes), rotknoller og rotvekster (f.eks. potet, jordskokk, søtpotet, kassava og jams) og 

stengelknoller (f.eks. taro), 

r) «lignocellulosemateriale» materiale som består av lignin, cellulose og hemicellulose, f.eks. biomasse fra skoger, 

trebaserte energivekster og rester og avfall fra skogindustri, 

s) «celluloseholdig materiale som ikke er næringsmiddel» råstoffer som hovedsakelig består av cellulose og hemicellu-

lose, og som har lavere lignininnhold enn lignocellulosemateriale; det omfatter rester av næringsmiddel- og fôrvekster 

(f.eks. halm, stilker, agner og skall), energivekster i form av gress med lavt stivelsesinnhold (f.eks. raigress, rishirse, 

elefantgress, kjemperør og dekkvekster før og etter hovedvekster), industrielle rester (herunder fra næringsmiddel- og 

fôrvekster etter at vegetabilske oljer, sukker, stivelse og protein er utvunnet) og materiale fra bioavfall, 

t) «rest fra produksjonsprosess» et stoff som ikke er sluttproduktet eller sluttproduktene som er det direkte formålet med 

produksjonsprosessen; det er ikke det primære målet med produksjonsprosessen, og prosessen er ikke med hensikt 

endret for å produsere det, 

u) «fornybare flytende og gassformige drivstoffer av ikke-biologisk opprinnelse» andre flytende eller gassformige 

drivstoffer enn biodrivstoffer hvis energiinnhold stammer fra andre fornybare energikilder enn biomasse, og som 

brukes innen transport,  
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v) «rester fra jordbruk, akvakultur, fiskeri og skogbruk» rester som genereres direkte av jordbruk, akvakultur, fiskeri og 

skogbruk; de omfatter ikke rester fra tilknyttet industri eller produksjonsprosesser, 

w) «biodrivstoffer og flytende biobrensler med lav risiko for å forårsake indirekte arealbruksendringer» biodrivstoffer og 

flytende biobrensler hvis råstoffer er framstilt innenfor rammen av ordninger som reduserer forskyvningen av 

produksjonen for andre formål enn til produksjon av biodrivstoffer og flytende biobrensler, og som er framstilt i 

samsvar med bærekraftkriteriene for biodrivstoffer og flytende biobrensler fastsatt i artikkel 17. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall og om oppheving av visse direktiver 

(EUT L 312 av 22.11.2008, s. 3).» 

2)  I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 skal nytt ledd lyde: 

«For å være i samsvar med målene nevnt i første ledd i dette nummer skal det høyeste felles bidraget fra biodrivstoffer og 

flytende biobrensler framstilt av korn og andre stivelsesrike vekster, sukkerarter og oljeholdige vekster og av vekster som 

dyrkes på landbruksarealer som hovedvekster primært for energiformål, ikke være større enn energimengden som 

tilsvarer det høyeste bidraget som fastsatt i nr. 4 bokstav d).» 

b)  I nr. 4 annet ledd gjøres følgende endringer: 

i)  Bokstav a) skal lyde: 

«a) ved beregningen av nevneren, det vil si samlet mengde energi brukt i transport i henhold til første ledd, skal 

bare bensin, diesel, biodrivstoffer brukt til vei- og jernbanetransport og elektrisitet, herunder elektrisitet 

brukt til produksjon av fornybare flytende og gassformige drivstoffer av ikke-biologisk opprinnelse, regnes 

med,» 

ii)  I bokstav b) tilføyes følgende punktum: 

«Dette punkt berører ikke bokstav d) i dette nummer og artikkel 17 nr. 1 bokstav a),» 

iii)  Bokstav c) skal lyde: 

«c) ved beregningen av bidraget fra elektrisitet framstilt av fornybare kilder og brukt i alle typer elektriske 

kjøretøyer og til produksjon av fornybare flytende og gassformige drivstoffer av ikke-biologisk opprinnelse i 

henhold til bokstav a) og b) kan medlemsstatene velge å bruke enten gjennomsnittlig andel elektrisitet fra 

fornybare energikilder i Unionen, eller andelen elektrisitet fra fornybare energikilder i sin egen stat, målt to 

år før det aktuelle året. Ved beregningen av elektrisitet fra fornybare energikilder brukt av elektrifisert 

jernbanetransport skal dette forbruket dessuten anses å utgjøre 2,5 ganger energiinnholdet fra tilførselen av 

elektrisitet fra fornybare energikilder. Ved beregningen av elektrisitet fra fornybare energikilder brukt av 

veigående elektriske kjøretøyer i henhold til bokstav b) skal dette forbruket anses å utgjøre fem ganger 

energiinnholdet fra tilførselen av elektrisitet fra fornybare energikilder,» 

iv)  Nye bokstaver skal lyde: 

«d) ved beregningen av biodrivstoffer i telleren skal andelen energi fra biodrivstoffer framstilt av korn og andre 

stivelsesrike vekster, sukkerarter og oljeholdige vekster og av vekster som dyrkes på landbruksarealer som 

hovedvekster primært for energiformål, ikke overstige 7 % av sluttforbruket av energi innen transport i 

medlemsstatene i 2020. 

Biodrivstoffer framstilt av råstoffer oppført i vedlegg IX skal ikke medregnes i grenseverdien fastsatt i første 

ledd i denne bokstav.  
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Medlemsstatene kan beslutte at andelen energi fra biodrivstoffer framstilt av vekster som dyrkes på 

landbruksarealer som hovedvekster primært for energiformål, unntatt korn og andre stivelsesrike vekster, 

sukkerarter og oljeholdige vekster, ikke skal medregnes i grenseverdien fastsatt i første ledd i denne bokstav, 

forutsatt at 

i)  kontrollen av overholdelsen av bærekraftskriteriene fastsatt i artikkel 17 nr. 2–5 er blitt utført i samsvar 

med artikkel 18, og 

ii)  disse vekstene er dyrket på mark som omfattes av del C nr. 8 i vedlegg V, og den tilhørende bonus «eB» 

fastsatt i del C nr. 7 i vedlegg V er tatt med i beregningen av klimagassutslippene med henblikk på å 

vise samsvar med artikkel 17 nr. 2, 

e)  hver medlemsstat skal bestrebe seg på å nå målet om at det på eget territorium skal være et minstenivå av 

forbruk av biodrivstoffer framstilt av råstoffer og av andre drivstoffer som er oppført i del A i vedlegg IX. 

For dette formål skal hver medlemsstat innen 6. april 2017 fastsette et nasjonalt mål som den skal bestrebe 

seg på å nå. Referanseverdien for dette målet er 0,5 prosentpoeng målt i energiinnhold av andelen energi fra 

fornybare kilder i alle former for transport i 2020 som nevnt i første ledd, som skal oppfylles med 

biodrivstoffer framstilt av råstoffer og med andre drivstoffer angitt i del A i vedlegg IX. I tillegg kan 

biodrivstoffer framstilt av råstoffer som ikke er oppført i vedlegg IX, og som vedkommende nasjonale 

myndigheter har fastslått er avfall, rester, celluloseholdig materiale som ikke er næringsmiddel, eller 

lignocellulosemateriale, og som brukes på eksisterende anlegg før vedtakelse av europaparlaments- og 

rådsdirektiv (EU) 2015/1513(*), medregnes i oppfyllelsen av det nasjonale målet. 

Medlemsstatene kan fastsette et nasjonalt mål som er lavere enn referanseverdien på 0,5 prosentpoeng, på 

grunnlag av én eller flere av følgende årsaker: 

i)  Objektive faktorer, f.eks. begrenset potensial for bærekraftig produksjon av biodrivstoffer produsert av 

råstoffer og av andre drivstoffer oppført i del A i vedlegg IX, eller begrenset tilgang på slike 

biodrivstoffer til en kostnadseffektiv pris på markedet, 

ii)  de særlige tekniske eller klimatiske forholdene som kjennetegner det nasjonale markedet for drivstoffer 

til transport, f.eks. sammensetningen av og tilstanden til parken av veigående kjøretøy, eller 

iii)  nasjonal politikk som avsetter sammenlignbare økonomiske midler for å stimulere til energieffektivitet 

og bruk av elektrisitet fra fornybare energikilder innen transport. 

Når medlemsstatene fastsetter sine nasjonale mål, skal de framlegge tilgjengelige opplysninger om mengden 

biodrivstoffer som er forbrukt, og som er framstilt av råstoffer og andre biodrivstoffer oppført i del A i 

vedlegg IX. 

Når medlemsstatene fastsetter sin politikk for å fremme produksjon av drivstoffer fra råstoffer oppført i 

vedlegg IX, skal de ta behørig hensyn til avfallshåndteringshierarkiet fastsatt i artikkel 4 i direktiv 

2008/98/EF, herunder bestemmelsene om en livssyklustankegang når det gjelder de samlede virkningene av 

generering og håndtering av forskjellige avfallsstrømmer. 

Kommisjonen skal i samsvar med artikkel 24 i dette direktiv offentliggjøre 

— medlemsstatenes nasjonale mål, 

— medlemsstatenes planer for å nå de nasjonale målene, dersom det foreligger slike planer, 

— dersom det er relevant, en begrunnelse for differensieringen av medlemsstatenes nasjonale mål i forhold 

til referanseverdien som er meldt i samsvar med artikkel 4 nr. 2 i direktiv (EU) 2015/1513, og 

— en sammenfattende rapport om medlemsstatenes resultater med hensyn til oppfyllelsen av nasjonale 

mål,  
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f)  biodrivstoffer framstilt av råstoffer oppført i vedlegg IX skal anses å være to ganger deres energiinnhold 

med hensyn til oppfyllelsen av målet fastsatt i første ledd. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/1513 av 9. september 2015 om endring av direktiv 98/70/EF 

om kvaliteten på bensin og dieselolje og om endring av direktiv 2009/28/EF om å fremme bruk av energi fra 

fornybare kilder (EUT L 239 av 15.9.2015, s. 1).» 

c)  I nr. 4 skal tredje ledd lyde: 

«Innen 31. desember 2017 skal Kommisjonen eventuelt framlegge et forslag som på visse vilkår tillater at hele 

mengden av elektrisitet som er produsert av fornybare kilder og brukes til drift av alle typer elektriske kjøretøyer, og 

til produksjon av fornybare flytende og gassformige drivstoffer av ikke-biologisk opprinnelse, tas med.» 

d)  Nytt nr. 5 skal lyde: 

«5.  For å minimere risikoen for at enkeltpartier rapporteres mer enn én gang i Unionen, skal medlemsstatene og 

Kommisjonen bestrebe seg på å styrke samarbeidet mellom nasjonale systemer og mellom nasjonale systemer og 

frivillige ordninger opprettet i henhold til artikkel 18, herunder utveksling av opplysninger dersom det er relevant. For 

å hindre at materialer forsettlig endres eller kasseres slik at de kan omfattes av vedlegg IX, skal medlemsstatene 

oppmuntre til utvikling og bruk av systemer for sporing av råstoffer og biodrivstoffer framstilt av nevnte råstoffer i 

hele verdikjeden. Medlemsstatene skal sikre at det treffes egnede tiltak dersom bedrageri oppdages. Medlemsstatene 

skal innen 31. desember 2017 og deretter hvert annet år rapportere om hvilke tiltak de har truffet, såfremt de ikke har 

gitt tilsvarende opplysninger om pålitelighet og beskyttelse mot bedrageri i sine rapporter om hvilke framskritt som er 

gjort for å fremme og bruke energi fra fornybare kilder, og som er utarbeidet i samsvar med artikkel 22 nr. 1  

bokstav d). 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 25a for å endre listen over råstoffer 

i del A i vedlegg IX med henblikk på å tilføye, men ikke fjerne råstoffer. Kommisjonen skal vedta en egen delegert 

rettsakt for hvert råstoff som skal tilføyes på listen i del A i vedlegg IX. Hver delegerte rettsakt skal bygge på en 

analyse av den nyeste vitenskapelige og tekniske utvikling, idet det tas behørig hensyn til prinsippet om avfalls-

håndteringshierarki fastsatt i direktiv 2008/98/EF, som støtter opp om konklusjonen om at det aktuelle råstoffet ikke 

skaper økt behov for landarealer eller medfører en betydelig vridning av markedet for (bi)produkter, avfall eller rester, 

at det medfører en betydelig reduksjon av klimagassutslippene sammenlignet med fossile brensler, og at det ikke 

medfører en risiko for å forårsake negative virkninger på miljøet og det biologiske mangfold.» 

3)  Artikkel 5 nr. 5 skal lyde: 

«5.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 25a om tilpasning av energi-

innholdet i drivstoff til transport, som fastsatt i vedlegg III, til den vitenskapelige og tekniske utvikling.» 

4)  I artikkel 6 skal nr. 1 og 2 lyde: 

«1.  Medlemsstatene kan inngå avtaler om og innføre ordninger for statistisk overføring av en bestemt mengde energi fra 

fornybare energikilder fra én medlemsstat til en annen. Den mengden som overføres, skal 

a)  trekkes fra den mengden energi fra fornybare energikilder som medregnes når det skal måles om den medlemsstaten 

som foretar overføringen, oppfyller kravene i artikkel 3 nr. 1, 2 og 4, og 

b)  legges til den mengden energi fra fornybare energikilder som medregnes når det skal måles om den andre medlems-

staten som mottar overføringen, oppfyller kravene i artikkel 3 nr. 1, 2 og 4.  



20.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 33/383 

 

2.  Ordningene nevnt i nr. 1 i denne artikkel som gjelder artikkel 3 nr. 1, 2 og 4, kan ha en varighet på ett eller flere år. 

De skal meddeles Kommisjonen senest tre måneder etter utgangen av hvert av de årene de gjelder for. Opplysningene som 

sendes til Kommisjonen, skal omfatte mengde og pris for den aktuelle energien.» 

5)  I artikkel 17 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  Reduksjonen av klimagassutslipp fra bruken av biodrivstoffer og flytende biobrensler som medregnes for de 

formålene som er nevnt i nr. 1, skal være minst 60 % for biodrivstoffer og flytende biobrensler produsert ved anlegg 

som settes i drift etter 5. oktober 2015. Et anlegg skal anses å være i drift dersom den fysiske produksjonen av 

biodrivstoffer eller flytende biobrensler har funnet sted. 

For anlegg som var i drift 5. oktober 2015 eller før, skal det for formålene nevnt i nr. 1 ved bruk av biodrivstoffer og 

flytende biobrensler oppnås en reduksjon av klimagassutslippene på minst 35 % innen 31. desember 2017 og minst  

50 % fra 1. januar 2018. 

Reduksjonen av klimagassutslipp fra bruken av biodrivstoffer og flytende biobrensler skal beregnes i samsvar med 

artikkel 19 nr. 1.» 

b)  I nr. 3 utgår annet ledd. 

6)  I artikkel 18 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 3 skal tredje ledd lyde: 

«Kommisjonen skal, etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 25 nr. 3, utarbeide en liste over 

hensiktsmessige og relevante opplysninger nevnt i første og annet ledd i dette nummer. Kommisjonen skal særlig sikre 

at framlegging av slike opplysninger ikke utgjør en for stor administrativ byrde for markedsdeltakere generelt, eller for 

småbrukere, produsentorganisasjoner og samvirker spesielt.» 

b)  I nr. 4 skal annet ledd lyde: 

«Kommisjonen kan beslutte at frivillige nasjonale eller internasjonale ordninger som setter standarder for produksjon 

av biomasseprodukter, inneholder nøyaktige data i henhold til artikkel 17 nr. 2 og/eller viser at partier med 

biodrivstoff eller flytende biobrensel oppfyller bærekraftskriteriene fastsatt i artikkel 17 nr. 3–5, og/eller at ingen 

materialer med hensikt er blitt endret eller kassert, slik at partiet eller en del av det omfattes av vedlegg IX. Kommi-

sjonen kan beslutte at disse ordningene inneholder nøyaktige data når det gjelder opplysningene om tiltak truffet med 

sikte på å bevare områder som i kritiske situasjoner gir grunnleggende økosystemtjenester (for eksempel vern av 

nedbørfelt og erosjonsforebyggende tiltak), vern av jord, vann og luft, utbedring av forringet mark, unngåelse av 

overdrevent vannforbruk i områder der vann er en knapp ressurs, samt forholdene nevnt i artikkel 17 nr. 7 annet ledd. 

Kommisjonen kan også anerkjenne områder for vern av sjeldne eller utryddelsestruede økosystemer eller arter 

anerkjent i internasjonale avtaler eller oppført på lister utarbeidet av mellomstatlige organisasjoner eller Den 

internasjonale naturvernorganisasjon i henhold til artikkel 17 nr. 3 bokstav b) ii).» 

c)  I nr. 5 skal nye ledd lyde: 

«De frivillige ordningene nevnt i nr. 4 («de frivillige ordningene») skal regelmessig og minst én gang i året 

offentliggjøre en liste over de sertifiseringsorganene som brukes til uavhengig revisjon, idet det for hvert sertifise-

ringsorgan angis hvilken enhet eller nasjonal offentlig myndighet som har anerkjent det, og hvilken enhet eller 

nasjonal offentlig myndighet som fører tilsyn med det.  
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For særlig å hindre bedrageri kan Kommisjonen på grunnlag av en risikoanalyse eller rapportene nevnt i nr. 6 annet 

ledd i denne artikkel angi standardene for uavhengig revisjon og kreve at alle frivillige ordninger anvender nevnte 

standarder. Dette skal gjøres ved hjelp av gjennomføringsrettsakter som vedtas etter framgangsmåten med under-

søkelseskomité nevnt i artikkel 25 nr. 3. I slike rettsakter skal det fastsettes en tidsfrist som de frivillige ordningene må 

overholde når det gjelder gjennomføring av nevnte standarder. Kommisjonen kan oppheve beslutninger som 

anerkjenner frivillige ordninger, dersom nevnte ordninger ikke gjennomfører nevnte standarder i det fastsatte 

tidsrommet.» 

d)  Nr. 6 skal lyde: 

«6.  Beslutningene nevnt i nr. 4 i denne artikkel skal treffes etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i 

artikkel 25 nr. 3. Nevnte beslutninger er gyldige i et tidsrom på høyst fem år. 

Kommisjonen skal kreve at det for hver frivillige ordning som har vært gjenstand for en beslutning truffet i henhold til 

nr. 4, innen 6. oktober 2016 og deretter hvert år innen 30. april framlegges en rapport for Kommisjonen om alle 

punktene fastsatt i tredje ledd i dette nummer. Rapporten skal i utgangspunktet omfatte foregående kalenderår. Den 

første rapporten skal omfatte minst seks måneder fra 9. september 2015. Kravet om framlegging av en rapport får 

anvendelse bare på frivillige ordninger som har vært i drift i minst 12 måneder. 

Kommisjonen skal innen 6. april 2017 og deretter i sine rapporter i samsvar med artikkel 23 nr. 3 framlegge en rapport 

for Europaparlamentet og Rådet med en analyse av rapportene nevnt i annet ledd i dette nummer og en gjennomgåelse 

av hvordan avtalene nevnt i nr. 4 eller de frivillige ordningene som det er truffet beslutning om i samsvar med denne 

artikkel, virker, samt en kartlegging av beste praksis. Rapporten skal bygge på de beste tilgjengelige opplysninger, 

herunder fra samråd med berørte parter, og på praktiske erfaringer med anvendelsen av de berørte avtalene eller 

ordningene. Rapporten skal inneholde en analyse av følgende: 

Generelt: 

a)  Revisjonenes uavhengighet, modalitet og frekvens, både med hensyn til hva som er angitt om disse forholdene i 

dokumentasjonen om ordningen på tidspunktet da den berørte ordningen ble godkjent av Kommisjonen, og med 

hensyn til beste praksis i industrien. 

b)  Tilgjengelighet, erfaring og åpenhet med hensyn til anvendelsen av metoder for å oppdage og håndtere manglende 

overholdelse, særlig med hensyn til håndtering av situasjoner med eller påstander om alvorlige feil begått av 

ordningens medlemmer. 

c)  Åpenhet, særlig med hensyn til ordningens tilgjengelighet, tilgang til oversettelser på språkene som brukes i 

statene og regionene som råstoffene kommer fra, tilgang til en liste over sertifiserte aktører og relevante 

sertifikater samt tilgang til revisjonsrapporter. 

d)  Berørte parters deltakelse, særlig med hensyn til samråd med urbefolkninger og lokalsamfunn før beslutnings-

taking i forbindelse med utarbeiding og gjennomgåelse av ordningen og i forbindelse med revisjoner, samt 

reaksjonen på deres bidrag. 

e)  Ordningens samlede robusthet, særlig i lys av regler for akkreditering og utvelgelse av revisorer og deres 

uavhengighet samt relevante organer i ordningen. 

f)  Markedsoppdateringer av ordningen, mengden sertifiserte råstoffer og biodrivstoffer, etter opprinnelsesstat og 

type, antall deltakere. 

g)  Hvor enkelt og effektivt det kan innføres et system som kan spore bevisene på overholdelse av bære-

kraftskriteriene som ordningen gir medlemmet/medlemmene, idet formålet med et slikt system er å hindre 

bedrageri, særlig med henblikk på å oppdage, håndtere og følge opp mistanker om bedrageri og andre uregelmes-

sigheter og, dersom det er relevant, antall tilfeller av bedrageri og uregelmessigheter som oppdages.  
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Og særlig: 

h)  Mulighetene for at enheter kan få tillatelse til å anerkjenne og overvåke sertifiseringsorganer. 

i)  Kriterier for anerkjennelse eller akkreditering av sertifiseringsorganer. 

j)  Regler for hvordan overvåking av sertifiseringsorganene skal utføres. 

k)  Metoder for å forenkle eller forbedre fremming av beste praksis. 

Kommisjonen skal gjøre rapportene utarbeidet av de frivillige ordningene tilgjengelig, i en aggregert form eller i sin 

helhet dersom dette er hensiktsmessig, på åpenhetsplattformen nevnt i artikkel 24. 

En medlemsstat kan melde sin nasjonale ordning til Kommisjonen. Kommisjonen skal prioritere vurderingen av 

nevnte ordning. En beslutning om hvorvidt en slik meldt nasjonal ordning oppfyller vilkårene fastsatt i dette direktiv, 

skal treffes etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 25 nr. 3 for å fremme gjensidig bilateral 

og multilateral anerkjennelse av ordninger for kontroll av at bærekraftskriteriene for biodrivstoffer og flytende 

biobrensler overholdes. Dersom beslutningen er positiv, skal ordninger opprettet i samsvar med denne artikkel ikke 

nekte å gjensidig anerkjenne nevnte medlemsstats ordning for kontroll av at bærekraftskriteriene fastsatt i artikkel 17 

nr. 2–5 overholdes.» 

e)  Nr. 8 skal lyde: 

«8.  På anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ skal Kommisjonen undersøke anvendelsen av artikkel 17 

i forbindelse med en kilde til biodrivstoff, og skal innen seks måneder etter mottak av en anmodning og etter 

framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 25 nr. 3 beslutte om den berørte medlemsstaten kan 

medregne biodrivstoff fra nevnte kilde for formålene nevnt i artikkel 17 nr. 1.» 

7)  I artikkel 19 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 3, 4 og 5 skal lyde: 

«3.  De typiske klimagassutslippene fra dyrking av landbruksråvarer angitt i rapportene nevnt i nr. 2 for medlems-

statene, og for territorier utenfor Unionen, i rapporter tilsvarende dem som er nevnt i nr. 2 og utarbeidet av ved-

kommende organer, kan rapporteres til Kommisjonen. 

4.  Kommisjonen kan ved hjelp av en gjennomføringsrettsakt vedtatt etter framgangsmåten med undersøkelseskomité 

nevnt i artikkel 25 nr. 3 beslutte at rapportene nevnt i nr. 3 i denne artikkel inneholder nøyaktige opplysninger med 

henblikk på måling av klimagassutslippene forbundet med dyrking av råstoffer til biodrivstoffer og flytende 

biobrensler som vanligvis produseres i nevnte områder, med hensyn til artikkel 17 nr. 2. 

5.  Kommisjonen skal senest 31. desember 2012 og deretter hvert annet år utarbeide og offentliggjøre en rapport om 

de beregnede typiske verdiene og standardverdiene i del B og E i vedlegg V, med særlig vekt på klimagassutslipp fra 

transport og produksjonsprosesser. 

Dersom rapportene nevnt i første ledd angir at de beregnede typiske verdiene og standardverdiene i del B og E i 

vedlegg V eventuelt må justeres på grunnlag av den nyeste vitenskapelige dokumentasjon, skal Kommisjonen ved 

behov framlegge et forslag til regelverk for Europaparlamentet og Rådet.» 

b)  Nr. 6 utgår.  
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c)  I nr. 7 erstattes første, annet og tredje ledd med følgende: 

«7.  Kommisjonen skal løpende gjennomgå vedlegg V med henblikk på, når det er berettiget, å tilføye verdier for 

nye produksjonsprosesser for biodrivstoff for de samme eller for andre råstoffer. I en slik gjennomgåelse skal det også 

tas hensyn til endringen av metoden fastsatt i del C i vedlegg V, særlig med hensyn til 

— beregningsmetoden for avfall og rester, 

— beregningsmetoden for biprodukter, 

— beregningsmetoden for kraftvarme og 

— den statusen rester av landbruksvekster får som biprodukter. 

Standardverdiene for biodiesel fra vegetabilsk eller animalsk oljeavfall skal gjennomgås så snart som mulig. I tilfelle 

det i Kommisjonens gjennomgåelse fastslås at det bør foretas tilføyelser til vedlegg V, gis Kommisjonen myndighet til 

å vedta delegerte rettsakter i henhold til artikkel 25a for å tilføye, men ikke fjerne eller endre, beregnede typiske 

verdier og standardverdier i del A, B, D og E i vedlegg V for produksjonsprosesser for biodrivstoffer og flytende 

biobrensler som det ennå ikke finnes spesifikke verdier for i nevnte vedlegg.» 

d)  Nr. 8 skal lyde: 

«8.  Dersom det er nødvendig for å sikre ensartet anvendelse av del C nr. 9 i vedlegg V, kan Kommisjonen vedta 

gjennomføringsrettsakter der det fastsettes nærmere tekniske spesifikasjoner og definisjoner. Disse gjennomførings-

rettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 25 nr. 3.» 

8)  Artikkel 21 utgår. 

9)  I artikkel 22 nr. 1 annet ledd gjøres følgende endringer: 

a)  Bokstav i) skal lyde: 

«i)  utviklingen innen og andelen biodrivstoffer framstilt av råstoffer oppført i vedlegg IX, herunder en ressurs-

vurdering der det fokuseres på bærekraftaspektene knyttet til virkningen av at næringsmidler og fôrvarer erstattes 

med biodrivstoffproduksjon, idet det tas behørig hensyn til prinsippet om avfallshåndteringshierarki fastsatt i 

direktiv 2008/98/EF og prinsippet om kaskadeutnyttelse av biomasse samt til de regionale og lokale økonomiske 

og teknologiske forhold, opprettholdelse av det nødvendige karbonlageret i jorden og jordens og økosystemenes 

kvalitet,» 

b)  Ny bokstav o) skal lyde: 

«o)  mengdene av biodrivstoffer og flytende biobrensler i energienheter som svarer til hver kategori av råstoffgrupper 

oppført i del A i vedlegg VIII, som den aktuelle medlemsstaten har medregnet med henblikk på oppfyllelse av 

målene fastsatt i artikkel 3 nr. 1 og 2 og i artikkel 3 nr. 4 første ledd.» 

10) I artikkel 23 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 utgår siste punktum. 

b)  Nr. 4 skal lyde: 

«4.  Ved rapportering om reduksjon av klimagassutslipp som følge av bruken av biodrivstoffer og flytende 

biobrensler skal Kommisjonen bruke de mengdene som medlemsstatene har rapportert i samsvar med artikkel 22 nr. 1 
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bokstav o), herunder de foreløpige gjennomsnittsverdiene for de beregnede utslippene som følge av indirekte 

arealbruksendringer og det tilhørende intervallet utledet av følsomhetsanalysen som fastsatt i vedlegg VIII. 

Kommisjonen skal offentliggjøre opplysninger om de foreløpige gjennomsnittsverdiene for beregnede utslipp som 

følge av indirekte arealbruksendringer og det tilhørende intervallet utledet av følsomhetsanalysen. Kommisjonen skal i 

tillegg vurdere om og hvordan beregningen av reduksjonen av direkte utslipp vil bli endret dersom biprodukter 

medregnes ved hjelp av erstatningsmetoden.» 

c)  I nr. 5 skal bokstav e) og f) lyde: 

«e)  tilgjengeligheten av og bærekraften til biodrivstoffer framstilt av råstoffene oppført i vedlegg IX, herunder en 

vurdering av virkningen av at produksjonen av næringsmidler og fôrvarer erstattes med biodrivstoffproduksjon, 

idet det tas behørig hensyn til prinsippet om avfallshåndteringshierarki fastsatt i direktiv 2008/98/EF og 

prinsippet om kaskadeutnyttelse av biomasse samt til de regionale og lokale økonomiske og teknologiske forhold, 

opprettholdelse av det nødvendige karbonlageret i jorden og jordens og økosystemenes kvalitet, 

f)  opplysninger om og en analyse av tilgjengelige vitenskapelige forskningsresultatene vedrørende indirekte 

arealbruksendringer i forbindelse med alle produksjonsprosesser, ledsaget av en vurdering av om det er mulig å 

redusere usikkerhetsmarginen identifisert i analysen som ligger til grunn for beregningene av utslipp som følge av 

indirekte arealbruksendringer, og om de mulige virkningene av Unionens politikk, f.eks. miljø-, klima- og 

landbrukspolitikk, kan medregnes, og 

g)  den teknologiske utvikling og tilgang til opplysninger om bruken, de økonomiske og miljømessige virkningene 

av biodrivstoffer og flytende biobrensler produsert i Unionen av særskilte vekster som ikke er næringsmiddel-

vekster, og som primært dyrkes for energiformål.» 

d)  I nr. 8 første ledd skal bokstav b) lyde: 

«b)  når det gjelder målene nevnt i artikkel 3 nr. 4, en gjennomgåelse av 

i)  kostnadseffektiviteten til de tiltakene som skal gjennomføres for å nå målene, 

ii)  en vurdering av hvor gjennomførbart det er å nå målene, samtidig som det sikres en bærekraftig produksjon 

av biodrivstoffer i Unionen og i tredjestater, og idet det tas hensyn til de økonomiske, sosiale og miljø-

messige virkningene, herunder indirekte følger og virkninger for det biologiske mangfold, samt tilgjen-

geligheten på markedet av andregenerasjons biodrivstoffer, 

iii)  hvilken virkning gjennomføringen av målene har på tilgjengeligheten av næringsmidler til overkommelige 

priser, 

iv)  tilgjengeligheten på markedet av elektriske kjøretøyer, hybridkjøretøyer og hydrogendrevne kjøretøyer samt 

den metoden som velges for å beregne andelen energi fra fornybare energikilder som brukes i transport-

sektoren, 

v)  vurderingen av særlige markedsforhold, idet det særlig tas hensyn til markeder der transportdrivstoff utgjør 

mer enn halvparten av sluttforbruket av energi, og markeder som er helt avhengige av importert 

biodrivstoff.» 

11)  Artikkel 25 skal lyde: 

«Artikkel 25 

Komitéframgangsmåte 

1.  Unntatt i de tilfellene som er nevnt i nr. 2, skal Kommisjonen bistås av Komiteen for fornybare energikilder. Nevnte 

komité er en komité i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(*).  
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2.  I spørsmål vedrørende biodrivstoffers og flytende biobrenslers bærekraft skal Kommisjonen bistås av Komiteen for 

biodrivstoffers og flytende biobrenslers bærekraft. Nevnte komité er en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

3.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Dersom komiteene ikke avgir uttalelse, skal Kommisjonen ikke vedta utkastet til gjennomføringsrettsakt, og 

artikkel 5 nr. 4 tredje ledd i forordning (EU) nr. 182/2011 får anvendelse. 

  

(*) 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).» 

12) Ny artikkel 25a skal lyde: 

«Artikkel 25a 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndighet til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2.  Myndigheten til å vedta delegert rettsakter nevnt i artikkel 3 nr. 5, artikkel 5 nr. 5 og artikkel 19 nr. 7 gis 

Kommisjonen for en periode på fem år fra 5. oktober 2015. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 3 nr. 5, artikkel 5 nr. 5 og artikkel 19 nr. 7 kan når som helst tilbakekalles 

av Europaparlamentet eller Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i 

beslutningen, opphører å gjelde. Den får anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende eller 

på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i 

kraft. 

4.  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 3 nr. 5, artikkel 5 nr. 5 og artikkel 19 nr. 7 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.» 

13) Vedlegg V endres og vedlegg VIII og IX tilføyes i samsvar med vedlegg II til dette direktiv. 

Artikkel 3 

Gjennomgåelse 

1.  Kommisjonen skal senest 31. desember 2016 fralegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet med en vurdering av om 

det på markedet i Unionen innen 2020 vil finnes de nødvendige mengder kostnadseffektive biodrivstoffer produsert av råstoffer 

som ikke krever bruk av landarealer, samt av vekster som ikke er næringsmiddelvekster, og av deres miljømessige, økonomiske 

og sosiale virkninger, herunder behovet for ytterligere kriterier for å sikre at de er bærekraftige, samt av den beste tilgjengelige 

vitenskapelige dokumentasjonen om klimagassutslipp som følge av indirekte arealbruksendringer knyttet til produksjon av 

biodrivstoffer og flytende biobrensler. Rapporten skal ved behov ledsages av forslag til ytterligere tiltak, idet det tas høyde for 

økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn.  
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2.  Kommisjonen skal innen 31. desember 2017 framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport utarbeidet på grunnlag 

av den beste og nyeste vitenskapelige dokumentasjonen med en gjennomgåelse av 

a)  effektiviteten av tiltakene som innføres ved dette direktiv, for å begrense klimagassutslipp som følge av indirekte 

arealbruksendringer knyttet til produksjon av biodrivstoffer og flytende biobrensler. I den forbindelse skal rapporten også 

inneholde de nyeste tilgjengelige opplysningene om de viktigste antakelsene som påvirker resultatene av modell-

beregningen av klimagassutslippene som følge av indirekte arealbruksendringer knyttet til produksjon av biodrivstoffer og 

flytende biobrensler, herunder målte avkastnings- og produktivitetstrender i landbruket, allokering til biprodukter og 

fastslåtte globale endringer i arealbruken og avskogingsgraden, samt de mulige følgene av Unionens politikk, f.eks. miljø-, 

klima- og landbrukspolitikk, idet berørte parter skal involveres i en slik gjennomgåelse, 

b)  effektiviteten av stimuleringstiltakene som er truffet for biodrivstoffer produsert av råstoffer som ikke krever bruk av 

landarealer, og av vekster som ikke er næringsmiddelvekster, i henhold til artikkel 3 nr. 4 i direktiv 2009/28/EF, herunder 

hvorvidt Unionen som helhet forventes å bruke 0,5 prosentpoeng målt i energiinnhold av andelen energi fra fornybare 

kilder innenfor alle former for transport i 2020 som stammer fra biodrivstoffer produsert av råstoffer og andre drivstoffer 

oppført i del A i vedlegg IX, 

c)  virkningen av økt etterspørsel etter biomasse for sektorer som bruker biomasse, 

d)  muligheten for å fastsette kriterier for å identifisere og sertifisere biodrivstoffer og flytende biobrensler med lav risiko for å 

forårsake indirekte arealbruksendringer som produseres i samsvar med bærekraftskriteriene fastsatt i direktiv 98/70/EF og 

2009/28/EF, med henblikk på eventuelt å oppdatere vedlegg V til direktiv 98/70/EF og vedlegg VIII til direktiv 

2009/28/EF, 

e)  de mulige økonomiske og miljømessige fordelene og risikoene ved økt produksjon og bruk av særskilte vekster som ikke er 

næringsmiddelvekster, og som primært dyrkes for energiformål, også ved å bruke opplysninger knyttet til eksisterende 

prosjekter, 

f)  den relative andelen av bioetanol og biodiesel på markedet i Unionen samt andelen energi fra fornybare kilder i bensin. 

Kommisjonen skal også vurdere faktorene som påvirker andelen energi fra fornybare kilder i bensin, samt eventuelle 

hindringer for ibruktaking. Vurderingen skal omfatte kostnader, drivstoffstandarder, infrastruktur og klimatiske forhold. 

Dersom det er relevant, kan Kommisjonen komme med anbefalinger om hvordan eventuelle identifiserte hindringer kan 

overvinnes, og 

g)  hvilke medlemsstater som har valgt å anvende grenseverdien for mengden biodrivstoffer produsert av korn og andre 

stivelsesrike vekster, sukkerarter og oljeholdige vekster og av vekster dyrket på landbruksarealer som hovedvekster primært 

for energiformål, når det gjelder oppfyllelsen av målet fastsatt i artikkel 7a i direktiv 98/70/EF, og om det har oppstått 

problemer med gjennomføringen eller oppnåelsen av målet fastsatt i artikkel 7a i direktiv 98/70/EF. Kommisjonen skal 

også vurdere i hvilken grad biodrivstoffer produsert av korn og andre stivelsesrike vekster, sukkerarter og oljeholdige 

vekster og av vekster dyrket på landbruksarealer som hovedvekster primært for energiformål, leveres for å nå målet fastsatt 

i artikkel 7a i direktiv 98/70/EF over de nivåer som kan bidra til oppfyllelse av målene i direktiv 2009/28/EF. Vurderingen 

skal omfatte en vurdering av virkningen av de indirekte arealbruksendringene og av hvor kostnadseffektiv strategien som 

medlemsstatene har valgt, er. 

Rapporten skal eventuelt også inneholde opplysninger om tilgangen til finansiering og andre tiltak for å støtte framgangen mot 

oppfyllelsen av målet om at biodrivstoffer produsert av råstoffer og andre drivstoffer oppført i del A i vedlegg IX skal utgjøre 

0,5 prosentpoeng målt i energiinnhold av andelen energi fra fornybare kilder i alle former for transport i Unionen så snart som 

mulig, i den grad dette er teknisk gjennomførbart og økonomisk levedyktig. 

Rapporten nevnt i første ledd skal eventuelt ledsages av forslag til regelverk som bygger på den beste tilgjengelige 

vitenskapelige dokumentasjonen, med henblikk på å 

a)  innføre faktorer for de justerte beregnede utslippene som følge av indirekte arealbruksendringer i de egnede bære-

kraftskriteriene fastsatt i direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF, 
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b)  treffe ytterligere tiltak for å hindre og bekjempe bedrageri, herunder ytterligere tiltak som skal treffes på unionsplan, 

c)  fremme bærekraftige drivstoffer etter 2020 på en teknologinøytral måte innenfor rammen av klima- og energipolitikken 

fram til 2030. 

3.  Kommisjonen skal, dersom det er hensiktsmessig i lys av rapportene fra de frivillige ordningene i samsvar med artikkel 7c 

nr. 6 annet ledd i direktiv 98/70/EF og artikkel 18 nr. 6 annet ledd i direktiv 2009/28/EF, framlegge et forslag for 

Europaparlamentet og Rådet med henblikk på å endre bestemmelsene om frivillige ordninger i nevnte direktiver med det som 

mål å fremme beste praksis. 

Artikkel 4 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 10. september 2017 sette i kraft de lovene og forskriftene som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. I den forbindelse skal medlemsstatene underrette Kommisjonen om sine nasjonale mål 

fastsatt i samsvar med artikkel 3 nr. 4 bokstav e) i direktiv 2009/28/EF og om et eventuelt avvik i de nasjonale målene i forhold 

til referanseverdien angitt i nevnte direktiv samt årsakene til dette. 

I 2020 skal medlemsstatene rapportere til Kommisjonen om sine resultater med hensyn til oppfyllelsen av de nasjonale målene 

fastsatt i samsvar med artikkel 3 nr. 4 bokstav e) i direktiv 2009/28/EF, og begrunne en eventuell manglende oppfyllelse av 

målene. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

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

Artikkel 6 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 9. september 2015. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ  N. SCHMIT 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedleggene til direktiv 98/70/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I del C i vedlegg IV skal nr. 7 lyde: 

«7.  Utslipp på årsbasis fra endringer i karbonlagre forårsaket av arealbruksendring, el, skal beregnes ved å fordele samlede 

utslipp likt over 20 år. Ved beregning av disse utslippene brukes følgende formel: 

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P – eB(*) 

der 

el = klimagassutslipp på årsbasis fra endringer i karbonlagre forårsaket av arealbruksendring (målt som masse 

(gram) CO2-ekvivalenter per enhet biodrivstoffenergi (megajoule)). «Dyrket mark»(**) og «dyrket mark 

med flerårige vekster» (***) skal anses som én arealbruk, 

CSR = karbonlageret per arealenhet tilknyttet referansearealbruken (målt som masse (tonn) karbon per arealenhet, 

herunder både jord og vegetasjon). Referansearealbruken er arealbruken i januar 2008 eller 20 år før 

råstoffet ble hentet ut, avhengig av hva som er senest, 

CSA = karbonlageret per arealenhet tilknyttet den faktiske arealbruken (målt som masse (tonn) karbon per 

arealenhet, herunder både jord og vegetasjon). I tilfeller der karbonlageret akkumuleres over mer enn ett år, 

er verdien som tilskrives CSA, det beregnede lageret per arealenhet etter 20 år, eller når avlingen er moden, 

avhengig av hva som er tidligst, 

P = avlingens produktivitet (målt som biodrivstoffets energiinnhold per arealenhet per år), og 

eB = bonus på 29 gCO2eq/MJ biodrivstoff dersom biomassen hentes ut fra utbedret forringet mark på de 

vilkårene som er fastsatt i nr. 8. 

  

(*) Kvotienten som framkommer ved å dele molekylvekten av CO2 (44,010 g/mol) med molekylvekten av karbon 

(12,011 g/mol), er lik 3,664. 

(**) Dyrket mark som definert av IPCC. 

(***) Flerårige vekster defineres som vekster med en stamme som vanligvis ikke høstes hvert år, som småskog med kort 

omdriftstid og oljepalmer.» 

2)  Nytt vedlegg V skal lyde: 

«VEDLEGG V 

Del A. Foreløpige beregnede utslipp fra indirekte arealbruksendringer knyttet til biodrivstoffer (gCO2eq/MJ)(+) 

Råstoffgruppe Gjennomsnitt(*) 
Interprosentilområde utledet av 

følsomhetsanalysen(**) 

Korn og andre stivelsesrike vekster 12 8–16 

Sukkerarter 13 4–17 

Oljeholdige vekster 55 33–66 

(*) Gjennomsnittsverdiene angitt her utgjør et vektet gjennomsnitt av de individuelt modellberegnede råstoffverdiene. 

(**) Området angitt her gjenspeiler 90 % av resultatene ved bruk av 5- og 95-prosentilverdiene fra analysen. 5-prosentilen angir en verdi 

under hvilken 5 % av observasjonene ble gjort (dvs. 5 % av alle dataene som ble brukt, viste resultater under 8, 4 og 33 gCO2eq/MJ). 

95-prosentilen angir en verdi under hvilken 95 % av observasjonene ble gjort (dvs. 5 % av alle dataene som ble brukt, viste resultater 

over 16, 17 og 66 gCO2eq/MJ). 
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Del B. Biodrivstoffer der de beregnede utslippene som følge av indirekte arealbruksendringer anses for å være null 

Biodrivstoffer produsert av følgende råstoffkategorier anses for å ha beregnede utslipp som følge av indirekte arealbruks-

endringer lik null: 

1)  Råstoffer som ikke er oppført i del A i dette vedlegg. 

2)  Råstoffer der produksjonen har ført til direkte arealbruksendringer, dvs. en endring fra en av følgende IPCC-kategorier for 

arealdekke: skogsareal, gressmark, våtmarksområder, bebygde områder eller andre arealer til dyrket mark eller dyrket 

mark med flerårige vekster(++). I et slikt tilfelle skall en verdi for utslipp som følge av direkte arealbruksendringer (el) ha 

blitt beregnet i samsvar med del C nr. 7 i vedlegg IV. 

  

(+) Gjennomsnittsverdiene angitt her utgjør et vektet gjennomsnitt av de individuelt modellberegnede råstoffverdiene. 

Størrelsen på verdiene i vedlegget er følsom for rekken av antakelser (f.eks. behandling av biprodukter, avkastningens 

utvikling, karbonlagre og forskyvning av andre råvarer) som brukes i de økonomiske modellene utarbeidet med 

henblikk på beregning av dem. Selv om det derfor ikke er mulig fullt ut å definere usikkerhetsmarginen forbundet med 

slike beregninger, ble det utført en følsomhetsanalyse av resultatene på grunnlag av en tilfeldig variasjon i 

nøkkelparametrer, en såkalt Monte Carlo-analyse. 

(++) Flerårige vekster er definert som vekster med en stamme som vanligvis ikke høstes hvert år, som småskog med kort 

omdriftstid og oljepalmer.» 

 _____  
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VEDLEGG II 

I vedleggene til direktiv 2009/28/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg V del C skal nr. 7 lyde: 

«7.  Utslipp på årsbasis fra endringer i karbonlagre forårsaket av arealbruksendring, el, skal beregnes ved å fordele samlede 

utslipp likt over 20 år. Ved beregning av disse utslippene brukes følgende formel: 

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P – eB(*) 

der 

el = klimagassutslipp på årsbasis fra endringer i karbonlagre forårsaket av arealbruksendring (målt som masse 

(gram) CO2-ekvivalenter per enhet energi fra biodrivstoffer eller flytende biobrensler (megajoule)). 

«Dyrket mark»(**) og «dyrket mark med flerårige vekster» (***) skal anses som én arealbruk, 

CSR = karbonlageret per arealenhet tilknyttet referansearealbruken (målt som masse (tonn) karbon per arealenhet, 

herunder både jord og vegetasjon). Referansearealbruken er arealbruken i januar 2008 eller 20 år før 

råstoffet ble hentet ut, avhengig av hva som er senest, 

CSA = karbonlageret per arealenhet tilknyttet den faktiske arealbruken (målt som masse (tonn) karbon per 

arealenhet, herunder både jord og vegetasjon). I tilfeller der karbonlageret akkumuleres over mer enn ett år, 

skal verdien som tilskrives CSA, være det beregnede lageret per arealenhet etter 20 år, eller når avlingen er 

moden, avhengig av hva som er tidligst, 

P = avlingens produktivitet (målt som biodrivstoffets eller det flytende biobrenselets energiinnhold per 

arealenhet per år), og 

eB = bonus på 29 gCO2eq/MJ biodrivstoff eller flytende biobrensel dersom biomassen hentes ut fra utbedret 

forringet mark på de vilkårene som er fastsatt i nr. 8.» 

  

(*) Kvotienten som framkommer ved å dele molekylvekten av CO2 (44,010 g/mol) med molekylvekten av karbon 

(12,011 g/mol), er lik 3,664. 

(**) Dyrket mark som definert av IPCC. 

(***) Flerårige vekster er definert som vekster med en stamme som vanligvis ikke høstes hvert år, som småskog med kort 

omdriftstid og oljepalmer.» 

2)  Nytt vedlegg VIII skal lyde: 

«VEDLEGG VIII 

Del A. Foreløpige beregnede utslipp fra indirekte arealbruksendringer knyttet til råstoffer til biodrivstoffer og flytende 

biobrensler (gCO2eq/MJ)(+) 

Råstoffgruppe Gjennomsnitt(*) 
Interprosentilområde utledet av 

følsomhetsanalysen(**) 

Korn og andre stivelsesrike vekster 12 8–16 

Sukkerarter 13 4–17 

Oljeholdige vekster 55 33–66 

(*) Gjennomsnittsverdiene angitt her utgjør et vektet gjennomsnitt av de individuelt modellberegnede råstoffverdiene. 

(**) Området angitt her gjenspeiler 90 % av resultatene ved bruk av 5- og 95-prosentilverdiene fra analysen. 5-prosentilen angir en verdi 

under hvilken 5 % av observasjonene ble gjort (dvs. 5 % av alle dataene som ble brukt, viste resultater under 8, 4 og 33 gCO2eq/MJ). 

95-prosentilen angir en verdi under hvilken 95 % av observasjonene ble gjort (dvs. 5 % av alle dataene som ble brukt, viste resultater 

over 16, 17 og 66 gCO2eq/MJ). 
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Del B. Biodrivstoffer og flytende biobrensler der de beregnede utslippene som følge av indirekte arealbruksendringer anses 

for å være null 

Biodrivstoffer og flytende biobrensler produsert av følgende råstoffkategorier anses for å ha beregnede utslipp som følge av 

indirekte arealbruksendringer på null: 

1)  Råstoffer som ikke er oppført i del A i dette vedlegg. 

2)  Råstoffer hvis produksjon har ført til direkte arealbruksendringer, dvs. en endring fra en av følgende IPCC-kategorier 

for arealdekke: skogsareal, gressmark, våtmarksområder, bebygde områder eller andre arealer til dyrket mark eller 

dyrket mark med flerårige vekster(++). I et slikt tilfelle skal en verdi for utslipp som følge av direkte arealbruksendringer 

(el) ha blitt beregnet i samsvar med del C nr. 7 i vedlegg V. 

  

(+) Gjennomsnittsverdiene angitt her utgjør et vektet gjennomsnitt av de individuelt modellberegnede råstoffverdiene. 

Størrelsen på verdiene i vedlegget er følsom for rekken av antakelser (f.eks. behandling av biprodukter, avkastningens 

utvikling, karbonlagre og forskyvning av andre råvarer) som brukes i de økonomiske modellene utarbeidet med henblikk 

på beregning av dem. Selv om det derfor ikke er mulig fullt ut å definere usikkerhetsmarginen forbundet med slike 

beregninger, ble det utført en følsomhetsanalyse av resultatene på grunnlag av en tilfeldig variasjon i nøkkelparametrer, en 

såkalt Monte Carlo-analyse. 

(++) Flerårige vekster er definert som vekster med en stamme som vanligvis ikke høstes hvert år, som småskog med kort 

omdriftstid og oljepalmer.» 

3)  Nytt vedlegg IX skal lyde: 

«VEDLEGG IX 

Del A. Råstoffer og drivstoffer hvis bidrag til oppfyllelsen av målet nevnt i artikkel 3 nr. 4 første ledd skal anses for å være 

to ganger deres energiinnhold: 

a)  Alger, dersom de dyrkes på land i dammer eller fotobioreaktorer. 

b)  Biomassefraksjon av blandet kommunalt avfall, men ikke sortert husholdningsavfall som omfattes av gjenvinnings-

målene i artikkel 11 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2008/98/EF. 

c)  Bioavfall som definert i artikkel 3 nr. 4 i direktiv 2008/98/EF fra private husholdninger som er gjenstand for separat 

innsamling som definert i artikkel 3 nr. 11 i nevnte direktiv. 

d)  Biomassefraksjon av industriavfall som ikke er egnet for bruk i næringsmiddel- eller fôrkjeden, herunder materiale fra 

detalj- og engroshandel samt landbruksbasert næringsmiddelindustri og fiske- og akvakulturindustri, unntatt råstoffer 

oppført i del B i dette vedlegg. 

e)  Halm. 

f)  Husdyrgjødsel og slam fra renseanlegg. 

g)  Avløpsvann fra palmeoljemøller og tomme palmefruktklaser. 

h)  Talloljebek. 

i)  Råglyserin. 

j)  Bagasse. 

k)  Pressrester av druer og vinberme. 

l)  Nøtteskall. 

m)  Agner. 

n)  Kolber som er renset for maiskjerner. 
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o)  Biomassefraksjon av avfall og rester fra skogbruk og trebasert industri, dvs. bark, grener, førkommersielle tynninger, 

blader, nåler, trekroner, sagmugg, sagspon, svartlut, brunlut, fiberslam, lignin og tallolje. 

p)  Annet celluloseholdig materiale som ikke er næringsmiddel, som definert i artikkel 2 annet ledd bokstav s). 

q)  Annet lignocellulosemateriale som definert i artikkel 2 annet ledd bokstav r), unntatt sag- og finértømmer. 

r)  Fornybare flytende og gassformige drivstoffer av ikke-biologisk opprinnelse. 

s)  Fangst og bruk av CO2 til transportformål, dersom energikilden er fornybar i samsvar med artikkel 2 annet ledd bokstav 

a). 

t)  Bakterier, dersom energikilden er fornybar i samsvar med artikkel 2 annet ledd bokstav a). 

Del B. Råstoffer hvis bidrag til oppfyllelsen av målet nevnt i artikkel 3 nr. 4 første ledd skal anses for å være to ganger 

deres energiinnhold: 

a)  Brukt matolje. 

b)  Animalsk fett klassifisert som kategori 1 og 2 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1069/2009(*). 

  

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

animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av forordning (EF) 

nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (EUT L 300 av 14.11.2009, s. 1).» 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV (EU) 2015/1535 

av 9. september 2015 

om en informasjonsprosedyre for tekniske forskrifter og regler for informasjonssamfunnstjenester 

(kodifisering)(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114, 337 og 43, 

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 98/34/EF(3) er blitt betydelig endret flere ganger(4). Av klarhetshensyn og av 

praktiske årsaker bør direktivet kodifiseres. 

2) Det indre marked utgjør et område uten indre grenser, der fritt varebytte og fri bevegelighet for personer, tjenester og 

kapital er sikret. Et av Unionens grunnleggende prinsipper er derfor forbudet mot kvantitative restriksjoner på varebytte 

og tiltak med tilsvarende virkning. 

3) For å sikre et velfungerende indre marked bør det være best mulig innsyn med hensyn til nasjonale tiltak for utarbeiding 

av tekniske forskrifter. 

4) Handelshindringer som skyldes tekniske forskrifter for produkter, kan bare tillates når de er nødvendige for å oppfylle 

grunnleggende krav og har en målsetning av allmenn interesse, som de er den viktigste garantien for.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 241 av 17.9.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg XI (Elektronisk 

kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) Uttalelse av 14. juli 2010 (EUT C 44 av 11.2.2011, s. 142) og uttalelse av 26. februar 2014 (EUT C 214 av 8.7.2014, s. 55). 

(2) Europaparlamentets holdning av 15. april 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og Rådets beslutning av 13. juli 2015. 

(3) 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). Opprinnelig tittel var «europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/34/EF av 22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter». Den ble endret ved europaparlaments- og 

rådsdirektiv 98/48/EF av 20. juli 1998 om endring av direktiv 98/34/EF om en informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter 

(EFT L 217 av 5.8.1998, s. 18). 

(4) Se vedlegg III del A. 

2020/EØS/33/65 
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5) Kommisjonen må ha de nødvendige opplysningene til rådighet før den vedtar tekniske bestemmelser. Derfor må 

medlemsstatene som i henhold til artikkel 4 nr. 3 i traktaten om Den europeiske union (TEU) skal lette Kommisjonens 

oppgave, underrette den om sine planer når det gjelder tekniske forskrifter. 

6) På samme måte må alle medlemsstater informeres om tekniske forskrifter planlegges i en av dem. 

7) Formålet med det indre marked er å skape forhold som styrker foretaks konkurranseevne. For at foretak bedre skal 

kunne utnytte fordelene ved dette markedet, kreves det mer informasjon. Det er derfor nødvendig å gi markeds-

deltakerne en mulighet til å gi sin vurdering av virkningene av nasjonale tekniske forskrifter som er foreslått av andre 

medlemsstater, gjennom regelmessig offentliggjøring av titlene på de meldte forslagene, samt ved en endring av 

bestemmelsene om fortrolig behandling av forslagene. 

8) Av hensyn til rettssikkerheten bør medlemsstatene offentliggjøre at en nasjonal teknisk forskrift har blitt vedtatt i 

samsvar med formalitetene i dette direktiv. 

9) Med hensyn til tekniske forskrifter for produkter vil tiltak som skal sikre at markedet virker tilfredsstillende eller bidra 

til å utvikle det, særlig innebære at nasjonale hensikter blir mer åpne for innsyn samt en utvidelse av kriteriene og 

vilkårene for å vurdere virkningen forslag til forskrifter kan få på markedet. 

10) På bakgrunn av dette er det viktig å vurdere alle krav som er fastsatt for et produkt, og å ta hensyn til utviklingen i 

nasjonal praksis for forskrifter om produkter. 

11) Foruten tekniske spesifikasjoner, kan krav som gjelder et produkts livssyklus etter at det er brakt i omsetning, påvirke 

det frie varebyttet og skape hindringer for et velfungerende indre marked. 

12) Det er behov for å klargjøre begrepet «teknisk forskrift som faktisk skal overholdes». Bestemmelser der offentlige 

myndigheter henviser til tekniske spesifikasjoner eller andre krav, eller oppfordrer til overholdelse av disse, samt 

bestemmelser om produkter der de offentlige myndighetene medvirker i allmennhetens interesse, fører særlig til at 

nevnte spesifikasjoner og krav blir gitt en mer bindende virkning enn den de normalt ville hatt på grunn av sin private 

opprinnelse. 

13) Kommisjonen og medlemsstatene må også få tilstrekkelig tid til å foreslå endringer i det planlagte tiltaket for å fjerne 

eller redusere hindringer for det frie varebyttet som tiltaket kan føre til. 

14) Den berørte medlemsstaten bør ta hensyn til slike forslag til endringer ved utarbeidingen av den endelige teksten til det 

planlagte tiltaket. 

15) Det indre marked innebærer, særlig der medlemsstatene ikke kan gjennomføre prinsippet om gjensidig anerkjennelse, at 

Kommisjonen vedtar eller foreslår vedtakelse av bindende rettsakter. Det er innført en særlig midlertidig still-

standsperiode for å unngå at vedtakelse av nasjonale tiltak er til hinder for Europaparlamentets, Rådets eller Kommi-

sjonens vedtakelse av bindende rettsakter på samme område. 

16) Den berørte medlemsstaten skal i henhold til de generelle forpliktelsene i artikkel 4 nr. 3 i TEU utsette gjennomføringen 

av det planlagte tiltaket lenge nok til at det enten kan foretas en felles gransking av de foreslåtte endringene eller 

utarbeides forslag til en regelverksakt eller vedtas en bindende rettsakt fra Kommisjonen. 

17) Med henblikk på å lette Europaparlamentets og Rådets vedtakelse av tiltak bør medlemsstatene avstå fra å vedta 

tekniske forskrifter når Rådet har vedtatt en holdning ved første behandling av et forslag fra Kommisjonen om samme 

emne.  
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18) Det bør opprettes en fast komité hvis medlemmer skal oppnevnes av medlemsstatene, og som skal ha til oppgave å 

samarbeide med Kommisjonen i dens bestrebelser for å redusere mulige hindringer for det frie varebyttet. 

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

lovgivning av direktivene oppført i vedlegg III del B. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

1.  I dette direktiv menes med 

a) «produkt» alle industriprodukter og landbruksprodukter, herunder fiskerivarer, 

b) «tjeneste» enhver informasjonssamfunnstjeneste, det vil si enhver tjeneste som vanligvis ytes mot vederlag, over avstand, 

og som formidles elektronisk og på individuell anmodning fra en tjenestemottaker, 

 I denne definisjonen menes med 

i) «over avstand» en tjeneste som ytes uten at partene er til stede samtidig, 

ii) «formidlet elektronisk» en tjeneste som sendes fra avsenderstedet og mottas på bestemmelsesstedet ved hjelp av utstyr 

for elektronisk behandling (herunder digital komprimering) og lagring av data, og som i sin helhet overføres, 

transporteres og mottas via kabel, radio, optiske midler eller andre elektromagnetiske midler, 

iii) «på individuell anmodning fra en tjenestemottaker» at tjenesten ytes ved overføring av data på individuell anmodning. 

 En veiledende liste over tjenester som ikke omfattes av denne definisjonen, er oppført i vedlegg I, 

c) «teknisk spesifikasjon» en spesifikasjon i et dokument som fastsetter hvilke krav det skal stilles til et produkts egenskaper, 

f.eks. med hensyn til kvalitetsnivå, yteevne, sikkerhet eller mål, herunder spesifikasjoner som er aktuelle for produktet når 

det gjelder varebetegnelse, terminologi, symboler, prøving og prøvingsmetoder, pakking, merking og etikettering samt 

framgangsmåter for samsvarsvurdering. 

 Termen «teknisk spesifikasjon» dekker dessuten produksjonsmetoder og -prosesser i forbindelse med landbruksvarer i 

henhold til artikkel 38 nr. 1 annet ledd i traktaten om Den europeiske unions virkemåte, produkter beregnet på konsum og 

fôrvarer, samt legemidler som definert i artikkel 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF(1), og produksjons-

metoder og -prosesser i forbindelse med øvrige produkter når de har innvirkning på produktenes egenskaper, 

d) «annet krav» et krav som ikke er en teknisk spesifikasjon, pålagt et produkt særlig av hensyn til forbrukervern og miljøvern, 

og som gjelder dets livssyklus etter omsetning, f.eks. vilkår for bruk, resirkulering, gjenbruk eller disponering når disse 

vilkårene kan påvirke produktets sammensetning eller egenskaper eller markedsføringen av det i betydelig grad, 

e) «regel for tjenester» et krav av allmenn art om adgang til å starte og utøve tjenestevirksomhet i henhold til bokstav b), 

særlig bestemmelser som gjelder tjenesteyteren, tjenestene og tjenestemottakerne, unntatt regler som ikke er særlig rettet 

mot tjenestene definert i nevnte bokstav, 

 I denne definisjonen 

i)  anses en regel for å være særlig rettet mot informasjonssamfunnstjenester når det av begrunnelsen og ordlyden framgår 

at den i sin helhet eller i enkelte bestemmelser har som spesifikt mål og formål å uttrykkelig og målrettet regulere disse 

tjenestene,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker 

(EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67). 
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ii)  anses en regel ikke for å være særlig rettet mot informasjonssamfunnstjenester dersom den gjelder disse tjenestene bare 

på en indirekte eller utilsiktet måte, 

f) «teknisk forskrift» tekniske spesifikasjoner eller andre krav eller regler for tjenester, herunder relevante administrative 

bestemmelser som det er påbudt å overholde, rettslig eller faktisk, ved markedsføring, tjenesteyting, etableringen av en 

tjenesteyter eller bruk i en medlemsstat eller i en større del av denne, samt medlemsstatenes lover og forskrifter om forbud 

mot produksjon, import, markedsføring eller bruk av et produkt, eller forbud mot yting eller bruk av en tjeneste eller mot 

etablering som tjenesteyter, med forbehold for bestemmelsene i artikkel 7. 

 Tekniske forskrifter som det er påbudt å overholde, skal omfatte 

i)  en medlemsstats lover eller forskrifter som enten henviser til tekniske spesifikasjoner eller andre krav eller regler for 

tjenester, eller til yrkesregler eller regler for god praksis, som igjen henviser til tekniske spesifikasjoner eller andre krav 

eller til regler for tjenester, og overholdelse av disse antas å sikre samsvar med kravene som er fastsatt i nevnte lover 

eller forskrifter, 

ii)  frivillige avtaler der offentlige myndigheter er avtalepart og som i allmennhetens interesse tar sikte på å overholde 

tekniske spesifikasjoner eller andre krav eller regler for tjenester, bortsett fra anbudsgrunnlag ved offentlige innkjøp, 

iii)  tekniske spesifikasjoner eller andre krav eller regler som er knyttet til skattemessige eller finansielle tiltak som påvirker 

forbruket av produkter eller tjenester ved å oppmuntre til overholdelse av disse tekniske spesifikasjonene eller andre 

krav eller regler for tjenester; tekniske spesifikasjoner eller andre krav eller regler for tjenester knyttet til nasjonale 

trygdesystemer er ikke omfattet. 

 Dette omfatter tekniske forskrifter som er fastsatt av myndigheter utpekt av medlemsstatene og som er oppført på en liste 

som skal utarbeides og eventuelt ajourføres av Kommisjonen innenfor rammen av komiteen nevnt i artikkel 2. 

 Listen skal endres etter samme framgangsmåte, 

g) «forslag til teknisk forskrift» teksten i en teknisk spesifikasjon eller et annet krav eller i en regel for tjenester, herunder 

administrative bestemmelser, som er utformet i den hensikt å fastsette den som teknisk forskrift, eller for i siste instans å få 

den fastsatt som teknisk forskrift, og denne teksten er på et slikt forberedende stadium at det fremdeles kan gjøres 

vesentlige endringer i den. 

2.  Dette direktiv får ikke anvendelse på 

a)  radiokringkasting, 

b)  fjernsynssendingstjenester som omfattes av artikkel 1 nr. 1 bokstav e) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/13/EF(1). 

3.  Dette direktiv får ikke anvendelse på regler som gjelder spørsmål som dekkes av Unionens regelverk på området telekom-

munikasjonstjenester, som dekkes av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF(2). 

4.  Dette direktiv får ikke anvendelse på regler som gjelder spørsmål som dekkes av Unionens regelverk for finansielle 

tjenester, slik de er oppført i den ikke uttømmende listen i vedlegg II til dette direktiv. 

5.  Med unntak av artikkel 5 nr. 3, får dette direktiv ikke anvendelse på regler som vedtas av eller for markeder som er 

regulert i henhold til direktiv 2004/39/EF(3) eller av eller for andre markeder eller organer som utfører clearing- eller oppgjørs-

oppgaver for slike markeder.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/13/EU av 10. mars 2010 om samordning av visse bestemmelser om tilbud av audiovisuelle 

medietjenester, fastsatt ved lov eller forskrift i medlemsstatene (direktivet om audiovisuelle medietjenester) (EUT L 95 av 15.4.2010, s. 1). 

(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 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om endring av rådsdirektiv 

85/611/EØF og 93/6/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF og om oppheving av rådsdirektiv 93/22/EØF (EUT L 145 av 

30.4.2004, s. 1). 
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6.  Dette direktiv får ikke anvendelse på tiltak som medlemsstatene anser nødvendige i henhold til traktatene om vern av 

personer, særlig arbeidstakere, når produktene brukes, forutsatt at slike tiltak ikke påvirker produktene. 

Artikkel 2 

Det skal opprettes en fast komité, hvis medlemmer skal oppnevnes av medlemsstatene, som kan søke bistand fra sakkyndige 

eller rådgivere, og komiteen skal ledes av en representant for Kommisjonen. 

Komiteen fastsetter sin forretningsorden. 

Artikkel 3 

1.  Komiteen skal minst to ganger hvert år. 

Komiteen skal møte i en særlig sammensetning for å behandle spørsmål om informasjonssamfunnstjenester. 

2.  Kommisjonen skal framlegge for komiteen en rapport om gjennomføringen og anvendelsen av framgangsmåtene nevnt i 

dette direktiv samt forslag med sikte på å fjerne eksisterende eller forventede handelshindringer. 

3.  Komiteen skal ta stilling til meldingene og forslagene nevnt i nr. 2 og kan i denne forbindelse særlig foreslå for 

Kommisjonen at den 

a)  eventuelt sørger for at berørte medlemsstater først kommer innbyrdes til enighet om hensiktsmessige tiltak for å unngå faren 

for handelshindringer, 

b)  treffer alle nødvendige tiltak, 

c)  fastslår på hvilke områder det vil være nødvendig med harmonisering, og i tilfelle påtar seg den nødvendige harmoni-

seringen i en gitt sektor. 

4.  Kommisjonen skal rådspørre komiteen 

a)  når den skal velge den praktiske ordningen for iverksetting av informasjonsutvekslingen som er fastsatt i dette direktiv, og 

eventuelle endringer i ordningen, 

b)  når den gransker hvordan ordningen opprettet ved dette direktiv har fungert. 

5.  Komiteen kan rådspørre Kommisjonen om alle foreløpige forslag til teknisk forskrift som Kommisjonen har mottatt. 

6.  Alle spørsmål om gjennomføringen av dette direktiv kan framlegges for komiteen på anmodning fra lederen eller en 

medlemsstat. 

7.  Komiteens drøftinger og opplysningene som skal framlegges for den, skal være fortrolige. 

Forutsatt at de nødvendige forholdsregler er tatt, kan likevel komiteen og de nasjonale myndighetene rådspørre fysiske eller 

juridiske personer, herunder personer i privat sektor, for å få en sakkyndig uttalelse. 

8.  Med hensyn til regler for tjenester kan Kommisjonen og komiteen rådspørre fysiske eller juridiske personer fra industrien 

eller akademia, og om mulig representative organer som kan avgi en sakkyndig uttalelse om formålene med og de sosiale og 

samfunnsmessige følgene av et forslag til regler for tjenester, og ta hensyn til deres råd når de anmodes om å uttale seg.  



20.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 33/401 

 

Artikkel 4 

Medlemsstatene skal i samsvar med artikkel 5 nr. 1 oversende til Kommisjonen alle anmodninger til standardiseringsorganer 

om å utarbeide tekniske spesifikasjoner eller en standard for spesifikke produkter med det formål å innføre en teknisk forskrift 

for slike produkter i form av forslag til tekniske forskrifter, og angi grunnene for å innføre dem. 

Artikkel 5 

1.  Med forbehold for artikkel 7 skal medlemsstatene umiddelbart oversende Kommisjonen alle forslag til tekniske 

forskrifter, unntatt når en slik teknisk forskrift bare er en uavkortet gjengivelse av en internasjonal eller europeisk standard, der 

det i så fall er tilstrekkelig med opplysninger om den aktuelle standarden, og de skal også gi Kommisjonen en kort melding om 

grunnene til at det er nødvendig å innføre en slik teknisk forskrift, dersom dette ikke allerede framgår av forslaget. 

Medlemsstatene skal om nødvendig samtidig oversende Kommisjonen teksten til de lovene og forskriftene som hovedsakelig 

og direkte ligger til grunn, dersom det er nødvendig å kjenne en slik tekst for å kunne vurdere rekkevidden av forslaget til 

teknisk forskrift, dersom den ikke har blitt oversendt i en tidligere melding. 

Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen en ny melding på vilkårene fastsatt i første og annet ledd i dette nummer dersom 

de foretar vesentlige endringer i forslaget til forskrift som fører til en endring av virkeområdet, en avkorting av den opprinnelig 

fastsatte tidsplanen for gjennomføring, en tilføyelse av spesifikasjoner eller krav eller en innstramming av disse. 

Dersom et forslag til teknisk forskrift særlig tar sikte på å begrense markedsføringen eller bruken av et kjemisk stoff, preparat 

eller produkt av hensyn til folkehelsen eller vern av forbrukerne eller miljøet, skal medlemsstatene dessuten oversende et 

sammendrag av eller henvisninger til de relevante opplysningene om det aktuelle stoffet, preparatet eller produktet og om kjente 

erstatningsprodukter som finnes på markedet, i det omfang disse opplysningene er tilgjengelige, og angi hvilke virkninger 

tiltaket forventes å ha på folkehelsen, vernet av forbrukerne og miljøet, sammen med en risikovurdering, som der det er 

hensiktsmessig foretas i samsvar med prinsippene fastsatt i den relevante delen av avsnitt II.3 i vedlegg XV til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(1). 

Kommisjonen skal umiddelbart underrette de øvrige medlemsstatene om forslaget til teknisk forskrift og alle andre dokumenter 

som den har fått tilsendt, og den kan også framlegge forslaget for komiteen nevnt i artikkel 2 i dette direktiv og eventuelt for 

vedkommende komité på det aktuelle området, til uttalelse. 

Med hensyn til tekniske spesifikasjoner eller andre krav eller regler for tjenester nevnt i artikkel 1 nr. 1 annet ledd punkt iii) i 

dette direktiv kan Kommisjonens eller medlemsstatenes kommentarer eller utførlige uttalelser bare berøre de aspektene som 

eventuelt utgjør en handelshindring, eller med hensyn til regler for tjenester, en hindring for fri bevegelighet for tjenester eller 

etableringsadgang for tjenesteytere, og ikke tiltakets skattemessige eller finansielle sider. 

2.  Kommisjonen og medlemsstatene kan gi kommentarer til den medlemsstaten som har framlagt et forslag til tekniske 

forskrift, og medlemsstaten skal, så langt det er mulig, ta hensyn til dem i den videre forberedelsen av forskriften. 

3.  Medlemsstatene skal omgående oversende Kommisjonen den endelige teksten til en teknisk forskrift. 

4.  Opplysninger gitt i henhold til denne artikkel skal ikke være fortrolige, med mindre medlemsstaten som har gitt melding, 

uttrykkelig anmoder om det. Enhver slik anmodning skal være begrunnet. 

I tilfeller der en slik anmodning framsettes, kan komiteen nevnt i artikkel 2 og de nasjonale myndighetene, forutsatt at de 

nødvendige forholdsreglene er tatt, søke en sakkyndig uttalelse fra fysiske eller juridiske personer i privat sektor.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjons-

direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 
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5.  Når et forslag til tekniske forskrifter utgjør en del av tiltak som på forslagsstadiet skal oversendes Kommisjonen i henhold 

til en annen unionsrettsakt, kan medlemsstatene oversende meldingen som nevnt i nr. 1 i henhold til denne andre rettsakten, 

forutsatt at de formelt angir at nevnte melding også skal gjelde i henhold til dette direktiv. 

Dersom Kommisjonen ikke reagerer på et forslag til teknisk forskrift innenfor rammen av dette direktiv, skal dette ikke berøre 

andre beslutninger som måtte treffes innenfor rammen av andre unionsrettsakter. 

Artikkel 6 

1.  Medlemsstatene skal utsette vedtakelsen av et forslag til teknisk forskrift i tre måneder fra dagen Kommisjonen mottar 

meldingen nevnt i artikkel 5 nr. 1. 

2.  Medlemsstatene skal utsette 

— vedtakelsen av et forslag til teknisk forskrift i form av en frivillig avtale, som fastlagt i artikkel 1 nr. 1 bokstav f) ii), i fire 

måneder, 

— uten at nr. 3, 4 og 5 i denne artikkel berøres, vedtakelsen av alle andre forslag til teknisk forskrift, i seks måneder, med 

unntak av forslag som gjelder tjenester, 

regnet fra den dato Kommisjonen mottar meldingen nevnt i artikkel 5 nr. 1, dersom Kommisjonen eller en annen medlemsstat 

innen tre måneder etter denne dato avgir en utførlig uttalelse om at det planlagte tiltaket kan skape hindringer for det frie 

varebyttet på det indre marked, 

— uten at nr. 4 og 5 berøres, vedtakelsen av et forslag til regler for tjenester, i fire måneder regnet fra den dato Kommisjonen 

mottar meldingen nevnt i artikkel 5 nr. 1, dersom Kommisjonen eller en annen medlemsstat innen tre måneder etter denne 

dato avgir en utførlig uttalelse om at det planlagte tiltaket kan skape hindringer for den frie bevegeligheten for tjenester 

eller for etableringsadgangen for tjenesteytere på det indre marked. 

Med hensyn til forslag til regler for tjenester kan Kommisjonens eller medlemsstatenes utførlige uttalelser ikke berøre 

kulturpolitiske tiltak, særlig på det audiovisuelle området, som medlemsstatene måtte vedta i samsvar med unionsretten for å ta 

hensyn til sitt språklige mangfold, nasjonale og regionale særtrekk samt sin kulturarv. 

Den berørte medlemsstaten skal avlegge rapport til Kommisjonen om hvordan den har til hensikt å følge opp slike utførlige 

uttalelser. Kommisjonen skal kommentere oppfølgingen. 

Med hensyn til regler for tjenester skal den berørte medlemsstaten eventuelt oppgi årsakene til at det ikke kan tas hensyn til de 

utførlige uttalelsene. 

3.  Medlemsstatene skal, med unntak for forslag som gjelder tjenester, utsette vedtakelsen av et forslag til teknisk forskrift i 

12 måneder regnet fra dagen Kommisjonen mottar meldingen nevnt i artikkel 5 nr. 1 i dette direktiv, dersom Kommisjonen 

innen tre måneder etter denne dato gjør kjent at den har til hensikt å foreslå eller vedta et direktiv, en forordning eller en 

beslutning om dette i samsvar med artikkel 288 i TEUV. 

4.  Medlemsstatene skal utsette vedtakelsen av et forslag til teknisk forskrift i 12 måneder regnet fra dagen Kommisjonen 

mottar meldingen nevnt i artikkel 5 nr. 1 i dette direktiv, dersom Kommisjonen innen tre måneder etter denne dato gjør kjent at 

den har fastslått at forslaget til teknisk forskrift gjelder et emne som omfattes av et forslag til direktiv, forordning eller 

beslutning som er forelagt Europaparlamentet og Rådet samsvar med artikkel 288 i TEUV. 

5.  Dersom Rådet vedtar en felles holdning ved første behandling i stillstandsperioden nevnt i nr. 3 og 4, skal denne perioden 

forlenges til 18 måneder, med forbehold for nr. 6.  
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6.  Forpliktelsene nevnt i nr. 3, 4 og 5 skal opphøre 

a)  når Kommisjonen informerer medlemsstatene om at den ikke lenger har til hensikt å foreslå eller vedta en bindende rettsakt, 

b)  når Kommisjonen informerer medlemsstatene om at den trekker sitt forslag eller utkast tilbake, eller 

c)  når Europaparlamentet og Rådet eller Kommisjonen har vedtatt en bindende rettsakt. 

7.  Nr. 1–5 får ikke anvendelse når en medlemsstat 

a)  av presserende årsaker som skyldes en alvorlig og uforutsigbar situasjon som gjelder vern av folkehelsen, samfunns-

sikkerheten eller vern av dyr eller planter, og for regler for tjenester også den offentlige orden og særlig vern av 

mindreårige, må forberede tekniske forskrifter på meget kort varsel for å vedta og innføre dem umiddelbart, uten at 

konsultasjon er mulig, eller 

b)  av presserende årsaker som skyldes en alvorlig og uforutsigbar situasjon, i forbindelse med vern av finanssystemets 

sikkerhet og integritet, og særlig vern av innskytere, investorer og forsikrede, umiddelbart må vedta og iverksette regler 

som gjelder finansielle tjenester. 

Medlemsstaten skal i meldingen nevnt i artikkel 5 angi grunnene som gjør den hurtige innføringen av de aktuelle tiltakene 

nødvendig. Kommisjonen skal uttale seg om meldingen så snart som mulig. Den skal treffe egnede tiltak i tilfeller der denne 

framgangsmåten blir misbrukt. Kommisjonen skal holde Europaparlamentet underrettet. 

Artikkel 7 

1.  Artikkel 5 og 6 får ikke anvendelse på medlemsstatenes lover og forskrifter eller på frivillige avtaler, dersom medlems-

statene dermed 

a)  oppfyller bindende unionsrettsakter som fører til vedtakelse av tekniske spesifikasjoner eller regler for tjenester, 

b)  oppfyller forpliktelser som følger av internasjonale avtaler som fører til vedtakelse av felles spesifikasjoner eller regler for 

tjenester i Unionen, 

c)  anvender beskyttelsesklausuler som er fastsatt i bindende unionsrettsakter, 

d)  anvender artikkel 12 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF(1), 

e)  begrenser seg til å fullbyrde en dom avsagt av Den europeiske unions domstol, 

f)  begrenser seg til å endre en teknisk forskrift i henhold til artikkel 1 nr. 1 bokstav f) på anmodning fra Kommisjonen, med 

henblikk på å fjerne en handelshindring eller med hensyn til regler som gjelder tjenester, en hindring for fri bevegelighet for 

tjenester eller etableringsadgang for tjenesteytere. 

2.  Artikkel 6 får ikke anvendelse på medlemsstatenes lover og forskrifter som forbyr produksjon, forutsatt at de ikke hindrer 

det frie varebyttet. 

3.  Artikkel 6 nr. 3–6 får ikke anvendelse på de frivillige avtalene som er nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav f) annet ledd  

punkt ii). 

4.  Artikkel 6 får ikke anvendelse på de tekniske spesifikasjonene eller andre krav eller regler for tjenester som er nevnt i 

artikkel 1 nr. 1 bokstav f) annet ledd punkt iii). 

Artikkel 8 

Kommisjonen skal hvert annet år framlegge rapport for Europaparlamentet, Rådet og Den europeiske økonomiske og sosiale 

komité om resultatene av anvendelsen av dette direktiv. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF av 3. desember 2001 om alminnelig produktsikkerhet (EFT L 11 av 15.1.2002, s. 4). 
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Kommisjonen skal offentliggjøre årlig statistikk over meldingene som er mottatt, i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 9 

Når tekniske forskrifter 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. 

Artikkel 10 

Direktiv 98/34/EØF, endret ved rettsaktene oppført i vedlegg III del A til dette direktiv, oppheves, uten at det berører 

medlemsstatenes forpliktelser i forbindelse med fristene for innarbeiding i nasjonal lovgivning av direktivene angitt i 

vedlegg III del B til det opphevede direktivet og i vedlegg III del B til dette direktiv. 

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i sammen-

ligningstabellen i vedlegg IV. 

Artikkel 11 

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

Artikkel 12 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 9. september 2015. 

For Europaparlamentet 

M. SCHULZ 

President 

For Rådet 

N. SCHMIT 

Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

Veiledende liste over tjenester som ikke omfattes av artikkel 1 nr. 1 bokstav b) annet ledd 

1. Tjenester som ikke ytes «over avstand» 

Tjenester som ytes når yteren og mottakeren av tjenesten er fysisk til stede, selv om det brukes elektroniske innretninger: 

a)  Undersøkelse eller behandling på et legekontor ved hjelp av elektronisk utstyr, men der pasienten er fysisk til stede. 

b)  Søking i en elektronisk katalog i en butikk der kunden er fysisk til stede. 

c)  Bestilling av en flybillett via et PC-nettverk i et reisebyrå der kunden er fysisk til stede. 

d)  Tilbud av elektroniske spill i en automatspillehall der brukeren er fysisk til stede. 

2. Tjenester som ikke er «formidlet elektronisk» 

— Tjenester der innholdet er materielt selv om de innebærer bruk av elektroniske innretninger: 

a)  Penge- eller billettautomater (pengesedler, togbilletter). 

b)  Tilgang til veinett, parkeringsplasser osv. mot betaling, selv om det ved inngang/utgang finnes elektroniske innretninger 

for å kontrollere tilgangen og/eller sikre korrekt betaling. 

— Offlinetjenester: distribusjon av CD-ROM eller programvare på diskett. 

— Tjenester som ikke ytes ved hjelp av elektroniske systemer for lagring og behandling av data: 

a)  Taletelefonitjenester. 

b)  Telefaks-/telekstjenester. 

c)  Tjenester som ytes via taletelefoni eller telefaks. 

d)  Konsultasjon av lege ved hjelp av telefon/telefaks. 

e)  Konsultasjon av advokat ved hjelp av telefon/telefaks. 

f)  Direkte markedsføring ved hjelp av telefon/telefaks. 

3. Tjenester som ikke ytes «på individuell anmodning fra mottakeren av tjenester» 

Tjenester som ytes ved forsendelse av data uten individuell anmodning, og som skal mottas samtidig av et ubegrenset antall 

mottakere (punkt-til-flerpunktsoverføring): 

a)  Fjernsynssendinger (herunder tjenester som er nært beslektet med bestillingsvideo) nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav e) i 

direktiv 2010/13/EU, 

b)  Radiokringkasting. 

c)  Tekst-tv (på tv). 

 _____  



Nr. 33/406 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.5.2020 

 

VEDLEGG II 

Veiledende liste over finansielle tjenester som omfattes av artikkel 1 nr. 4 

— Investeringstjenester, 

— forsikrings- og gjenforsikringstransaksjoner, 

— banktjenester, 

— transaksjoner i forbindelse med pensjonsfond, 

— tjenester i forbindelse med termin- eller opsjonstransaksjoner. 

Disse tjenestene omfatter særlig 

a)  investeringstjenester som nevnt i vedlegget til direktiv 2004/39/EF, tjenester som ytes av foretak for kollektiv investering, 

b)  tjenester i forbindelse med virksomhet som omfattes av gjensidig anerkjennelse, og som er nevnt i vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU(1), 

c)  transaksjoner i forbindelse med forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet nevnt i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/138/EF(2). 

 _____  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF 

(EUT L 176 av 27.6.2013, s. 338). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og 

gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1). 
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VEDLEGG III 

DEL A 

Opphevet direktiv med liste over endringsdirektiver 

(nevnt i artikkel 10) 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF 

(EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37) 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/48/EF 

(EFT L 217 av 5.8.1998, s. 18) 

 

Del 1 avdeling H i vedlegg II til tiltredelsesakten av 2004 

(EUT L 236 av 23.9.2003, s. 68) 

Bare henvisningen i punkt 2 til direktiv 98/34/EF 

Rådsdirektiv 2006/96/EF 

(EUT L 363 av 20.12.2006, s. 81) 

Bare henvisningen i artikkel 1 til direktiv 98/34/EF 

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 

(EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12) 

Bare artikkel 26 nr. 2 

DEL B 

Frister for innarbeiding i nasjonal rett 

(nevnt i artikkel 10) 

Direktiv Frist for innarbeiding 

98/34/EF — 

98/48/EF 5. august 1999 

2006/96/EF 1. januar 2007 
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VEDLEGG IV 

Sammenligningstabell 

Direktiv 98/34/EF Dette direktiv 

Artikkel 1 første ledd innledende tekst Artikkel 1 nr. 1 innledende tekst 

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

Artikkel 1 første ledd punkt 2 første ledd Artikkel 1 nr. 1 bokstav b) første ledd 

Artikkel 1 første ledd punkt 2 annet ledd første strekpunkt Artikkel 1 bokstav b) annet ledd punkt i) 

Artikkel 1 første ledd punkt 2 annet ledd annet strekpunkt Artikkel 1 nr. 1 bokstav b) annet ledd punkt ii) 

Artikkel 1 første ledd punkt 2 annet ledd tredje strekpunkt Artikkel 1 nr. 1 bokstav b) annet ledd punkt iii) 

Artikkel 1 første ledd punkt 2 tredje ledd Artikkel 1 nr. 1 bokstav b) tredje ledd 

Artikkel 1 første ledd punkt 2) fjerde ledd innledende tekst Artikkel 1 nr. 2 innledende tekst 

Artikkel 1 første ledd punkt 2 fjerde ledd første strekpunkt Artikkel 1 nr. 2 bokstav a) 

Artikkel 1 første ledd punkt 2 fjerde ledd annet strekpunkt Artikkel 1 nr. 2 bokstav b) 

Artikkel 1 første ledd punkt 3 Artikkel 1 nr. 1 bokstav c) 

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

Artikkel 1 første ledd punkt 5 første ledd Artikkel 1 nr. 1 bokstav e) første ledd 

Artikkel 1 første ledd punkt 5 annet ledd Artikkel 1 nr. 3 

Artikkel 1 første ledd punkt 5 tredje ledd Artikkel 1 nr. 4 

Artikkel 1 første ledd punkt 5 fjerde ledd Artikkel 1 nr. 5 

Artikkel 1 første ledd punkt 5 femte ledd innledende tekst Artikkel 1 nr. 1 bokstav e) annet ledd innledende tekst 

Artikkel 1 første ledd punkt 5 femte ledd første strekpunkt Artikkel 1 nr. 1 bokstav e) annet ledd punkt i) 

Artikkel 1 første ledd punkt 5 femte ledd annet strekpunkt Artikkel 1 nr. 1 bokstav e) annet ledd punkt ii) 

Artikkel 1 første ledd punkt 11 første ledd Artikkel 1 nr. 1 bokstav f) første ledd 

Artikkel 1 første ledd punkt 11 annet ledd innledende tekst Artikkel 1 nr. 1 bokstav f) annet ledd innledende tekst 

Artikkel 1 første ledd punkt 11 annet ledd første strekpunkt Artikkel 1 nr. 1 bokstav f) annet ledd punkt i) 

Artikkel 1 første ledd punkt 11 annet ledd annet strekpunkt Artikkel 1 nr. 1 bokstav f) annet ledd punkt ii) 
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Direktiv 98/34/EF Dette direktiv 

Artikkel 1 første ledd punkt 11 annet ledd tredje strekpunkt Artikkel 1 nr. 1 bokstav f) annet ledd punkt iii) 

Artikkel 1 første ledd punkt 11 tredje ledd Artikkel 1 nr. 1 bokstav f) tredje ledd 

Artikkel 1 første ledd punkt 11 fjerde ledd Artikkel 1 nr. 1 bokstav f) fjerde ledd 

Artikkel 1 første ledd punkt 12 Artikkel 1 nr. 1 bokstav g) 

Artikkel 1 annet ledd Artikkel 1 nr. 6 

Artikkel 5 Artikkel 2 

Artikkel 6 nr. 1 og 2 Artikkel 3 nr. 1 og 2 

Artikkel 6 nr. 3 innledende tekst Artikkel 3 nr. 3 innledende tekst 

Artikkel 6 nr. 3 annet strekpunkt Artikkel 3 nr. 3 bokstav a) 

Artikkel 6 nr. 3 tredje strekpunkt Artikkel 3 nr. 3 bokstav b) 

Artikkel 6 nr. 3 fjerde strekpunkt Artikkel 3 nr. 3 bokstav c) 

Artikkel 6 nr. 4 innledende tekst Artikkel 3 nr. 4 innledende tekst 

Artikkel 6 nr. 4 bokstav c) Artikkel 3 nr. 4 bokstav a) 

Artikkel 6 nr. 4 bokstav d) Artikkel 3 nr. 4 bokstav b) 

Artikkel 6 nr. 5–8 Artikkel 3 nr. 5–8 

Artikkel 7 Artikkel 4 

Artikkel 8 Artikkel 5 

Artikkel 9 nr. 1–5 Artikkel 6 nr. 1–5 

Artikkel 9 nr. 6 innledende tekst Artikkel 6 nr. 6 innledende tekst 

Artikkel 9 nr. 6 første strekpunkt Artikkel 6 nr. 6 bokstav a) 

Artikkel 9 nr. 6 annet strekpunkt Artikkel 6 nr. 6 bokstav b) 

Artikkel 9 nr. 6 tredje strekpunkt Artikkel 6 nr. 6 bokstav c) 

Artikkel 9 nr. 7 første ledd innledende tekst Artikkel 6 nr. 7 første ledd innledende tekst 

Artikkel 9 nr. 7 første ledd første strekpunkt Artikkel 6 nr. 7 første ledd bokstav a) 

Artikkel 9 nr. 7 første ledd annet strekpunkt Artikkel 6 nr. 7 første ledd bokstav b) 

Artikkel 9 nr. 7 annet ledd Artikkel 6 nr. 7 annet ledd 

Artikkel 10 nr. 1 innledende tekst Artikkel 7 nr. 1 innledende tekst 

Artikkel 10 nr. 1 første strekpunkt Artikkel 7 nr. 1 bokstav a) 

Artikkel 10 nr. 1 annet strekpunkt Artikkel 7 nr. 1 bokstav b) 

Artikkel 10 nr. 1 tredje strekpunkt Artikkel 7 nr. 1 bokstav c) 
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Direktiv 98/34/EF Dette direktiv 

Artikkel 10 nr. 1 fjerde strekpunkt Artikkel 7 nr. 1 bokstav d) 

Artikkel 10 nr. 1 femte strekpunkt Artikkel 7 nr. 1 bokstav e) 

Artikkel 10 nr. 1 sjette strekpunkt Artikkel 7 nr. 1 bokstav f) 

Artikkel 10 nr. 2, 3 og 4 Artikkel 7 nr. 2, 3 og 4 

Artikkel 11 første punktum Artikkel 8 første ledd 

Artikkel 11 annet punktum Artikkel 8 annet ledd 

Artikkel 12 Artikkel 9 

Artikkel 13 — 

— Artikkel 10 

Artikkel 14 Artikkel 11 

Artikkel 15 Artikkel 12 

Vedlegg III — 

Vedlegg IV — 

Vedlegg V Vedlegg I 

Vedlegg VI Vedlegg II 

— Vedlegg III 

— Vedlegg IV 
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BESLUTNING nr. H8 

av 17. desember 2015 (ajourført med mindre tekniske forklaringer 9. mars 2016) 

om forretningsorden for og sammensetning av Den tekniske komité for databehandling under  

Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger 

2016/C 263/04(*) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR SAMORDNING AV TRYGDEORDNINGER HAR 

under henvisning til artikkel 72 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 skal fremme og utvikle samarbeid mellom medlems-

statene ved å modernisere framgangsmåtene for utveksling av opplysninger, særlig ved å tilpasse informasjonsstrømmen 

mellom institusjonene med sikte på elektronisk utveksling, samtidig som det tas hensyn til utviklingen innen databehandling i 

den enkelte medlemsstat, og skal vedta felles regler for strukturen i datatjenestene, særlig med hensyn til sikkerhet og bruk av 

standarder, samt fastsette bestemmelser om driften av den delen av disse tjenestene som er felles, 

under henvisning til artikkel 73 i forordning (EF) nr. 883/2004, der det er fastsatt at Den administrative kommisjon skal 

fastsette sammensetningen av og forretningsordenen for en teknisk komité for databehandling, som skal levere rapporter og 

avgi en begrunnet uttalelse før Den administrative kommisjon treffer beslutninger i henhold til forordningens artikkel 72 

bokstav d). 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1. Den administrative kommisjon skal nedsette Den tekniske komité for databehandling som er omhandlet i artikkel 73  

nr. 1 i forordning (EF) nr. 883/2004. Komiteen skal kalles «Den tekniske komité». 

2. Den tekniske komité skal ha de oppgaver som er fastsatt i artikkel 73 nr. 2 i forordning (EF) nr. 883/2004. 

3. Mandatet for Den tekniske komités særskilte oppgaver skal fastsettes av Den administrative kommisjon for koordinering 

av trygdeordninger, som om nødvendig kan endre disse oppgavene. 

Artikkel 2 

1. Den tekniske komité skal bestå av to medlemmer fra hver medlemsstat, hvorav den ene skal oppnevnes som fast medlem 

og den andre som varamedlem. 

2. Medlemsstatens regjeringsrepresentant i Den administrative kommisjon skal underrette sekretariatet for Den admini-

strative kommisjon om oppnevningene. 

3. Medlemmene kan i møtene i Den tekniske komité ledsages av én eller flere sakkyndige dersom sakene som skal 

behandles, er av en slik art at det er nødvendig. 

4. Hver delegasjon kan som hovedregel ikke bestå av flere enn fire personer. 

5. Representanten for Europakommisjonen i Den administrative kommisjon eller en person utnevnt av denne skal ha en 

rådgivende rolle i Den tekniske komité. 

6. Representanten for Europakommisjonen, dennes varamedlem eller et medlem av sekretariatet eller den person 

sekretariatet for Den administrative kommisjon har utpekt, kan delta i samtlige møter i Den tekniske komité og dens ad hoc-

arbeidsgrupper. En representant / representanter for den relevante avdeling i Europakommisjonen kan også delta i disse møtene 

dersom det er hensiktsmessig for behandlingen av et spørsmål. 

7. Et medlem av sekretariatet for Den administrative kommisjon skal delta i samtlige møter i Den tekniske komité og dens 

ad hoc-arbeidsgrupper.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT C 263 av 20.7.2016, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 166 av 30.4.2004, s. 1. 

2020/EØS/33/66 
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Artikkel 3 

1. Vervet som leder for Den tekniske komité skal innehas for et halvt år om gangen av det faste medlemmet eller av en 

annen utnevnt tjenestemann fra den stat hvis representant i Den administrative kommisjon i samme tidsrom leder denne 

kommisjonen. 

2. Dersom den sittende leder er forhindret fra å delta i et møte i Den tekniske komité, skal vedkommendes varamedlem 

fungere i hans/hennes sted. 

3. Lederen av Den tekniske komité kan gi sekretariatet anvisninger om avviklingen av møtene og utførelsen av de oppgaver 

som hører inn under Den tekniske komité. 

Artikkel 4 

Den tekniske komité trer sammen etter innkalling som sekretariatet i samråd med lederen av Den tekniske komité sender til 

medlemmene og til representanten for Europakommisjonen senest ti virkedager før møtet. 

Artikkel 5 

Den tekniske komité skal om nødvendig vedta sine rapporter og begrunnede uttalelser på grunnlag av teknisk dokumentasjon 

og undersøkelser. Komiteen kan anmode de nasjonale forvaltninger om alle opplysninger den anser som nødvendige i 

forbindelse med behandlingen av de saker den blir forelagt. 

Artikkel 6 

1. Den tekniske komité kan opprette ad hoc-arbeidsgrupper som består av et begrenset antall personer som skal behandle 

særskilte spørsmål og framlegge forslag for Den tekniske komité. 

Den tekniske komité skal beskrive i en skriftlig fullmakt hvilke oppgaver som disse arbeidsgruppene skal utføre og en tidsplan 

for gjennomføringen av disse oppgavene. 

2. Ad hoc-arbeidsgruppene skal ledes av en person utpekt av lederen for Den tekniske komité i samråd med representanten 

for Europakommisjonen, eller når det ikke er mulig, av en sakkyndig som representerer den stat hvis representant i Den 

administrative kommisjon innehar vervet som leder for denne kommisjonen. 

3. Lederen av ad hoc-arbeidsgruppen skal innkalles til det møtet i Den tekniske komité der ad hoc-arbeidsgruppens rapport 

behandles. 

Artikkel 7 

Et utpekt medlem av Den administrative kommisjons sekretariat skal forberede og tilrettelegge møtene i Den tekniske komité. 

Artikkel 8 

1. Rapportene og de begrunnede uttalelsene skal vedtas med simpelt flertall av alle medlemmene, idet hver medlemsstat har 

én stemme, som skal avgis av det faste medlemmet, eller av varamedlemmet ved forfall. Det skal framgå av Den tekniske 

komités rapporter eller begrunnede uttalelser om de er vedtatt enstemmig eller med simpelt flertall. Dersom det finnes et 

mindretall, skal det opplyses om mindretallets konklusjoner eller forbehold. 

2. Når et fast medlem av Den tekniske komité er leder for komiteen, skal vedkommendes varamedlem avgi stemme i stedet. 

3. Ethvert medlem som er til stede under en avstemning og avholder seg fra å stemme, skal oppfordres av lederen til å 

begrunne dette. 

4. Dersom flertallet av de medlemmene som er til stede, avholder seg fra å stemme, skal forslaget som blir tatt opp til 

avstemning, anses for ikke å ha kommet i betraktning. 

5. Den tekniske komité kan beslutte å vedta rapporter og begrunnede uttalelser ved bruk av en skriftlig framgangsmåte 

dersom en slik framgangsmåte er avtalt i et tidligere møte i Den tekniske komité. 

For dette formål skal lederen framlegge teksten som skal vedtas, for medlemmene av Den tekniske komité. Medlemmene skal 

få en fastsatt frist på minst ti virkedager til å opplyse om at de avviser den foreslåtte teksten eller avholder seg fra å stemme. 

Dersom det ikke gis noe svar innen den fastsatte fristen, skal dette anses som en positiv stemme. 

Lederen kan også beslutte å innlede en skriftlig framgangsmåte dersom det ikke tidligere er oppnådd enighet i et møte i Den 

tekniske komité. I slike tilfeller skal bare et skriftlig samtykke til den foreslåtte teksten regnes som en positiv stemme, og det 

skal gis en fastsatt frist på minst 15 virkedager.  
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Lederen skal ved utløpet av den fastsatte fristen underrette medlemmene om resultatet av avstemningen. En beslutning som har 

fått det nødvendige antall positive stemmer, skal anses som vedtatt den dagen som er fastsatt som siste frist for medlemmene til 

å avgi sitt svar. 

6. Dersom et medlem i Den tekniske komité i løpet av den skriftlige framgangsmåten foreslår en endring av teksten, skal 

lederen enten 

a) innlede den skriftlige framgangsmåten på nytt ved å meddele den foreslåtte endringen til medlemmene etter fram-

gangsmåten fastsatt i nr. 5, eller 

b) avbryte den skriftlige framgangsmåten for å få spørsmålet drøftet i neste møte, 

alt etter hva lederen finner hensiktsmessig i den aktuelle saken. 

7. Dersom et medlem i Den tekniske komité før utløpet av den fastsatte svarfristen anmoder om at den foreslåtte teksten skal 

behandles i et møte i Den tekniske komité, skal den skriftlige framgangsmåten avbrytes. 

Spørsmålet skal da behandles i neste møte i Den tekniske komité. 

Artikkel 9 

1. Den foreløpige dagsordenen for hvert møte i Den tekniske komité skal utarbeides av sekretariatet i samråd med lederen av 

Den tekniske komité. 

Før sekretariatet foreslår å sette opp et punkt på dagsordenen, kan det, dersom det synes nødvendig, be de berørte delegasjonene 

om skriftlig å framlegge sine synspunkter på spørsmålet. 

Den foreløpige dagsordenen skal i prinsippet inneholde de punktene som et medlem eller representanten for Europakommi-

sjonen har framlagt anmodning om. 

2. Den foreløpige dagsordenen skal sendes til medlemmene av Den tekniske komité og personene nevnt i artikkel 2  

nr. 6 ovenfor minst 15 virkedager før møtet begynner. En revidert utgave av dagsordenen kan sendes fem virkedager før møtet. 

Dokumenter som gjelder punkter på dagsordenen som krever beslutninger eller uttalelser på et møte, bør i prinsippet stilles til 

rådighet senest ti virkedager før møtet. Dette får ikke anvendelse på dokumenter som gir generelle opplysninger som ikke 

behøver godkjenning, ved uvanlige omstendigheter og i andre tilfeller som kan godkjennes av Den tekniske komité i samsvar 

med artikkel 14 nedenfor. 

3. Ved begynnelsen av hvert møte skal Den tekniske komité godkjenne dagsordenen. 

For at et punkt som ikke står på den foreløpige dagsordenen, skal kunne settes på dagsordenen, kreves det enstemmighet i Den 

tekniske komité. 

Artikkel 10 

1. Sekretariatet for Den administrative kommisjon skal utarbeide referatet fra møtene i Den tekniske komité. Referatet skal 

godkjennes av Den tekniske komité. 

2. Den engelske utgaven av referatet vil bli sendt delegasjonene for gjennomgåelse senest en måned før neste møte i Den 

tekniske komité. 

De forskjellige språkversjonene av referatet vil bli gjort tilgjengelig så snart som mulig etter at alle omforente endringer er blitt 

innarbeidet i den engelske versjonen. 

3. Medlemmer som ikke har mottatt referatet på sitt eget språk, kan utsette sin endelige godkjenning til de har mottatt 

referatet på dette språket. 

Artikkel 11 

1. Den tekniske komité skal etter hvert møte framlegge en skriftlig rapport for Den administrative kommisjon om sin 

virksomhet og om resultatene som er oppnådd. 

2. På anmodning fra presidenten for Den administrative kommisjon skal lederen for Den tekniske komité avlegge rapport på 

Den administrative kommisjons møter om Den tekniske komités virksomhet. 

Artikkel 12 

Ethvert forslag om tiltak fra Den tekniske komité som medfører kostnader for Europakommisjonen, skal godkjennes av 

representanten for denne institusjonen. 
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Artikkel 13 

Rapporter, grunngitte uttalelser, dagsorden og eventuelle andre dokumenter som underbygger virksomheten til Den tekniske 

komité, skal utarbeides på engelsk. 

Artikkel 14 

I den grad det er nødvendig, kan Den tekniske komité ved enstemmighet beslutte å presisere den gjeldende forretningsorden. 

Artikkel 15 

Denne beslutning skal kunngjøres i Den europeiske unions tidende. Den får anvendelse fra den dagen den kunngjøres. 

Artikkel 16 

Denne beslutning erstatter beslutning nr. H2 av 12. juni 2009. 

 President for Den administrative kommisjon 

Claude EWEN 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1979 

av 13. desember 2018 

om fastsettelse av det veide gjennomsnittet av de høyeste mobiltermineringstakstene i Unionen og om 

oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2311(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 531/2012 av 13. juni 2012 om gjesting i offentlige 

mobilkommunikasjonsnett i Unionen(1), særlig artikkel 6e nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med forordning (EU) nr. 531/2012 bør innenlandske tilbydere fra 15. juni 2017 ikke innkreve en tilleggsavgift 

utover den innenlandske sluttbrukerprisen fra nettgjestingskunder i noen medlemsstat for mottatte regulerte nett-

gjestingsanrop, når disse anropene er innenfor rammen av en ordning for normal bruk. 

2) I henhold til forordning (EU) nr. 531/2012 skal en tilleggsavgift for mottatte regulerte nettgjestingsanrop ikke overstige 

det veide gjennomsnittet av de høyeste mobiltermineringstakstene i Unionen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2311(2) fastsatte det veide gjennomsnittet av de høyeste 

mobiltermineringstakstene i Unionen som skulle anvendes i 2018, på grunnlag av verdiene fra 1. juli 2017. 

4) Sammenslutningen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon har framlagt for Kommi-

sjonen oppdaterte opplysninger samlet inn fra medlemsstatenes nasjonale reguleringsmyndigheter om de høyeste 

mobiltermineringstakstene som i samsvar med artikkel 7 og 16 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF(3) og 

artikkel 13 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/19/EF(4) er pålagt i hvert nasjonale engrosmarked for 

taleanropterminering i individuelle mobilnett, og om samlet antall abonnenter i medlemsstatene. 

5) I samsvar med forordning (EU) nr. 531/2012 har Kommisjonen beregnet det veide gjennomsnittet av de høyeste 

mobiltermineringstakstene i Unionen ved å multiplisere høyeste tillatte mobiltermineringstakst i en gitt medlemsstat 

med antallet abonnenter i den medlemsstaten, addere produktene beregnet på denne måten for alle medlemsstater og 

dividere totalsummen med samlet antall abonnenter i alle medlemsstater på grunnlag av verdiene fra 1. juli 2018. For 

medlemsstater utenfor euroområdet er den relevante valutakursen gjennomsnittet for annet kvartal 2018 hentet fra 

databasen til Den europeiske sentralbank. 

6) Det er derfor nødvendig å oppdatere verdiene for det veide gjennomsnittet av de høyeste mobiltermineringstakstene i 

Unionen som er fastsatt i kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2311. 

7) Gjennomføringsforordning (EU) 2017/2311 bør derfor oppheves. 

8) I henhold til forordning (EU) nr. 531/2012 skal Kommisjonen årlig revidere det veide gjennomsnittet av de høyeste 

mobiltermineringstakstene i Unionen. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Kommunikasjonskomiteen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Det veide gjennomsnittet av de høyeste mobiltermineringstakstene i Unionen fastsettes til 0,0085 euro per minutt. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 317 av 14.12.2018, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 86/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 172 av 30.6.2012, s. 10. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2311 av 13. desember 2017 om fastsettelse av det veide gjennomsnittet av de høyeste 

mobiltermineringstakstene i Unionen og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2016/2292 (EUT L 331 av 14.12.2017, s. 39). 

(3) 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). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/19/EF av 7. mars 2002 om tilgang til og samtrafikk mellom elektroniske kommunikasjonsnett og 

tilhørende ressurser (tilgangsdirektivet) (EFT L 108 av 24.4.2002, s. 7). 

2020/EØS/33/67 
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Artikkel 2 

Gjennomføringsforordning (EU) 2017/2311 oppheves. 

Artikkel 3 

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 13. desember 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/936 

av 29. juni 2018 

om medlemsstatenes adgang til å vedta visse unntak i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/68/EF om innlands transport av farlig gods 

[meddelt under nummer K(2018) 4003](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF av 24. september 2008 om innlands transport av farlig 

gods(1), særlig artikkel 6 nr. 2 og 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Avsnitt I.3 i vedlegg I, avsnitt II.3 i vedlegg II og avsnitt III.3 i vedlegg III til direktiv 2008/68/EF inneholder lister over 

nasjonale unntak som åpner mulighet for å ta hensyn til særlige nasjonale forhold. Visse medlemsstater har anmodet om 

flere nye nasjonale unntak og flere endringer av godkjente unntak. 

2) Disse unntakene bør godkjennes. 

3) Ettersom avsnitt I.3 i vedlegg I, avsnitt II.3 i vedlegg II og avsnitt III.3 i vedlegg III derfor må endres, er det av 

klarhetshensyn hensiktsmessig at de erstattes i sin helhet. 

4) Direktiv 2008/68/EF bør derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for transport av farlig gods nedsatt ved 

direktiv 2008/68/EF. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Medlemsstatene oppført i vedlegget gis adgang til å gjennomføre unntakene som er angitt i vedlegget med hensyn til transport 

av farlig gods på deres territorium. 

Unntakene skal anvendes uten forskjellsbehandling. 

Artikkel 2 

Avsnitt I.3 i vedlegg I, avsnitt II.3 i vedlegg II og avsnitt III.3 i vedlegg III til direktiv 2008/68/EF endres i samsvar med 

vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 29. juni 2018. 

 For Kommisjonen 

Violeta BULC 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 165 av 2.7.2018, s. 42, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 87/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 260 av 30.9.2008, s. 13. 

2020/EØS/33/68 
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VEDLEGG 

I vedlegg I, II og III til direktiv 2008/68/EF gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg I skal avsnitt I.3 lyde: 

«I.3. Nasjonale unntak 

Unntak for medlemsstatene for transport av farlig gods på deres territorium på grunnlag av artikkel 6 nr. 2 i direktiv 

2008/68/EF. 

Nummerering av unntakene: RO–a/bi/bii–MS–nn 

RO = vei 

a/bi/bii = artikkel 6 nr. 2 bokstav a) / bokstav b) i) / bokstav b) ii) 

MS = forkortelse for medlemsstat 

nn = løpenummer 

På grunnlag av artikkel 6 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2008/68/EF 

AT Østerrike 

RO–a–AT–1 

Gjelder: Små mengder av alle klasser unntatt klasse 1, 6.2 og 7. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 3.4. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Transport av farlig gods emballert i begrensede mengder. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Opptil 30 kg eller liter farlig gods som ikke tilhører transportkategori 0 eller 1, i innvendig 

emballasje for begrensede mengder, i emballasje i samsvar med ADR eller i form av solide gjenstander kan emballeres 

sammen i X-prøvede kasser. 

Sluttbrukere kan hente dem fra og bringe dem tilbake til butikken, og detaljister kan transportere dem til sluttbrukere eller 

mellom sine egne butikker. 

Per transportenhet kan det transporteres høyst 333 kg eller liter innenfor en radius på 100 km. 

Kassene skal være merket på en ensartet måte og ledsages av et forenklet transportdokument. 

Noen få bestemmelser om lasting og håndtering får anvendelse. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: - 

Kommentarer: 

Gyldig til: 30. juni 2022 

BE Belgia 

RO–a–BE–1 

Gjelder: Klasse 1 – små mengder. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1.1.3.6. 

Innhold i vedlegget til direktivet: I 1.1.3.6 begrenses mengden sprengstoff som kan transporteres i et vanlig kjøretøy, til 20 kg. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Operatører av lagre som ligger langt fra leverandørene, kan få tillatelse til å transportere 

høyst 25 kg dynamitt eller kraftig sprengstoff og 300 fenghetter i vanlige motorvogner, på vilkår fastsatt av sprengstoff-

tjenesten. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Article 111 de l'arrêté royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs. 

Gyldig til: 30. juni 2020  
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RO–a–BE– 2 

Gjelder: Transport av ikke-rengjorte, tomme beholdere som har inneholdt produkter av forskjellige klasser. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.1.6. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Angivelse i transportdokumentet: «ikke-rengjorte, tomme beholdere som har inneholdt 

produkter av forskjellige klasser». 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Unntak 6-97. 

Gyldig til: 31. desember 2022 

RO–a–BE–3 

Gjelder: Vedtakelse av RO–a–UK–4. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Unntak 4-2004. 

Gyldig til: 31. desember 2022 

RO–a–BE–4 

Gjelder: Unntak fra alle ADR-kravene til nasjonal transport av høyst 1 000 brukte ioniske røykdetektorer fra private 

husholdninger til behandlingsanlegget i Belgia, via returpunktene som er planlagt i scenarioet for selektiv innsamling av 

røykdetektorer. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Alle krav. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Ioniske røykdetektorer til privat bruk er ikke underlagt lovfestet kontroll fra et radiologisk 

synspunkt når røykdetektoren er av en godkjent type. Transporten av disse røykdetektorene til sluttbrukeren er også unntatt 

fra ADR-kravene. (Se 1.7.1.4. bokstav e).) 

I direktiv 2002/96/EF (om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr) kreves selektiv innsamling av brukte røykdetektorer for 

behandling av kretskortene og, for ioniske røykdetektorer, for å fjerne radioaktive stoffer. For å gjøre denne selektive 

innsamlingen mulig er det utviklet et mulig scenario for å oppmuntre private husholdninger til å bringe sine brukte 

røykdetektorer til et returpunkt, hvorfra disse røykdetektorene kan sendes til et behandlingsanlegg, noen ganger via et andre 

returpunkt eller et midlertidig lagringssted. 

På returpunktene vil det stilles til rådighet metallemballasje med en kapasitet på høyst 1 000 røykdetektorer. Fra disse 

punktene kan én slik pakke med røykdetektorer transporteres sammen med annet avfall til et midlertidig lagringssted eller 

til behandlingsanlegget. Emballasjen vil merkes med ordet «røykdetektor». 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Scenario for selektiv innsamling av røykdetektorer omfattes av vilkårene 

for fjerning av godkjente instrumenter fastsatt i artikkel 3.1.d.2 i kongelig dekret av 20. juli 2001 om alminnelige regler for 

strålevern. 

Kommentarer: Unntaket er nødvendig for å gjøre selektiv innsamling av brukte ioniske røykdetektorer mulig. 

Gyldig til: 30. juni 2020 

DE Tyskland 

RO–a–DE–1 

Gjelder: Sampakking og samlasting av bildeler med klassifikasjon 1.4G med visse typer farlig gods (n4). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 4.1.10 og 7.5.2.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Bestemmelser om sampakking og samlasting. 

Innhold i nasjonal lovgivning: UN 0431 og UN 0503 kan lastes sammen med visse typer farlig gods (produkter knyttet til 

bilproduksjon) i visse mengder, som angitt i unntaket. Verdien 1 000 (jf. 1.1.3.6.4) skal ikke overskrides.  
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Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I 

S. 4350); Ausnahme 28. 

Kommentarer: Unntaket er nødvendig for å sikre rask levering av sikkerhetsdeler til biler i tråd med lokal etterspørsel. På 

grunn av det store produktsortimentet lagerføres produktene som oftest ikke hos lokale verksteder. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–DE–2 

Gjelder: Unntak fra kravet om å medbringe et transportdokument og en transportørerklæring for visse mengder farlig gods 

som definert i 1.1.3.6 (n1). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.1.1 og 5.4.1.1.6. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Innhold i transportdokumentet. 

Innhold i nasjonal lovgivning: For alle klasser unntatt klasse 7: Det kreves ikke et transportdokument dersom mengden 

varer som transporteres, ikke overstiger mengdene angitt i 1.1.3.6. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I 

S. 4350); Ausnahme 18. 

Kommentarer: Opplysningene som framgår av merkingen av emballasjen, anses som tilstrekkelig for nasjonal transport, 

ettersom et transportdokument ikke alltid er hensiktsmessig ved lokal distribusjon. 

Unntak registrert av Kommisjonen som unntak nr. 22 (i henhold til artikkel 6 nr. 10 i direktiv 94/55/EF). 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–DE–3 

Gjelder: Transport av målestandarder og drivstoffpumper (tomme, ikke-rengjorte). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Bestemmelser om UN-nummer 1202, 1203 og 1223. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Emballasje, merking, dokumenter, transport- og håndteringsveiledninger samt veiled-

ninger for kjøretøyets mannskap. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Angivelse av gjeldende forskrifter og tilleggsbestemmelser om anvendelse av unntaket; 

opptil 1 000 l: tilsvarer tom, ikke-rengjort emballasje; over 1 000 l: overholdelse av visse forskrifter for tanker; bare 

transport av tom, ikke-rengjort emballasje. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I 

S. 4350); Ausnahme 24. 

Kommentarer: Liste nr. 7, 38, 38a. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–DE–5 

Gjelder: Sampakking tillatt. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 4.1.10.4 MP2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Sampakking ikke tillatt. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Klasse 1.4S, 2, 3 og 6.1; tillatelse til sampakking av gjenstander i klasse 1.4S (patroner til 

små våpen), aerosoler (klasse 2) og rengjørings- og behandlingsmaterialer i klasse 3 og 6.1 (UN-numre angitt) i form av 

sett som selges sampakket i emballasjegruppe II i små mengder. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I 

S. 4350); Ausnahme 21. 

Kommentarer: Liste nr. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g. 

Gyldig til: 30. juni 2021  
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DK Danmark 

RO–a–DK–2 

Gjelder: Veitransport av emballasje som inneholder eksplosjonsfarlige stoffer, og emballasje som inneholder fenghetter, i 

det samme kjøretøyet. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 7.5.2.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Bestemmelser om sampakking. 

Innhold i nasjonal lovgivning: ADR-reglene skal overholdes ved veitransport av farlig gods. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods  

§ 4, stk. l. 

Kommentarer: Det er et praktisk begrunnet behov for å kunne pakke eksplosjonsfarlige stoffer sammen med fenghetter på 

samme kjøretøy når slike varer transporteres fra lagringsstedet til arbeidsplassen og tilbake igjen. 

Når den danske lovgivningen om transport av farlig gods endres, vil danske myndigheter tillate slik transport på følgende 

vilkår: 

1. Transporten kan inneholde høyst 25 kg eksplosjonsfarlige stoffer i gruppe D. 

2. Transporten kan inneholde høyst 200 fenghetter i gruppe B. 

3. Fenghetter og eksplosjonsfarlige stoffer skal pakkes hver for seg i FN-godkjent emballasje i samsvar med reglene i 

direktiv 2000/61/EF om endring av direktiv 94/55/EF. 

4. Avstanden mellom emballasjer som inneholder fenghetter, og emballasjer som inneholder eksplosjonsfarlige stoffer, 

skal være minst 1 meter. Denne avstanden skal overholdes selv om kjøretøyet plutselig bråbremser. Emballasjer som 

inneholder eksplosjonsfarlige stoffer, og emballasjer som inneholder fenghetter, skal lastes slik at de raskt kan fjernes 

fra kjøretøyet. 

5. Alle andre regler for veitransport av farlig gods skal overholdes. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–DK–3 

Gjelder: Veitransport av emballasjer og gjenstander som inneholder avfall fra eller rester av farlig gods av visse klasser fra 

husholdninger og foretak, med sikte på sluttbehandling. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Delene og kapitlene 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 8.1 og 8.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Klassifiseringsbestemmelser, særlige bestemmelser, emballeringsbestemmelser, fram-

gangsmåter for forsendelse, krav til utforming og prøving av emballasje, alminnelige krav til transportenheter og utstyr om 

bord samt opplæringskrav. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Innvendig emballasje og gjenstander som inneholder avfall fra eller rester av farlig gods i 

visse klasser innsamlet fra private husholdninger eller foretak med henblikk på sluttbehandling, kan emballeres sammen i 

visse ytre emballasjer og/eller samleemballasjer og transporteres etter framgangsmåter for spesialforsendelse, herunder 

særlige emballerings- og merkingsbegrensninger. Mengden farlig gods per innvendig emballasje, per ytre emballasje 

og/eller per transportenhet er begrenset. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods §  

4, stk. 3. 

Kommentarer: Avfallshåndterere kan ikke anvende alle bestemmelsene i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF når 

avfall med rester av farlig gods er innsamlet fra private husholdninger og foretak med henblikk på sluttbehandling. Avfallet 

befinner seg vanligvis i emballasje som er solgt i detaljhandel. 

Gyldig til: 1. januar 2019  
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FI Finland 

RO–a–FI–1 

Gjelder: Transport av farlig gods i visse mengder i busser. 

Rettslig grunnlag: Direktiv 2008/68/EF artikkel 6 nr. 2 bokstav a). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Del 1, 4 og 5. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Unntak, bestemmelser om emballering, merking og dokumentasjon. 

Innhold i nasjonal lovgivning: 

Små mengder nærmere angitt farlig gods kan transporteres som gods i busser med passasjerer, forutsatt at den samlede 

mengden ikke overstiger 200 kilo. En privatperson kan transportere farlig gods nevnt i avsnitt 1.1.3 i en buss dersom de 

aktuelle varene er emballert for detaljsalg og beregnet på personlig bruk. Den samlede mengden brannfarlige væsker i 

beholdere som kan etterfylles, skal ikke overstige 5 liter. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: 

Det finske transportsikkerhetsbyråets forskrift om veitransport av farlig gods og regjeringsdekret om veitransport av farlig 

gods (194/2002). 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–FI–2 

Gjelder: Beskrivelse av tomme tanker i transportdokumentet. 

Rettslig grunnlag: Direktiv 2008/68/EF artikkel 6 nr. 2 bokstav a). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Del 5, 5.4.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: 

Særlige bestemmelser om transport i tankkjøretøyer eller transportenheter med mer enn én drivstofftank. 

Innhold i nasjonal lovgivning: 

Ved transport av tomme, ikke-rengjorte tankkjøretøyer eller transportenheter med én eller flere drivstofftanker som er 

merket i samsvar med 5.3.2.1.3, kan det sist transporterte stoffet som angis i transportdokumentet, være stoffet med det 

laveste flammepunktet. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: 

Det finske transportsikkerhetsbyråets forskrift om veitransport av farlig gods. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–FI–3 

Gjelder: Merking av transportenheter for sprengstoffer. 

Rettslig grunnlag: Direktiv 2008/68/EF artikkel 6 nr. 2 bokstav a). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.3.2.1.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Generelle merkingsbestemmelser om oransjefargede skilter. 

Innhold i nasjonal lovgivning: 

Transportenheter som brukes til transport (vanligvis i varebiler) av små mengder sprengstoffer (største nettomasse 

1 000 kg) til steinbrudd og arbeidssteder, kan merkes foran og bak med skiltet i modell nr. 1. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: 

Det finske transportsikkerhetsbyråets forskrift om veitransport av farlig gods. 

Gyldig til: 30. juni 2021  
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FR Frankrike 

RO–a–FR–2 

Gjelder: Transport av klinisk avfall som medfører risiko for smitte og omfattes av UN 3291, med en masse på høyst 15 kg. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Unntak fra kravene i ADR til transport av klinisk avfall som innebærer risiko for smitte og 

omfattes av UN 3291, med en masse på høyst 15 kg. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses 

par route – Article 12. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–FR–5 

Gjelder: Transport av farlig gods i kjøretøyer for offentlig persontransport (18). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 8.3.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Transport av passasjerer og farlig gods. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Tillatelse til transport av annet farlig gods enn farlig gods i klasse 7 som håndbagasje i 

kjøretøyer for offentlig transport: bare bestemmelsene om emballering og merking av pakker fastsatt i 4.1, 5.2 og 3.4 får 

anvendelse. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses 

par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1. 

Kommentarer: Bare farlig gods til privat eller eget yrkesmessig bruk kan transporteres som håndbagasje. Pasienter med 

åndedrettsproblemer kan ha med seg bærbare gassbeholdere med nødvendig mengde for én reise. 

Gyldig til: 28. februar 2022 

RO–a–FR–6 

Gjelder: Transport på eget ansvar av farlig gods i små mengder (18). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Plikt til å ha et transportdokument. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Transport på eget ansvar av farlig gods i små mengder som ikke er i klasse 7 og ikke 

overstiger grenseverdiene i 1.1.3.6, omfattes ikke av plikten til å ha et transportdokument som fastsatt i 5.4.1. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses 

par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1. 

Gyldig til: 28. februar 2022 

RO–a–FR–7 

Gjelder: Veitransport av prøver av kjemiske stoffer, blandinger og gjenstander som inneholder farlig gods, for markedstil-

synsformål. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Del 1 til 9. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Alminnelige bestemmelser, klassifisering, særlige bestemmelser og unntak ved transport 

av farlig gods emballert i begrensede mengder, bestemmelser om bruk av emballasje og tanker, framgangsmåter for 

forsendelse, krav til produksjon av emballasje, bestemmelser om transportvilkår, håndtering, lasting og lossing, krav til 

transportutstyr og transporter, krav til konstruksjon og godkjenning av kjøretøyer.  
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Innhold i nasjonal lovgivning: Prøver av kjemiske stoffer, blandinger og gjenstander som inneholder farlig gods, og som 

transporteres for analyse som inngår i markedstilsynsvirksomhet, skal sampakkes. De skal oppfylle reglene for største 

mengde for innvendig emballasje avhengig av hvilken type farlig gods det gjelder. Den ytre emballasjen skal oppfylle 

kravene til kasser av hardplast (4H2, avsnitt I.1 kapittel 6.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF). Den ytre emballasjen må 

være forsynt med merkingen i avsnitt I.1 nr. 3.4.7 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF og med teksten «Prøver til analyse» 

(på fransk: «Echantillons destinés à l'analyse»). Dersom disse bestemmelsene er oppfylt, omfattes transporten ikke av 

bestemmelsene i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux 

transports de marchandises dangereuses par voies terrestres 

Kommentarer: Unntaket i avsnitt I.1 nr. 1.1.3 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF omfatter ikke transport av prøver av farlig 

gods for analyse tatt av eller på vegne av vedkommende myndigheter. For å sikre effektivt markedstilsyn har Frankrike 

innført en framgangsmåte som bygger på systemet for begrensede mengder, for å sørge for sikker transport av prøver som 

inneholder farlig gods. Ettersom det ikke alltid er mulig å anvende bestemmelsene i tabell A, er mengdebegrensninger for 

innvendig emballasje definert på en mer operativ måte. 

Gyldig til: 1. januar 2019 

HU Ungarn 

RO–a–HU–1 

Gjelder: Vedtakelse av RO–a–DE–2. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B 

Mellékletének belföldi alkalmazásáról. 

Gyldig til: 30. januar 2020 

RO–a-HU-2 

Gjelder: Vedtakelse av RO–a–UK–4. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B 

Mellékletének belföldi alkalmazásáról. 

Gyldig til: 30. januar 2020 

IE Irland 

RO–a–IE–1 

Gjelder: Unntak fra krav 5.4.0 i ADR til et transportdokument for transport av pesticider i ADR-klasse 3, oppført under 

2.2.3.3 som FT2-pesticider (flammepunkt under 23 °C) og ADR-klasse 6.1, oppført under 2.2.61.3 som T6-pesticider, 

væske (flammepunkt ved eller over 23 °C), dersom mengdene farlig gods som transporteres, ikke overstiger mengdene 

angitt i 1.1.3.6 i ADR. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Transportdokument nødvendig. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Et transportdokument kreves ikke for transport av pesticider i ADR-klasse 3 og 6.1 dersom 

mengden farlig gods som transporteres, ikke overstiger de fastsatte mengdene i 1.1.3.6 i ADR. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Regulation 82(9) of the ‘Carriage of Dangerous Goods by Road 

Regulations 2004’. 

Kommentarer: Kravet er unødvendig og byrdefullt for lokal transport og levering av slike pesticider. 

Gyldig til: 30. juni 2021  
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RO–a–IE–4 

Gjelder: Unntak fra kravene i 5.3, 5.4, 7 og vedlegg B i ADR med hensyn til transport av gassflasker til bruk ved tapping 

(av drikker) når de transporteres på samme kjøretøy som drikkene (som de skal brukes sammen med). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.3, 5.4, 7 og vedlegg B. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Merking av kjøretøyer, dokumentasjon som skal medbringes, og bestemmelser om 

transportutstyr og transportoppdrag. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Unntak fra kravene i 5.3, 5.4, 7 og vedlegg B i ADR med hensyn til gassflasker til bruk ved 

tapping av drikker, når disse gassflaskene transporteres på samme kjøretøy som drikkene (som de skal brukes sammen 

med). 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Foreslått endring av «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 

2004». 

Kommentarer: Hovedvirksomheten består av distribusjon av emballerte drikker, som ikke er stoffer ifølge ADR, sammen 

med noen få små flasker med tilhørende drivgasser. 

Tidligere omfattet av artikkel 6 nr. 10 i direktiv 94/55/EF. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–IE–5 

Gjelder: Unntak for nasjonal transport i Irland fra kravene i 6.2 og 4.1 i ADR til konstruksjon, prøving og bruk av 

gassflasker og trykkfat i klasse 2 som er blitt transportert med ulike transportsystemer, herunder sjøtransport, når disse 

gassflaskene og trykkfatene i) bygges, prøves og brukes i samsvar med IMDG-kodeksen, ii) ikke etterfylles i Irland, men 

transporteres tilbake, vanligvis i tom tilstand, til det landet som var utgangspunkt for transporten, og iii) distribueres lokalt i 

små mengder. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1.1.4.2, 4.1 og 6.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Bestemmelser som gjelder transporter med ulike transportsystemer, herunder sjøtransport, 

bruk av gassflasker og trykkfat i ADR-klasse 2 og bygging og prøving av de nevnte gassflaskene og trykkfatene i ADR-

klasse 2. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Bestemmelsene i 4.1 og 6.2 får ikke anvendelse på gassflasker og trykkfat i klasse 2 dersom 

gassflaskene og trykkfatene i) bygges og prøves i samsvar med IMDG-kodeksen, ii) brukes i samsvar med IMDG-

kodeksen, iii) er transportert til avsenderen med ulike typer transportsystemer, herunder sjøtransport, iv) transporteres fra 

mottakeren av transporten nevnt i iii) til sluttbrukeren i løpet av én dag og langs én transportrute, v) ikke etterfylles i landet, 

men transporteres tilbake, vanligvis i tom tilstand, til det landet som var utgangspunkt for transporten nevnt i iii), og vi) 

distribueres lokalt i landet i små mengder. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Foreslått endring av «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 

2004». 

Kommentarer: Gassene i disse gassflaskene og trykkfatene har spesifikasjoner basert på sluttbrukerens krav som gjør det 

nødvendig å importere dem utenfra ADR-området. Etter bruk skal de vanligvis tomme gassflaskene og trykkfatene 

transporteres tilbake til opprinnelseslandet for etterfylling med den særlig angitte gassen – de skal ikke etterfylles i Irland 

eller i noen annen del av ADR-området. Selv om gassflaskene og trykkfatene ikke er i samsvar med ADR, er de i samsvar 

med og godkjent i henhold til IMDG-kodeksen. Transporten med ulike transportsystemer, som starter utenfor ADR-

området, skal ende hos importøren, som distribuerer gassflaskene og trykkfatene lokalt til sluttbrukeren i Irland i små 

mengder. Transporten innenfor Irlands grenser omfattes av endret artikkel 6 nr. 9 i direktiv 94/55/EF. 

Gyldig til: 30. juni 2021  
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RO–a–IE–6 

Gjelder: Unntak fra noen av bestemmelsene i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF om emballering og merking av 

små mengder (under grenseverdiene i 1.1.3.6) utgåtte pyrotekniske artikler med klassifiseringskode 1.3G, 1.4G og 1.4S i 

klasse 1 i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF, med stoffidentifikasjonsnummer UN 0092, 0093, 0191, 0195, 0197, 

0240, 0312, 0403, 0404, 0453, 0505, 0506 eller 0507 som transporteres til nærmeste militæranlegg for sluttbehandling. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Del 1, 2, 4, 5 og 6. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Alminnelige bestemmelser. Klassifisering. Emballeringsbestemmelser. Forsendelses-

bestemmelser. Produksjon og prøving av emballasjer. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Bestemmelsene i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF om emballering og merking 

av utgåtte pyrotekniske artikler som er utstyrt med UN-numrene 0092, 0093, 0191, 0195, 0197, 0240, 0312, 0403, 0404, 

0453, 0505, 0506 eller 0507 som transporteres til nærmeste militæranlegg, får ikke anvendelse dersom de alminnelige 

emballeringsbestemmelsene i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF er oppfylt og transportdokumentet inneholder 

tilleggsopplysningene. Unntaket gjelder bare når små mengder av nevnte utgåtte pyrotekniske artikler transporteres lokalt 

til nærmeste militæranlegg for sikker sluttbehandling. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g). 

Kommentarer: Transport av små mengder utgåtte pyrotekniske artikler, særlig fra lystbåteiere og skipshandlere, til 

militæranlegg med sikte på sikker sluttbehandling har skapt problemer, særlig med hensyn til emballasje. Unntaket gjelder 

for lokal transport av små mengder (mindre enn dem som er angitt i 1.1.3.6) og omfatter alle UN-numre som er tildelt 

pyrotekniske artikler som skal brukes innenfor sjøfart. 

Gyldig til: 30. januar 2020 

RO–a–IE–7 

Gjelder: Vedtakelse av RO–a–UK–4. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: - 

Gyldig til: 30. juni 2022 

PT Portugal 

RO–a–PT–3 

Gjelder: Vedtakelse av RO–a–UK–4. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: 

Gyldig til: 30. januar 2022 

SE Sverige 

RO–a–SE–1 

Gjelder: Vedtakelse av RO–a–FR–7. 

Rettslig grunnlag: Direktiv 2008/68/EF, artikkel 6 nr. 2 bokstav a) (små mengder). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Del 1 til 9. 

Bakgrunn for direktivet: 

Henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. 

Kommentarer: 

Gyldig til: 30. juni 2022  



20.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 33/427 

 

UK Det forente kongerike 

RO–a–UK–1 

Gjelder: Transport av visse produkter som inneholder materialer med lav radioaktivitet, som f.eks. klokker, røykdetektorer 

og kompasskiver (E1). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: De fleste av kravene i ADR. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til transport av stoffer i klasse 7. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Fullt unntak fra nasjonale bestemmelser for visse handelsprodukter som inneholder 

begrensede mengder med radioaktivt materiale. (En selvlysende innretning som skal bæres av en person; høyst 500 

røykdetektorer til privat bruk i hvert kjøretøy eller hvert jernbanekjøretøy, der hver røykdetektor har en radioaktivitet på 

høyst 40 kBq, eller høyst fem lysinnretninger med gassformig tritium med en radioaktivitet på høyst 10 GBq per 

lysinnretning i hvert kjøretøy eller hvert jernbanekjøretøy.) 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 

5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: 

Regulation 3(10). 

Kommentarer: Dette unntaket er et kortsiktig tiltak som ikke lenger er nødvendig når tilsvarende endringer i forskriftene fra 

Det internasjonale atomenergibyrå («IAEA») er innarbeidet i ADR. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–UK–2 

Gjelder: Unntak for visse mengder farlig gods (som ikke tilhører klasse 7) som definert i 1.1.3.6 (E2) fra kravet om å 

medbringe et transportdokument. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1.1.3.6.2 og 1.1.3.6.4. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Unntak fra visse krav til visse mengder per transportenhet. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Et transportdokument kreves ikke for begrensede mengder, med mindre disse mengdene er 

del av en større last. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a). 

Kommentarer: Dette unntaket egner seg for nasjonal transport, ettersom det ikke alltid er hensiktsmessig å medbringe et 

transportdokument ved lokal distribusjon. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–UK–3 

Gjelder: Unntak fra kravet om at kjøretøyer som transporterer materiale med lav radioaktivitet, skal være utstyrt med 

brannslokkingsutstyr (E4). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 8.1.4. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav om at kjøretøyer skal være utstyrt med brannslokkingsutstyr. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Bortfall av kravet om brannslokkingsapparater ved transport av bare kolli som omfattes av 

unntaket (UN 2908, 2909, 2910 og 2911). 

Lemping på krav ved transport av bare få kolli. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 

5(4)(d). 

Kommentarer: Det er i praksis ikke relevant å medbringe brannslokkingsutstyr ved transport av UN 2908, 2909, 2910 og 

2911, som ofte transporteres i små kjøretøyer. 

Gyldig til: 30. juni 2021  
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RO–a–UK–4 

Gjelder: Distribusjon av gods i innvendige emballasjer til detaljister eller brukere (unntatt gods i klasse 1, 4.2, 6.2 og 7) fra 

lokale distribusjonslagre til detaljister eller brukere og fra detaljister til sluttbrukere (N1). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 6.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til utforming og prøving av emballasje. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Det kreves ikke at emballasjen er utstyrt med et RID/ADR- eller FN-merke eller er merket 

på annen måte dersom den inneholder gods oppført i Schedule 3. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13. 

Kommentarer: Kravene i ADR er ikke hensiktsmessige for de siste etappene av en transport fra et distribusjonslager til en 

detaljist eller bruker, eller fra en detaljist til en sluttbruker. Formålet med dette unntaket er å tillate at innvendige 

godsbeholdere for distribusjon til detaljist kan transporteres på den siste strekningen av en lokal distribusjonsrute uten en 

ytre emballasje. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–UK–5 

Gjelder: Tillatelse til å benytte ulike verdier for «største samlede mengde per transportenhet» for gods i klasse 1 i kategori  

1 og 2 i tabell 1.1.3.6.3 (N10). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1.1.4.6.3 og 1.1.3.6.4. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Unntak med hensyn til transporterte mengder per transportenhet. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Fastsettelse av regler for unntak for begrensede mengder og om samlasting av sprengstoffer. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule  

5; reg. 14 and Schedule 4. 

Kommentarer: Tillatelse til å benytte ulike mengdebegrensninger for gods klasse 1, nærmere bestemt «50» for kategori 1 og 

«500» for kategori 2. Ved beregning av samlasting benyttes multiplikasjonsfaktor «20» for transportkategori 1 og 

multiplikasjonsfaktor «2» for transportkategori 2. 

Tidligere omfattet av artikkel 6 nr. 10 i direktiv 94/55/EF. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–UK–6 

Gjelder: Økning av største nettomasse for eksplosjonsfarlige gjenstander som er tillatt i EX/II-kjøretøyer (N13). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 7.5.5.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Mengdebegrensninger på transport av eksplosjonsfarlige stoffer og gjenstander. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Mengdebegrensninger på transport av eksplosjonsfarlige stoffer og gjenstander. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3. 

Kommentarer: Det forente kongerikes forskrifter tillater en største nettomasse på 5 000 kg i kjøretøyer av type II for 

kompatibilitetsgruppe 1.1C, 1.1D, 1.1E og 1.1J. 

Mange gjenstander i klasse 1.1C, 1.1D, 1.1E og 1.1J som transporteres i Unionen, er store eller voluminøse og har en 

lengde på over 2,5 m. Det dreier seg hovedsakelig om eksplosjonsfarlige gjenstander for militær bruk. Konstruksjons-

begrensningene på EX/III-kjøretøyer (som skal være lukkede kjøretøyer) gjør det svært vanskelig å laste eller losse slike 

gjenstander. For enkelte gjenstander er det nødvendig med spesialutstyr for lasting og lossing i begge ender av transporten. 

Slikt utstyr finnes sjelden i praksis. Det finnes få EX/III-kjøretøyer i bruk i Det forente kongerike, og et krav om å bygge 

flere EX/III-spesialkjøretøyer for å transportere denne typen sprengstoff vil medføre svært store kostnader for bransjen.  
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I Det forente kongerike transporteres militære sprengstoffer for det meste av kommersielle transportører som ikke kan 

utnytte unntaket for militære kjøretøyer i direktiv 2008/68/EF. For å løse dette problemet har Det forente kongerike alltid 

tillatt at inntil 5 000 kg av slike gjenstander kan transporteres på EX/II-kjøretøyer. Den nåværende grensen er ikke alltid 

høy nok, ettersom en gjenstand kan inneholde mer enn 1 000 kg sprengstoff. 

Siden 1950 har det vært bare to hendelser (begge i 1950-årene) der sprengstoffer med en vekt på over 5 000 kg har 

eksplodert. Hendelsene skyldtes en dekkbrann og et varmt eksosanlegg som antente presenningen. Begge brannene kunne 

ha skjedd med en mindre last. Det var ingen drepte eller skadde. 

Erfaringen viser at korrekt emballerte eksplosjonsfarlige gjenstander sannsynligvis ikke vil antennes på grunn av støt, f.eks. 

som følge av at kjøretøyet kolliderer. Bevis fra militærrapporter og fra slagprøvinger med prosjektiler viser at slag-

hastigheten må være større enn den som oppstår ved et fall fra 12 meters høyde, for at patroner skal antennes. 

Nåværende sikkerhetsstandarder vil ikke bli berørt. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–UK–7 

Gjelder: Unntak fra krav om tilsyn for små mengder av visse typer gods i klasse 1 (N12). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 8.4 og 8.5 S1(6). 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav om tilsyn for kjøretøyer som transporterer visse mengder farlig gods. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Inneholder bestemmelser om sikker parkering og tilsyn, men krever ikke at visse typer last i 

klasse 1 må overvåkes til enhver tid, slik det kreves i ADR 8.5 S1(6). 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24. 

Kommentarer: Tilsynskravene i ADR er ikke alltid gjennomførbare nasjonalt. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–UK–8 

Gjelder: Lemping på restriksjonene på transport i vogner, kjøretøyer og containere av samlastede sprengstoffer og spreng-

stoffer som er samlastet med andre typer farlig gods (N4/5/6). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 7.5.2.1 og 7.5.2.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Restriksjoner på visse typer samlasting. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Nasjonal lovgivning er mindre restriktiv med hensyn til samlasting av sprengstoffer dersom 

slik transport kan gjennomføres uten risiko. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 18. 

Kommentarer: Det forente kongerike ønsker å tillate enkelte tilpasninger av reglene for samlasting av sprengstoffer med 

andre sprengstoffer og for samlasting av sprengstoffer med annet farlig gods. Hver variant skal inneholde en mengde-

begrensning for én eller flere bestanddeler av lasten og kan tillates bare dersom «alle rimelige tiltak er iverksatt for å hindre 

at sprengstoffene kommer i kontakt med eller står i fare for å komme i kontakt med annet farlig gods». 

Eksempler på tilpasninger som Det forente kongerike kan ønske å tillate: 

1. Sprengstoffer som er klassifisert med UN-nummer 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 

0289, 0290, 0331, 0332, 0360 eller 0361, kan transporteres i samme kjøretøy som farlig gods som er klassifisert med 

UN-nummer 1942. Mengden UN 1942 som kan transporteres, skal begrenses ved å betrakte sprengstoffet som et 1.1D-

sprengstoff.  



Nr. 33/430 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.5.2020 

 

2. Sprengstoffer som er klassifisert med UN-nummer 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 eller 0453, kan transporteres i 

samme kjøretøy som farlig gods i transportkategori 2 (unntatt brannfarlige gasser og smittefarlige og giftige stoffer) 

eller farlig gods i transportkategori 3, eller kombinasjoner av disse, forutsatt at det farlige godset i transportkategori  

2 har en samlet masse eller mengde på høyst 500 kg eller liter, og at sprengstoffene har en samlet nettomasse på høyst 

500 kg. 

3. 1.4G-sprengstoffer kan transporteres i samme kjøretøy som brannfarlige væsker og brannfarlige gasser i transport-

kategori 2 eller tungt antennelige, ikke-toksiske gasser i transportkategori 3, eller kombinasjoner av disse, forutsatt at 

det farlige godset i alt har en samlet masse eller mengde på høyst 200 kg eller liter, og at sprengstoffene har en samlet 

nettomasse på høyst 20 kg. 

4. Eksplosjonsfarlige gjenstander som er klassifisert med UN-nummer 0106, 0107 eller 0257, kan transporteres sammen 

med eksplosjonsfarlige gjenstander i kompatibilitetsgruppe D, E eller F når de inngår som bestanddeler i disse gjen-

standene. Den samlede mengden sprengstoffer med UN-nummer 0106, 0107 eller 0257 skal ikke overstige 20 kg. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–UK–9 

Gjelder: Alternativ til bruk av oransjefargede skilter ved forsendelse av små mengder radioaktivt materiale i små 

kjøretøyer. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.3.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav om at små kjøretøyer som transporterer radioaktive materialer, skal ha oransje-

fargede skilter. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Tillater ethvert unntak som er godkjent etter denne framgangsmåten. Unntaket innebærer 

følgende: 

Kjøretøyene skal enten 

a) være merket i samsvar med gjeldende bestemmelser i 5.3.2 i ADR, eller 

b) være merket i samsvar med kravene i nasjonal lovgivning dersom et kjøretøy brukes til å transportere høyst ti kolli med 

ikke-spaltbart eller unntatt spaltbart radioaktivt materiale, og dersom summen av de nevnte kollienes transportindeks 

ikke er større enn 3. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 

5(4)(d). 

Kommentarer: 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–UK–10 

Gjelder: Transport av klinisk avfall som medfører risiko for smitte og omfattes av UN 3291, med en masse på høyst 15 kg. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Alle bestemmelser. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Unntak fra kravene i avsnitt I.1 i vedlegg I for transport av klinisk avfall som innebærer 

risiko for smitte og omfattes av UN 3291, med en masse på høyst 15 kg. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Dette unntaket er beregnet på å innføres i henhold til «The Carriage of 

Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2009», som endret. 

Gyldig til: 1. januar 2023. 

På grunnlag av artikkel 6 nr. 2 bokstav b) i) i direktiv 2008/68/EF 

BE Belgia 

RO–bi–BE–4 

Gjelder: Transport av farlig gods i tanker for destruering ved forbrenning. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 3.2.  
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Innhold i nasjonal lovgivning: Som unntak fra tabellen i 3.2 er det på visse vilkår tillatt å bruke en tankcontainer med 

tankkode L4BH i stedet for tankkode L4DH til transport av uspesifisert vannreaktiv væske, giftig, III. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Dérogation 01 — 2002. 

Kommentarer: Denne forskriften kan anvendes bare på transport av farlig avfall over korte avstander. 

Gyldig til: 30. juni 2020 

RO–bi–BE–5 

Gjelder: Transport av avfall til sluttbehandlingsanlegg for avfall. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.2, 5.4, 6.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Klassifisering, merking og emballeringskrav. 

Innhold i nasjonal lovgivning: I stedet for at avfallet klassifiseres etter ADR, deles det opp i ulike grupper (brannfarlige 

løsemidler, malinger, syrer, batterier osv.) for å unngå farlige reaksjoner innenfor én gruppe. Kravene til produksjon av 

emballasje er mindre strenge. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route. 

Kommentarer: Denne forskriften kan anvendes på transport av små mengder avfall til avfallshåndteringsanlegg. 

Gyldig til: 31. desember 2022 

RO–bi–BE–6 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–SE–5. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Unntak 01-2004. 

Gyldig til: 31. desember 2022 

RO–bi–BE–7 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–SE–6. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Unntak 02-2003. 

Gyldig til: 31. desember 2022 

RO–bi–BE–8 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–UK–2. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route. 

Gyldig til: 31. desember 2022 

RO–bi–BE–10 

Gjelder: Transport i umiddelbar nærhet av industrianlegg, herunder transport på offentlig vei. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Vedlegg A og B. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Unntakene gjelder dokumentasjon, førerkort og merking av emballasje. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Unntak 10-2012, 12-2012, 24-2013, 31-2013, 07-2014, 08-2014, 09-2014 

og 38-2014. 

Gyldig til: 31. desember 2022  
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RO–bi–BE–11 

Gjelder: Innsamling av butan-/propanflasker uten merking som oppfyller kravene. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.2.2.1.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Gassflasker må ha faremerker. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Ved innsamling av flasker som inneholdt UN 1965, er det ikke nødvendig å erstatte 

manglende faremerker dersom kjøretøyet er korrekt merket (modell 2.1). 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Unntak 14-2016. 

Gyldig til: 31. desember 2022 

RO–bi–BE–12 

Gjelder: Transport av UN 3509 i tildekte bulkcontainere. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 7.3.2.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: UN 3509 må transporteres i lukkede bulkcontainere. 

Innhold i nasjonal lovgivning: UN 3509 kan transporteres i tildekte bulkcontainere 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Unntak 15-2016. 

Gyldig til: 31. desember 2022 

RO–bi–BE–13 

Gjelder: Transport av DOT-flasker. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 6.2.3.4 til 6.2.3.9. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Gassflasker må produseres og prøves i samsvar med kapittel 6.2 i ADR. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Gassflasker som er produsert og prøvd i samsvar med kravene til De forente staters 

transportdepartement (Department of Transportation – DOT), kan brukes til transport av en begrenset liste over gasser som 

er vedlagt unntaket. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Unntak BWV01-2017. 

Gyldig til: 31. desember 2022 

DE Tyskland 

RO–bi–DE–1 

Gjelder: Utelatelse av visse opplysninger i transportdokumentet (n2). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.1.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Innhold i transportdokumentet. 

Innhold i nasjonal lovgivning: For alle klasser unntatt klasse 1 (unntatt 1.4S), 5.2 og 7: 

Det kreves ikke opplysninger i transportdokumentet om følgende: 

a) Mottakeren, ved lokal distribusjon (unntatt ved full last og transport på bestemte ruter). 

b) Antall og type emballasjer, dersom 1.1.3.6 ikke anvendes, og dersom kjøretøyet overholder alle bestemmelsene i 

vedlegg A og B. 

c) Tomme, ikke-rengjorte tanker (det er tilstrekkelig med transportdokumentet for den siste lasten). 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I 

S. 4350); Ausnahme 18. 

Kommentarer: Det vil ikke være praktisk mulig å anvende alle bestemmelsene på den aktuelle trafikktypen. 

Unntak registrert av Kommisjonen som unntak nr. 22 (i henhold til artikkel 6 nr. 10 i direktiv 94/55/EF). 

Gyldig til: 30. juni 2021  



20.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 33/433 

 

RO–bi–DE–3 

Gjelder: Transport av emballert farlig avfall. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1 til 5. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Klassifisering, emballering og merking. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Klasse 2 til 6.1, 8 og 9: Sampakking og transport av farlig avfall i pakker og IBC-containere; 

avfall skal pakkes i innvendig emballasje (som ved innsamling) og kategoriseres i særskilte avfallsgrupper (for å unngå 

farlige reaksjoner innenfor en avfallsgruppe); det benyttes særskilte skriftlige spesialinstrukser om avfallsgruppene og som 

fraktbrev; avfall samles inn fra husholdninger og laboratorier osv. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I 

S. 4350); Ausnahme 20. 

Kommentarer: Liste nr. 6*. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–DE–5 

Gjelder: Lokal transport av UN 3343 (nitroglyserinblanding, desensibilisert, flytende, brannfarlig, ikke spesifisert andre 

steder, med høyst 30 vektprosent nitroglyserin) i tankcontainere, som unntak fra nr. 4.3.2.1.1 i avsnitt I.1 i vedlegg I til 

direktiv 2008/68/EF. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 3.2, 4.3.2.1.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Bestemmelser om bruk av tankcontainere. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Lokal transport av nitroglyserin (UN 3343) i tankcontainere, over korte avstander, forutsatt 

at følgende vilkår er oppfylt: 

1. Krav til tankcontainere 

1.1. Bare tankcontainere som er særlig godkjent for dette formål, kan benyttes, og skal for øvrig oppfylle kravene til kon-

struksjon, utstyr, typegodkjenning, prøvinger, merking og drift i kapittel 6.8 i avsnitt I.1 i vedlegg I til 

direktiv 2008/68/EF. 

1.2. Tankcontainerens lukkemekanisme må være utstyrt med et trykkavlastningssystem som gir etter når det indre trykket 

stiger til 300 kPa (3 bar) over normaltrykk, og dermed frigjør en åpning som er rettet oppover og har en 

trykkavlastningsflate på minst 135 cm2 (132 mm i diameter). Åpningen må ikke lukke seg igjen selv etter å ha blitt 

aktivert. Som en sikkerhetsinnretning kan én eller flere sikkerhetselementer med samme aktiveringsatferd og 

tilsvarende trykkavlastningsflate benyttes. Sikkerhetsinnretningens konstruksjonstype må ha gjennomgått typeprøving 

og typegodkjenning hos vedkommende myndighet. 

2. Merking 

Hver tankcontainer skal merkes med et faremerke på begge sider i samsvar med modell 3 i nr. 5.2.2.2.2 i avsnitt I.1. i 

vedlegg I til direktiv 2008/68/EF. 

3. Driftsbestemmelser 

3.1. Det må sikres at nitroglyserinen er jevnt fordelt i flegmatiseringsmediet under transporten, og at utskilling ikke kan 

finne sted. 

3.2. Under lasting og lossing er det ikke tillatt å oppholde seg i eller på kjøretøyet, unntatt for å betjene laste- og 

losseutstyret. 

3.3. Tankcontainerne skal tømmes helt på lossestedet. Dersom de ikke kan tømmes helt, skal de lukkes tett etter lossing 

inntil de er fylt igjen.  
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Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Unntak for Nordrhein-Westfalen. 

Merknader: Dette gjelder lokal veitransport i tankcontainere over korte avstander som en del av en industriprosess mellom 

to faste produksjonssteder. For å framstille et legemiddel leverer produksjonssted A, som en del av en transport i samsvar 

med reglene, en harpiksløsning i 600 liters tankcontainere, brannfarlig (UN 1866), emballasjegruppe II, til produksjonssted 

B. Her tilsettes en nitroglyserinløsning, blanding skjer, og det produseres en limblanding som inneholder nitroglyserin, 

desensibilisert, flytende, brannfarlig, ikke spesifisert annet sted, med høyst 30 vektprosent nitroglyserin (UN 3343) for 

videre bruk. Dette stoffet transporteres tilbake til produksjonssted A, også i nevnte tankcontainere, som er særlig kontrollert 

og godkjent av vedkommende myndighet for denne bestemte transporten og merket med tankkoden L10DN. 

Gyldig til: 30. juni 2022 

RO–bi–DE–6 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–SE–6. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und 

Binnenschifffahrt (GGVSEB). 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–DE–7 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–BE–10. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: 

Gyldig til: 20. mars 2021 

DK Danmark 

RO–bi–DK–1 

Gjelder: UN 1202, 1203, 1223 og klasse 2 – intet transportdokument. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Transportdokument kreves. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Ved transport av mineraloljeprodukter i klasse 3, UN 1202, 1203 og 1223 og gasser i klasse  

2 i forbindelse med distribusjon (levering av varer til to eller flere mottakere og innsamling av returvarer i lignende 

situasjoner) er det ikke nødvendig med et transportdokument, forutsatt at de skriftlige instruksene samt de opplysningene 

som kreves i henhold til ADR, inneholder opplysninger om UN-nummer, navn og klasse. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bekendtgørelse nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport af farligt gods. 

Kommentarer: Begrunnelsen for dette nasjonale unntaket er at utviklingen av elektronisk utstyr gjør at f.eks. oljeselskapene 

kan bruke slikt utstyr til kontinuerlig å overføre opplysninger om kundene til kjøretøyene. Ettersom disse opplysningene 

ikke er tilgjengelige når transporten starter, men blir overført til kjøretøyet under transporten, er det ikke mulig å utarbeide 

transportdokumentene før transporten starter. Disse formene for transport er begrenset til avgrensede områder. 

Danmark har for tiden unntak fra en tilsvarende bestemmelse i henhold til artikkel 6 nr. 10 i direktiv 94/55/EF. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–DK–2 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–SE–6. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, som 

endret. 

Gyldig til: 30. juni 2021  
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RO–bi–DK–3 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–UK–1. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, som 

endret. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–DK–4 

Gjelder: Veitransport av farlig gods i visse klasser fra private husholdninger og foretak til nærliggende returpunkter for 

avfall eller mellombehandlingsanlegg med henblikk på sluttbehandling. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Del 1 til 9. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Alminnelige bestemmelser, klassifiseringsbestemmelser, særlige bestemmelser, emballe-

ringsbestemmelser, framgangsmåter for forsendelse, krav til utforming og prøving av emballasje, bestemmelser om vilkår 

for transport, lasting, lossing og håndtering, krav til kjøretøyets mannskap, utstyr, drift og dokumentasjon samt krav til 

konstruksjon og godkjenning av kjøretøyer. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Farlig gods fra private husholdninger og foretak kan på visse vilkår transporteres til 

nærliggende returpunkter for avfall eller mellombehandlingsanlegg med henblikk på sluttbehandling. Ulike bestemmelser 

skal overholdes avhengig av transportens art og de risikoene som er forbundet med den, slik som mengden farlig gods per 

innvendig emballasje, per ytre emballasje og/eller per transportenhet, og hvorvidt transport av farlig gods er underordnet 

foretakets hovedvirksomhet. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, 

stk. 3. 

Kommentarer: Avfallshåndterere og foretak kan ikke anvende alle bestemmelsene i avsnitt I.1 i vedlegg I til 

direktiv 2008/68/EF når avfall som kan inneholde rester av farlig gods, transporteres fra private husholdninger og/eller 

foretak til nærliggende returpunkter for avfall med henblikk på sluttbehandling. Avfallet er vanligvis emballasje som 

opprinnelig er transportert i samsvar med unntaket i nr. 1.1.3.1 bokstav c) i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF 

og/eller solgt i detaljhandel. Unntak 1.1.3.1 bokstav c) får imidlertid ikke anvendelse på transport til returpunkter for avfall, 

og bestemmelsene i kapittel 3.4 i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF er ikke hensiktsmessige for transport av 

avfall av innvendig emballasje. 

Gyldig til: 1. januar 2019 

EL Hellas 

RO–bi–EL–1 

Gjelder: Unntak fra sikkerhetskravene til faste tanker (tankkjøretøyer) med en totalvekt på under 4 tonn som brukes til lokal 

transport av gassolje (UN 1202), og som er registrert første gang i Hellas mellom 1. januar 1991 og 31. desember 2002. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1. 

17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til konstruksjon, utstyr, typegodkjenning, inspeksjon, prøving og merking av faste 

tanker (tankkjøretøyer), avtakbare tanker, tankcontainere og tankflak med skall av metall samt batterikjøretøyer og  

MEGC-er. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Overgangsbestemmelse: Faste tanker (tankkjøretøyer) med en totalvekt på under 4 tonn som 

brukes bare til lokal transport av gassolje (UN 1202), og som er registrert første gang i Hellas mellom 1. januar 1991 og  

31. desember 2002, og hvis skalltykkelse er mindre enn 3 mm, kan fortsatt brukes. Den er ment å gjelde transport med 

kjøretøyer som er registrert i nevnte tidsrom. Denne overgangsbestemmelsen gjelder for tankkjøretøyer bare dersom de er 

ombygd i samsvar med 6.8.2.1.20 og tilpasset i henhold til følgende: 

1. Punktene i ADR for inspeksjon og prøving, dvs. 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5. 

2. Tankene skal oppfylle kravene i 6.8.2.1.28, 6.8.2.2.1 og 6.8.2.2.2.  
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Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των 

δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-

δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (krav til konstruksjon, utstyr, inspeksjoner 

og prøving av faste tanker (tankkjøretøyer) og avtakbare tanker som er i bruk, for noen kategorier farlig gods). 

Gyldig til: 30. juni 2019 

ES Spania 

RO–bi–ES–2 

Gjelder: Spesialutstyr for distribusjon av vannfri ammoniakk. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 6.8.2.2.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: For å unngå at innhold slipper ut i tilfelle skade på den utvendige armaturen  

(rør, sidemonterte avstengingsinnretninger), må den innvendige stoppeventilen og monteringsstedet være beskyttet mot å 

kunne bli slitt av ved ytre påkjenninger eller utformet slik at den tåler slike påkjenninger. Påfyllings- og tappingsinn-

retninger (herunder flenser og gjengeplugger) og beskyttelseslokk (dersom slike finnes) må kunne sikres mot utilsiktet 

åpning. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Landbrukstanker som brukes til utkjøring og spredning av vannfri ammoniakk, og som ble 

tatt i bruk før 1. januar 1997, kan utstyres med utvendige i stedet for innvendige sikkerhetsanordninger, forutsatt at disse gir 

minst like god beskyttelse som tankveggen. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3. 

Kommentarer: Før 1. januar 1997 ble en tanktype som var utstyrt med utvendige sikkerhetsinnretninger, utelukkende brukt 

i landbruket til å sprøyte vannfri ammoniakk direkte på jorden. Ulike tanker av denne typen er fortsatt i bruk i dag. De 

kjøres sjelden med last på vei, men brukes utelukkende til gjødsling på store driftsenheter i landbruket. 

Gyldig til: 28. februar 2022 

FI Finland 

RO–bi–FI–1 

Gjelder: Endring av opplysninger i transportdokumentet for eksplosjonsfarlige stoffer. 

Rettslig grunnlag: Direktiv 2008/68/EF artikkel 6 nr. 2 bokstav a). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.2.1 a). 

Innhold i vedlegget til direktivet: Særlige bestemmelser for klasse 1. 

Innhold i nasjonal lovgivning: 

I transportdokumentet kan antall fenghetter (1 000 fenghetter tilsvarer 1 kg sprengstoff) angis i stedet for de eksplosjons-

farlige stoffenes faktiske nettomasse. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: 

Det finske transportsikkerhetsbyråets forskrift om veitransport av farlig gods. 

Kommentarer: 

Opplysningene anses som tilstrekkelige for nasjonal transport. Dette unntaket gjelder hovedsakelig for sprengstoff-

industrien i forbindelse med lokal transport av små mengder. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–FI–3 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–DE–1. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: 

Gyldig til: 28. februar 2022  
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RO–bi–FI–4 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–SE–6. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Regjeringsdekret om førerkort for førere av kjøretøyer som transporterer 

farlig gods (401/2011). 

Gyldig til: 30. juni 2021 

FR Frankrike 

RO–bi–FR–1 

Gjelder: Bruk av et sjøtransportdokument som transportdokument på korte strekninger etter at fartøyet er losset. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Opplysninger som skal angis i det dokumentet som brukes som transportdokument for 

farlig gods. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Sjøtransportdokumentet brukes som transportdokument innenfor en radius på 15 km. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses 

par route – Article 23-4. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–FR–3 

Gjelder: Transport av faste lagertanker for LPG (18). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Transport av faste lagertanker for LPG er underlagt særlige regler. Gjelder bare for korte 

avstander. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses 

par route – Article 30. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–FR–4 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–UK–2. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises 

dangereuses par voies terrestres. 

Gyldig til: 30. januar 2022 

RO–bi–FR–5 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–BE–5. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: - 

Gyldig til: 30. juni 2024 

RO–bi–FR–6 

Gjelder: Transport av avfall som inneholder fri asbest. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 4.1.4. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Emballeringsinstruks P002. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Transport av avfall som inneholder fri asbest (UN-nr. 2212 ASBEST, AMFIBOL (amositt, 

tremolitt, aktinolitt, antofyllitt, krokidolitt) eller UN-nr. 2590 ASBEST, KRYSOTIL) fra byggeplasser: 

— Avfallet transporteres i lastebiler med tipp.  
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— Avfallet er pakket i store foldesekker som har samme mål som bunnen av lasteplanet, og som er lukket tett for å hindre 

at asbestfibrer slipper ut under transport. 

— Sekkene er konstruert for å tåle belastningene som oppstår under normale transportforhold og under lossing på 

fyllplassen. 

— De øvrige vilkårene som gjelder i henhold til ADR, er oppfylt. 

Disse transportvilkårene synes særlig egnet til transport av store mengder avfall som produseres ved veiarbeid eller fjerning 

av asbest fra bygninger. Vilkårene er også egnet til endelig oppbevaring av avfallet på godkjente fyllplasser og gjør det 

enklere å laste, noe som gir bedre vern av arbeidstakere mot asbest sammenlignet med vilkårene som gjelder i henhold til 

emballeringsinstruks P002 i kapittel 4.1.4 i ADR. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: - 

Gyldig til: 30. juni 2024 

HU Ungarn 

RO–bi–HU–1 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–SE–3. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B 

Mellékletének belföldi alkalmazásáról. 

Gyldig til: 30. januar 2020 

IE Irland 

RO–bi–IE–3 

Gjelder: Unntak som gjør det mulig å laste og losse farlig gods som omfattes av særlige bestemmelser CV1 i 7.5.11 eller S1 

i 8.5, på et offentlig sted uten særskilt tillatelse fra vedkommende myndigheter. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 7.5 og 8.5. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Tilleggsbestemmelser om lasting, lossing og håndtering. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Lasting og lossing av farlig gods på et offentlig sted kan skje uten særskilt tillatelse fra 

vedkommende myndighet, som unntak fra kravene i 7.5.11 eller 8.5. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Regulation 82(5) of the ‘Carriage of Dangerous Goods by Road 

Regulations, 2004’. 

Kommentarer: For nasjonal transport innenfor statens grenser innebærer denne bestemmelsen en svært tung byrde for 

vedkommende myndigheter. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–IE–6 

Gjelder: Unntak fra kravet i 4.3.4.2.2 om at bøyelige påfyllings- og tappingsrør som ikke er permanent festet til yttersiden 

av tankkjøretøyet, skal være tomme under transport. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 4.3. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Bruk av tankkjøretøyer. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Tromler med bøyelige slanger (herunder faste rørledninger forbundet med dem) som er festet 

til tankkjøretøyer som benyttes til distribusjon på detaljistnivå av petroleumsprodukter med stoffidentifikasjonsnummer 

UN 1011, UN 1202, UN 1223, UN 1863 og UN 1978, trenger ikke å være tomme ved transport på vei, forutsatt at det 

treffes egnede tiltak for å hindre at innhold lekker ut. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Regulation 82(8) of the ‘Carriage of Dangerous Goods by Road 

Regulations, 2004’. 

Kommentarer: Bøyelige slanger som er festet til tankkjøretøyer for levering til husholdninger, skal alltid være fylt, også 

under transport. «Wet-line»-tappingssystemet krever at måleren og slangen på tankkjøretøyet er fylt, for å sikre at kunden 

mottar riktig mengde av produktet. 

Gyldig til: 30. juni 2021  
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RO–bi–IE–7 

Gjelder: Unntak fra noen av kravene i 5.4.0, 5.4.1.1.1 og 7.5.11 i ADR for bulktransport av ammoniumnitratgjødsel UN 

2067 fra havn til mottakere. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.0, 5.4.1.1.1 og 7.5.11. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav om et eget transportdokument for hver transport, med opplysning om korrekt 

totalmengde for den aktuelle lasten, og krav om at kjøretøyet skal rengjøres før og etter turen. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Foreslått unntak for å kunne endre kravene i ADR om transportdokumentet og rengjøring av 

kjøretøyet for å ta hensyn til praktiske problemer i forbindelse med bulktransport fra havn til mottaker. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Foreslått endring av Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 

2004. 

Kommentarer: Bestemmelsene i ADR krever a) et eget transportdokument med opplysning om totalmassen av farlig gods 

som transporteres i den aktuelle lasten, og b) den særlige bestemmelsen «CV24» om rengjøring for hver eneste last som 

transporteres mellom havnen og mottakeren under lossingen av et bulkskip. Ettersom transporten er lokal og gjelder lossing 

av et bulkskip, der flere laster med samme stoff transporteres mellom bulkskipet og mottakeren (på samme eller flere 

påfølgende dager), bør det være tilstrekkelig med ett transportdokument med opplysning om antatt totalmasse for hver last, 

og den særlige bestemmelsen «CV24» bør ikke være nødvendig. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–IE–8 

Gjelder: Transport av farlig gods mellom privat eiendom og et annet kjøretøy i umiddelbar nærhet av eiendommen, eller 

mellom to deler av en privat eiendom som ligger i umiddelbar nærhet av hverandre, men som skilles av en offentlig vei. 

Henvisning til vedlegget til direktivet: Avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til veitransport av farlig gods. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Bestemmelsene får ikke anvendelse når et kjøretøy brukes til transport av farlig gods 

a) mellom privat eiendom og et annet kjøretøy i umiddelbar nærhet av eiendommen eller 

b) mellom to deler av en privat eiendom som ligger i umiddelbar nærhet av hverandre, men som kan være atskilt av en 

offentlig vei, 

forutsatt at transporten utføres via den mest direkte ruten. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use 

of Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Regulation 56. 

Kommentarer: Ulike situasjoner kan oppstå når gods transporteres mellom to deler av en privat eiendom eller mellom en 

privat eiendom og et tilknyttet kjøretøy atskilt av en offentlig vei. Denne transportmåten utgjør ikke transport av farlig gods 

i vanlig betydning, og det er derfor ikke nødvendig å anvende bestemmelsene om transport av farlig gods. Se også RO–bi–

SE–3 og RO–bi–UK–1. 

Gyldig til: 30. januar 2020 

NL Nederland 

RO–bi–NL–13 

Gjelder: Ordning for transport av farlig husholdningsavfall 2015. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 

6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 og 9.  
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Innhold i vedlegget til direktivet: Unntak fra visse mengder; særlige bestemmelser; bruk av emballasje; bruk av ytre 

emballasje; dokumentasjon; utforming og prøving av emballasje; lasting, lossing og håndtering; bemanning; utstyr; drift; 

kjøretøyer og dokumentasjon; konstruksjon og godkjenning av kjøretøyer. 

Innhold i nasjonal lovgivning: bestemmelser om transport av farlig husholdningsavfall som innsamles i små mengder, samt 

farlig husholdningsavfall fra foretak, som leveres i egnet emballasje med en største kapasitet på 60 liter. Med tanke på de 

små mengdene som samles inn i hvert enkelt tilfelle, og de ulike stoffenes mangfoldige natur er det ikke mulig å 

gjennomføre transporten helt i samsvar med ADR-reglene. I samsvar med ovennevnte ordning fastsettes derfor en forenklet 

variant som avviker fra en rekke av bestemmelsene i ADR. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Scheme for transport of domestic hazardous waste 2015. 

Kommentarer: Ordningen ble opprettet for at enkeltpersoner skulle kunne levere små mengder avfall på ett sted. Det 

aktuelle stoffet består derfor av rester, for eksempel malingsrester. Faren gjøres minst mulig ved valg av transportmiddel, 

som blant annet omfatter bruk av spesialtransportenheter og lett synlige «Røyking forbudt»-skilt og et gult, blinkende lys. 

Når det gjelder transport, er det avgjørende punktet at sikkerheten kan garanteres. Dette kan oppnås for eksempel ved at 

stoffet transporteres i forseglet emballasje for å unngå spill eller at giftig damp lekker ut eller samles i kjøretøyet. I 

kjøretøyet finnes enheter som er egnet til å lagre ulike kategorier av avfall, og som gir beskyttelse mot at lasten forskyves 

eller åpnes utilsiktet. Til tross for at det dreier seg om små mengder avfall, må transportoperatøren ha et kompetansebevis, 

med tanke på at det er snakk om ulike typer stoffer. Ettersom privatpersoner har manglende kunnskaper om farene ved 

disse stoffene, bør det finnes skriftlige instruksjoner, som fastsatt i vedlegget til ordningen. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

PT Portugal 

RO–bi–PT–1 

Gjelder: Transportdokument for UN 1965. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Transportdokument nødvendig. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Transportbetegnelsen som ifølge avsnitt 5.4.1 i RPE (Regulamento Nacional de Transporte 

de Mercadorias Perigosas por Estrada) skal angis i transportdokumentet for kommersielle butan- og propangasser som 

omfattes av samlebetegnelsen «UN 1965 hydrokarbongassblanding, kondensert, n.o.s.», som transporteres i flasker, kan 

erstattes med andre handelsnavn som følger: 

«UN 1965 butan» for blanding A, A01, A02 og A0, som beskrevet i punkt 2.2.2.3 i RPE, ved transport i flasker. 

«UN 1965 propan» for blanding C, som beskrevet i punkt 2.2.2.3 i RPE, ved transport i flasker. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Despacho DGTT 7560/2004 av 16. april 2004 i henhold til artikkel 5 nr. 1 i 

Decreto-Lei no 267/A/2003 av 27. oktober. 

Kommentarer: Det bør gjøres enklere for markedsdeltakere å fylle ut transportdokumenter for farlig gods, forutsatt at 

sikkerheten ikke settes i fare. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–PT–2 

Gjelder: Transportdokumenter for tomme, ikke-rengjorte tanker og containere. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Transportdokument nødvendig. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Under returtransporten av tomme tanker og containere som har inneholdt farlig gods, kan 

transportdokumentet nevnt i avsnitt 5.4.1 i RPE erstattes med transportdokumentet som ble utstedt for den umiddelbart 

foregående transporten der godset ble levert.  
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Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Despacho DGTT 15162/2004 av 28. juli 2004 i henhold til artikkel 5 nr. 1 i 

Decreto-Lei no 267/A/2003 av 27. oktober. 

Kommentarer: Kravet om at tomme tanker og containere som har inneholdt farlig gods, skal ledsages av et transport-

dokument i samsvar med RPE, fører i visse tilfeller til praktiske vanskeligheter som kan minimeres uten at sikkerheten 

settes i fare. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

SE Sverige 

RO–bi–SE–1 

Gjelder: Transport av farlig avfall til sluttbehandlingsanlegg for farlig avfall. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Del 5 og 6. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til utforming og prøving av emballasje. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Emballasje som inneholder farlig gods i form av avfall, skal transporteres i samsvar med 

bestemmelsene i ADR, der bare noen få unntak tillates. Unntak tillates ikke for alle typer stoffer og gjenstander. 

De viktigste unntakene er følgende: 

Småemballasje (under 30 kg) med farlig gods i form av avfall kan pakkes i emballasje, herunder IBC-containere og 

engrosemballasje, uten å være i samsvar med bestemmelsene i nr. 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 og 

6.6.5.4.3 i avsnitt I.1 i vedlegg I til dette direktiv. Emballasjer, herunder IBC-containere og engrosemballasje, behøver ikke 

å prøves i transportklar stand gjennom en representativ stikkprøve av små innvendige emballasjer. 

Dette er tillatt, forutsatt at 

— emballasje, IBC-containere og engrosemballasje er i samsvar med en type som er prøvd og godkjent i samsvar med 

emballasjegruppe I eller II i gjeldende bestemmelser i punkt 6.1, 6.5 eller 6.6 i avsnitt I.1 i vedlegg I til dette direktiv, 

— småemballasjen er pakket med et absorberende materiale som holder på all fri væske som kan lekke ut i den ytre 

emballasjen, IBC-containerne eller engrosemballasjen under transporten, 

— emballasjer, IBC-containere eller engrosemballasje i transportklar stand har en bruttovekt på høyst den tillatte 

bruttovekten angitt på FN-konstruksjonstypemerkingen for emballeringsgruppe I eller II for emballasje, IBC-containere 

eller engrosemballasje, 

— følgende setning inngår i transportdokumentet: «Pakket i samsvar med del 16 i ADR-S». 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg, 

utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg. 

Kommentarer: Nr. 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 og 6.6.5.4.3 i avsnitt I.1 i vedlegg I til dette direktiv er 

vanskelig å bruke fordi emballasjen, IBC-containerne og engrosemballasjen skal prøves med en representativ stikkprøve av 

avfallet, som er vanskelig å fastsette på forhånd. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–SE–2 

Gjelder: Navn og adresse til avsenderen i transportdokumentet. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Generelle opplysninger som transportdokumentet skal inneholde. 

Innhold i nasjonal lovgivning: I den nasjonale lovgivningen er det fastslått at avsenderens navn og adresse ikke er 

nødvendig dersom tom, ikke-rengjort emballasje returneres som del av et distribusjonssystem. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

Kommentarer: Tomme, ikke-rengjorte emballasjer som returneres, vil i de fleste tilfeller fortsatt inneholde små mengder 

farlig gods.  
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Dette unntaket benyttes hovedsakelig av industribedrifter når de returnerer tomme, ikke-rengjorte gassbeholdere i bytte mot 

fulle. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–SE–3 

Gjelder: Transport av farlig gods i umiddelbar nærhet av industrianlegg, herunder transport på offentlig vei mellom ulike 

deler av anlegg. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til transport av farlig gods på offentlig vei. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Transport av farlig gods i umiddelbar nærhet av industrianlegg, herunder transport på 

offentlig vei mellom ulike deler av anlegg. Unntakene gjelder merking av emballasje, transportdokumenter, førerkort og 

godkjenningsbevis i henhold til 9. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

Kommentarer: Det er ikke uvanlig at farlig gods transporteres mellom industriområder som ligger på hver sin side av en 

offentlig vei. Denne transportformen utgjør ikke transport av farlig gods på en privat vei og bør derfor omfattes av de 

relevante kravene. Jf. artikkel 6 nr. 14 i direktiv 96/49/EF. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–SE–4 

Gjelder: Transport av farlig gods som er beslaglagt av myndighetene. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til veitransport av farlig gods. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Avvik fra bestemmelsene kan tillates dersom de er begrunnet i hensynet til arbeidervern, 

losserisiko, innlevering av bevis osv. 

Avvik fra bestemmelsene tillates bare dersom tilfredsstillende sikkerhetsnivåer overholdes under normale transportforhold. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

Kommentarer: Disse unntakene kan anvendes bare av myndigheter som beslaglegger farlig gods. 

Dette unntaket er ment å gjelde for lokal transport av f.eks. gods som er beslaglagt av politiet, slik som sprengstoffer eller 

tyvegods. Problemet med denne typen gods er at det er umulig å være sikker på klassifiseringen. I tillegg er godset ofte ikke 

emballert og merket i samsvar med ADR. Politiet utfører hundrevis av slike transporter hvert år. Når det gjelder 

smuglerbrennevin, må dette transporteres fra stedet der det ble beslaglagt, til et sted der bevismateriale oppbevares, og 

deretter til et destrueringsanlegg, og avstanden mellom de to sistnevnte stedene kan være ganske stor. Tillatte avvik er som 

følger: a) det er ikke nødvendig å merke hver emballasje, og b) det er ikke nødvendig å bruke godkjente emballasjer. Hver 

pall som inneholder slike emballasjer, skal imidlertid være korrekt merket. Alle andre krav skal være oppfylt. Det utføres 

ca. 20 slike transporter hvert år. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–SE–5 

Gjelder: Transport av farlig gods i og i umiddelbar nærhet av havner. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Dokumenter som skal følge med transportenheten. Alle transportenheter som benyttes til 

transport av farlig gods, skal ha det utstyret som er angitt. Godkjenning av kjøretøy.  
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Innhold i nasjonal lovgivning: 

Dokumentene (unntatt førerkort) trenger ikke å følge med transportenheten. 

En transportenhet trenger ikke å ha det utstyret som er angitt i 8.1.5. 

Trekkvogner trenger ikke å ha et godkjenningsbevis. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

Kommentarer: Jf. artikkel 6 nr. 14 i direktiv 96/49/EF. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–SE–6 

Gjelder: Inspektørens ADR-kompetansebevis. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 8.2.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Førere av kjøretøyer skal gjennomgå opplæringskurs. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Inspektører som foretar teknisk inspeksjon av kjøretøyet, er ikke nødt til å gjennomgå 

opplæringskursene nevnt i 8.2 eller til å inneha ADR-kompetansebeviset. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

Kommentarer: I noen tilfeller kan kjøretøyer som undersøkes i forbindelse med den tekniske inspeksjonen, være lastet med 

farlig gods, f.eks. ikke-rengjorte, tomme tanker. 

Kravene i 1.3 og 8.2.3 gjelder fortsatt. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–SE–7 

Gjelder: Lokal distribusjon av UN 1202, 1203 og 1223 i tankbiler. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: For tomme, ikke-rengjorte tanker og tankcontainere skal beskrivelsen være i samsvar med 

5.4.1.1.6. Flere mottakeres navn og adresse kan angis i andre dokumenter. 

Innhold i nasjonal lovgivning: For tomme, ikke-rengjorte tanker eller tankcontainere er ikke beskrivelsen i 

transportdokumentet nødt til å være i samsvar med 5.4.1.1.6 dersom mengden av stoffet i henhold til lasteplanen er 0. Navn 

og adresse på mottakerne kreves ikke i noen av dokumentene om bord i kjøretøyet. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–SE–9 

Gjelder: Lokal transport i nærheten av landbruksområder eller byggeplasser. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4, 6.8 og 9.1.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Transportdokument, konstruksjon av tanker, godkjenningsbevis. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Lokal transport i nærheten av landbruksområder eller byggeplasser kan unntas fra visse krav: 

a) En farlig gods-erklæring er ikke nødvendig. 

b) Eldre tanker/containere som ikke er konstruert i samsvar med 6.8, men i samsvar med eldre nasjonal lovgivning, og 

som er montert på mannskapsvogner, kan fortsatt brukes.  
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c) Eldre tankbiler som ikke oppfyller kravene i 6.7 eller 6.8, og som er beregnet på transport av stoffene UN 1268, 1999, 

3256 og 3257, med eller uten utstyr for legging av veidekke, kan fortsatt benyttes til lokal transport og i nærheten av 

veiarbeidsplasser. 

d) Godkjenningsbevis kreves ikke for mannskapsvogner og tankbiler med eller uten utstyr for legging av veidekke. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

Kommentarer: En mannskapsvogn er en slags campingvogn med mannskapsrom for arbeiderne, som er utstyrt med en 

ikke-godkjent tank/container for dieselolje beregnet på drift av skogbrukstraktorer. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–SE–10 

Gjelder: Tanktransport av eksplosive varer. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 4.1.4. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Eksplosive varer kan bare emballeres i samsvar med 4.1.4. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Vedkommende nasjonal myndighet godkjenner kjøretøyer som er beregnet på tanktransport 

av eksplosive varer. Tanktransport er tillatt bare for de eksplosive varene som er oppført i forskriften, eller på grunnlag av 

en spesialgodkjenning fra vedkommende myndighet. 

Et kjøretøy som er lastet med eksplosive varer i tanker, skal merkes i samsvar med 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 og 5.3.1.4. Bare ett 

kjøretøy i transportenheten kan inneholde farlig gods. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg. 

Utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg och den svenska föreskriften SÄIFS 1993:4. 

Kommentarer: Dette gjelder bare for nasjonal transport og når transporten hovedsakelig er av lokal art. De aktuelle 

forskriftene var i kraft før Sverige sluttet seg til Den europeiske union. 

Bare to selskaper utfører transportoppdrag med eksplosive varer i tankkjøretøyer. Overgang til emulsjoner forventes i nær 

framtid. 

Gammelt unntak nr. 84. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–SE–11 

Gjelder: Førerkort. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 8.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til opplæring av kjøretøymannskapet. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Føreropplæring er ikke tillatt med noen av kjøretøyene nevnt i 8.2.1.1. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg, 

utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg. 

Kommentarer: Lokal transport. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–SE–12 

Gjelder: Transport av UN 0335-fyrverkeri. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg B, 7.2.4, V2 (1). 

Innhold i vedlegget til direktivet: Bestemmelser om bruk av EX/II- og EX/III-kjøretøyer.  
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Innhold i nasjonal lovgivning: Ved transport av UN 0335-fyrverkeri får den særlige bestemmelsen V2(1) i 7.2.4 anvendelse 

bare dersom den eksplosive varen har en nettovekt på mer enn 3 000 kg (4 000 kg med tilhenger), og dersom fyrverkeriet er 

klassifisert som UN 0335 i henhold til standardtabellen i 2.1.3.5.5 for klassifisering av fyrverkeri i henhold til 14. reviderte 

utgave av FNs rekommandasjoner om transport av farlig gods 

En slik klassifisering skal godkjennes av vedkommende myndighet. En godkjenningsbekreftelse skal følge med 

transportenheten. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg, 

utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg. 

Kommentarer: Transport av fyrverkeri er tidsbegrenset til to korte perioder i året: årsskiftet og månedsskiftet april/mai. 

Transporten fra avsenderne til terminalene kan uten store problemer gjennomføres med den nåværende flåten av  

EX-godkjente kjøretøyer. Distribusjonen både av fyrverkeri fra terminalene til forhandlerne og av overskuddsvarer tilbake 

fra terminalen begrenses imidlertid av mangel på EX-godkjente kjøretøyer. Transportørene er ikke interessert i å investere i 

slike godkjenninger, ettersom de ikke får dekket sine utgifter. På denne måten settes hele eksistensen til 

fyrverkerileverandører i fare, fordi de ikke får produktene sine ut på markedet. 

Når dette unntaket benyttes, skal fyrverkeriet klassifiseres på grunnlag av standardlisten i FNs rekommandasjoner, slik at 

klassifiseringen er mest mulig à jour. 

Et tilsvarende unntak finnes for UN 0336-fyrverkeri i den særlige bestemmelsen 651 i 3.3.1 i ADR 2005. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–SE–13 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–DK–4. 

Rettslig grunnlag: Direktiv 2008/68/EF, artikkel 6 nr. 2 bokstav b) i) (lokal transport over korte avstander). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Del 1 til 9. 

Innhold i vedlegget til direktivet: 

Henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. 

Kommentarer: 

Gyldig til: 30. juni 2022 

UK Det forente kongerike 

RO–bi–UK–1 

Gjelder: Kryssing av offentlig vei med kjøretøyer som transporterer farlig gods (N8). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til transport av farlig gods på offentlig vei. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Bestemmelsene om farlig gods får ikke anvendelse på transport på et privat område som 

krysses av en vei. For klasse 7 får dette unntaket ikke anvendelse på noen av bestemmelsene i forskriftene om (veitransport 

av) radioaktivt materiale fra 2002 (Radioactive Material [Road Transport] Regulations 2002). 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 

2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b). 

Kommentarer: Det kan lett oppstå en situasjon der gods transporteres mellom private områder som befinner seg på hver sin 

side av en vei. Dette utgjør ikke transport av farlig gods på en offentlig vei i vanlig forstand, og ingen av bestemmelsene 

om farlig gods bør få anvendelse i et slikt tilfelle. 

Gyldig til: 30. juni 2021  
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RO–bi–UK–2 

Gjelder: Unntak fra forbudet for føreren eller sidemannen mot å åpne emballasje med farlig gods i en lokal distribusjons-

kjede fra et lokalt distribusjonslager til en detaljist eller sluttbruker, og fra detaljisten til sluttbrukeren (unntatt for klasse 7) 

(N11). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 8.3.3. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Forbud for føreren eller sidemannen mot å åpne emballasje med farlig gods. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Forbudet mot å åpne pakninger begrenses av tilleggsbestemmelsen «med mindre 

transportforetaket har gitt tillatelse til det». 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3). 

Kommentarer: Bokstavelig oppfattet kan forbudet i vedlegget, slik det er formulert, skape alvorlige problemer for distri-

busjonen på detaljistnivå. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–UK–3 

Gjelder: Alternative transportbestemmelser om trefat som inneholder UN 3065 i emballasjegruppe III. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1.4, 4.1, 5.2 og 5.3. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til emballasje og merking. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Tillatelse til transport av alkoholholdige drikker med en alkoholprosent på over 24 %, men 

høyst 70 % (emballasjegruppe III), i ikke-FN-godkjente trefat uten faremerker, underlagt strengere lastekrav og krav til 

kjøretøyer. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment Regulations 2004: Regulation 7 (13) and (14). 

Kommentarer: Dette er et produkt med høy verdi som er pålagt en offentlig særavgift, og som må transporteres mellom 

destillasjonsforetaket og tollageret i sikrede og forseglede kjøretøyer. I de utfyllende sikkerhetskravene er det tatt hensyn til 

lempingen på kravene til emballasje og merking. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–UK–4 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–SE–12. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment Regulations 2007 Part 1. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–UK–5 

Gjelder: Innsamling av brukte batterier til sluttbehandling eller gjenvinning. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Særbestemmelse 636. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Følgende vilkår tillates i stedet for særbestemmelse 636 i kapittel 3.3: 

Brukte litiumbatterier (UN 3090 og UN 3091) som er samlet inn og klargjort til transport for sluttbehandling, fra 

returpunktene for forbrukere til mellombehandlingsanlegget sammen med andre batterier som ikke inneholder litium 

(UN 2800 og UN 3028), omfattes ikke av de andre bestemmelsene i ADR dersom de oppfyller følgende vilkår: 

— De skal pakkes i IH2-fat eller 4H2-kasser som oppfyller kravene til faste stoffer i emballasjegruppe II. 

— Høyst 5 % av hver pakke kan utgjøres av litium- og litiumionebatterier.  
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— Hver enkelt pakkes bruttovekt skal ikke overstige 25 kg. 

— Den samlede vekten per transportenhet skal ikke overstige 333 kg. 

— Ikke noe annet farlig gods kan inngå i transporten. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment 2007 part 1. 

Kommentarer: Returpunkter for forbrukere finnes gjerne hos detaljsalgssteder, og det er ikke praktisk å lære opp et stort 

antall personer i å sortere og pakke brukte batterier i samsvar med ADR. Det britiske systemet vil fungere etter 

retningslinjene fastsatt i «UK Waste and Resources Action Programme» og vil innebære at det stilles til rådighet korrekt 

ADR-emballasje og nødvendige instruksjoner. 

Gyldig til: 30. juni 2021» 

2) I vedlegg II skal avsnitt II.3 lyde: 

«II.3. Nasjonale unntak 

Unntak for medlemsstatene for transport av farlig gods på deres territorium på grunnlag av artikkel 6 nr. 2 i direktiv 

2008/68/EF. 

Nummerering av unntakene: RA–a/bi/bii–MS–nn 

RA = jernbane 

a/bi/bii = artikkel 6 nr. 2 bokstav a) / bokstav b) i) / bokstav b) ii) 

MS = forkortelse for medlemsstat 

nn = løpenummer 

På grunnlag av artikkel 6 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2008/68/EF 

DE Tyskland 

RA–a–DE–2 

Gjelder: Sampakking tillatt. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 4.1.10.4 MP2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Sampakking ikke tillatt. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Klasse 1.4S, 2, 3 og 6.1; tillatelse til sampakking av gjenstander i klasse 1.4S (patroner til 

små våpen), aerosoler (klasse 2) og rengjørings- og behandlingsmidler i klasse 3 og 6.1 (UN-numre angitt) i form av sett 

som selges sampakket i emballasjegruppe II og i små mengder. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I 

S. 4350); Ausnahme 21. 

Kommentarer: Liste nr. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

FR Frankrike 

RA–a–FR–3 

Gjelder: Transport for jernbaneforetakets egen regning. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Opplysninger om farlige materialer skal angis i fraktbrevet. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Transport for jernbaneforetakets egen regning av mengder som ikke overstiger grensene 

angitt i 1.1.3.6, omfattes ikke av kravet om lasterklæring. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses 

par chemin de fer – Article 20.2. 

Gyldig til: 30. juni 2021  
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RA–a–FR–4 

Gjelder: Unntak fra merking av visse postvogner. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 5.3.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav om å feste etiketter på sidene av vognene. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Bare postvogner som transporterer over tre tonn materiale i samme klasse (unntatt klasse  

1, 6.2 eller 7), må merkes. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses 

par chemin de fer – Article 21.1. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

SE Sverige 

RA–a–SE–1 

Gjelder: En jernbanevogn som transporterer farlig gods som ekspressgods, trenger ikke å være utstyrt med etiketter. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 5.3.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Jernbanevogner som transporterer farlig gods, skal være utstyrt med etiketter. 

Innhold i nasjonal lovgivning: En jernbanevogn som transporterer farlig gods som ekspressgods, trenger ikke å være utstyrt 

med etiketter. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

Kommentarer: Det er mengdebegrensninger i RID for gods som betegnes som ekspressgods. Det dreier seg altså om små 

mengder. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

UK Det forente kongerike 

RA–a–UK–1 

Gjelder: Transport av gjenstander som inneholder materialer med lav radioaktivitet, som f.eks. klokker, røykdetektorer og 

kompasskiver. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: De fleste av kravene i RID. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til transport av stoffer i klasse 7. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Fullt unntak fra nasjonale bestemmelser for visse handelsprodukter som inneholder 

begrensede mengder med radioaktivt materiale. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail 

Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 

1999). 

Kommentarer: Dette unntaket er et kortsiktig tiltak som ikke lenger er nødvendig når tilsvarende endringer i IAEA-

forskriftene er innarbeidet i RID. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RA–a–UK–2 

Gjelder: Lemping på restriksjonene på transport i vogner, kjøretøyer og containere av samlastede sprengstoffer og 

sprengstoffer som er samlastet med andre typer farlig gods (N4/5/6). 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 7.5.2.1 og 7.5.2.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Restriksjoner på visse typer samlasting. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Nasjonal lovgivning er mindre restriktiv med hensyn til samlasting av sprengstoffer dersom 

slik transport kan gjennomføres uten risiko.  
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Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail 

Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 

1999). 

Kommentarer: Det forente kongerike ønsker å tillate enkelte tilpasninger av reglene for samlasting av sprengstoffer med 

andre sprengstoffer og for samlasting av sprengstoffer med annet farlig gods. Hver variant skal inneholde en 

mengdebegrensning for én eller flere bestanddeler av lasten og kan tillates bare dersom «alle rimelige tiltak er iverksatt for 

å hindre at sprengstoffene kommer i kontakt med eller står i fare for å komme i kontakt med annet farlig gods». 

Eksempler på tilpasninger som Det forente kongerike kan ønske å tillate: 

1. Sprengstoffer som er klassifisert med UN-nummer 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 

0289, 0290, 0331, 0332, 0360 eller 0361, kan transporteres i samme kjøretøy som farlig gods som er klassifisert med 

UN-nummer 1942. Mengden UN 1942 som kan transporteres, skal begrenses ved å betrakte sprengstoffet som et  

1.1D-sprengstoff. 

2. Sprengstoffer som er klassifisert med UN-nummer 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 eller 0453, kan transporteres i 

samme kjøretøy som farlig gods i transportkategori 2 (unntatt brannfarlige gasser og smittefarlige og giftige stoffer) 

eller farlig gods i transportkategori 3, eller kombinasjoner av disse, forutsatt at det farlige godset i transportkategori  

2 har en samlet masse eller mengde på høyst 500 kg eller liter, og at sprengstoffene har en samlet nettomasse på høyst 

500 kg. 

3. 1.4G-sprengstoffer kan transporteres i samme kjøretøy som brannfarlige væsker og brannfarlige gasser i 

transportkategori 2 eller tungt antennelige, ikke-toksiske gasser i transportkategori 3, eller kombinasjoner av disse, 

forutsatt at det farlige godset har en samlet masse eller mengde på høyst 200 kg eller liter, og at sprengstoffene har en 

samlet nettomasse på høyst 20 kg. 

4. Eksplosjonsfarlige gjenstander som er klassifisert med UN-nummer 0106, 0107 eller 0257, kan transporteres sammen 

med eksplosjonsfarlige gjenstander i kompatibilitetsgruppe D, E eller F når de inngår som bestanddeler i disse 

gjenstandene. Den samlede mengden sprengstoffer med UN-nummer 0106, 0107 eller 0257 skal ikke overstige 20 kg. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RA–a–UK–3 

Gjelder: Tillatelse til å benytte ulike verdier for «største samlede mengde per transportenhet» for gods i klasse 1 i kategori  

1 og 2 i tabell 1.1.3.1. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 1.1.3.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Unntak knyttet til typen transportoppdrag. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Fastsettelse av regler for unntak for begrensede mengder og om samlasting av sprengstoffer. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b). 

Kommentarer: Tillatelse til å benytte ulike mengdebegrensninger og ulike multiplikasjonsfaktorer for samlasting for gods i 

klasse 1, nærmere bestemt «50» for kategori 1 og «500» for kategori 2. Ved beregning av samlasting benyttes multiplika-

sjonsfaktor «20» for transportkategori 1 og multiplikasjonsfaktor «2» for transportkategori 2. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RA–a–UK–4 

Gjelder: Vedtakelse av RA–a–FR–6. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 5.3.1.3.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Lemping på merkingskravene for kombitransport. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Kravet om faresedler gjelder ikke når kjøretøyets sedler er klart synlige.  
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Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12). 

Kommentarer: Dette har alltid vært en nasjonal bestemmelse i Det forente kongerike. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RA–a–UK–5 

Gjelder: Distribusjon av gods i innvendige emballasjer til detaljister eller brukere (unntatt gods i klasse 1, 4.2, 6.2 og 7) fra 

lokale distribusjonslagre til detaljister eller brukere og fra detaljister til sluttbrukere. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 6.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til utforming og prøving av emballasje. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Ikke noe krav om at emballasjer skal være utstyrt med et RID/ADR- eller FN-merke. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment Regulations 2007: Regulation 26. 

Kommentarer: Kravene i RID er ikke hensiktsmessige for de siste etappene av en transport fra et distribusjonslager til en 

detaljist eller bruker, eller fra en detaljist til en sluttbruker. Formålet med dette unntaket er å tillate at innvendige 

godsbeholdere for distribusjon til detaljist kan transporteres på jernbanestrekningen av en lokal distribusjonsrute uten en 

ytre emballasje. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

På grunnlag av artikkel 6 nr. 2 bokstav b) i) i direktiv 2008/68/EF 

DE Tyskland 

RA–bi–DE–2 

Gjelder: Transport av emballert farlig avfall. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 1 til 5. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Klassifisering, emballering og merking. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Klasse 2 til 6.1, 8 og 9: Sampakking og transport av farlig avfall i kolli og IBC-containere; 

avfall skal pakkes i innvendig emballasje (når det samles inn) og kategoriseres i særlige avfallsgrupper (for å unngå farlige 

reaksjoner innenfor en avfallsgruppe); bruk av skriftlige spesialinstrukser om avfallsgruppene som fraktbrev; innsamling av 

avfall fra husholdninger og laboratorier osv. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I 

S. 4350); Ausnahme 20. 

Kommentarer: Liste nr. 6*. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RA–bi–DE–3 

Gjelder: Lokal transport av UN 1381 (fosfor, gul, under vann), klasse 4.2, emballasjegruppe I, i jernbanetankvogner. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 6.8, 6.8.2.3. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Bestemmelser om konstruksjon av tanker og tankvogner. I kapittel 6.8 punkt 6.8.2.3 

kreves typegodkjenning for tanker som brukes til transport av UN 1381 (fosfor, gul, under vann). 

Innhold i nasjonal lovgivning: Lokal transport av UN 1381 (fosfor, gul, under vann), klasse 4.2, emballasjegruppe I, over 

korte avstander (fra Sassnitz-Mukran til Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz og Bitterfeld) i jernbanetankvogner bygget  

etter russiske standarder. Godstransporten omfattes av ytterligere driftsbestemmelser fastsatt av vedkommende sikkerhets-

myndigheter.  
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Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 1/92. 

Gyldig til: 30. januar 2020 (tillatelsen er forlenget) 

DK Danmark 

RA–bi–DK–1 

Gjelder: Transport av farlig gods i tunneler 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 7.5. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Lasting, lossing og sikkerhetsavstand 

Innhold i nasjonal lovgivning: I lovgivningen er det fastsatt andre bestemmelser enn dem som er fastsatt i avsnitt II.1 i 

vedlegg II til direktiv 2008/68/EF om transport gjennom jernbanetunnelen i den faste forbindelsen over Storebælt. Disse 

andre bestemmelsene er bare knyttet til lastvolum og avstanden mellom laster av farlig gods. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på 

Storebælt og Øresund, 15. februar 2005. 

Kommentarer: 

Gyldig til: 30. juni 2022 

RA–bi–DK–2 

Gjelder: Transport av farlig gods i tunneler 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 7.5. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Lasting, lossing og sikkerhetsavstand 

Innhold i nasjonal lovgivning: I lovgivningen er det fastsatt andre bestemmelser enn dem som er fastsatt i avsnitt II.1 i 

vedlegg II til direktiv 2008/68/EF om transport gjennom jernbanetunnelen i den faste forbindelsen over Øresund. Disse 

andre bestemmelsene er bare knyttet til lastvolum og avstanden mellom laster av farlig gods. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på 

Storebælt og Øresund, 15. februar 2005. 

Kommentarer: 

Gyldig til: 28. februar 2022 

SE Sverige 

RA–bi–SE–1 

Gjelder: Transport av farlig avfall til sluttbehandlingsanlegg for farlig avfall. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: Del 5 og 6. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til utforming og prøving av emballasje. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Emballasje som inneholder farlig gods i form av avfall, skal transporteres i samsvar med 

bestemmelsene i ADR, der bare noen få unntak tillates. Unntak tillates ikke for alle typer stoffer og gjenstander. 

De viktigste unntakene er følgende: 

Småemballasje (under 30 kg) med farlig gods i form av avfall kan pakkes i emballasjer, herunder IBC-containere og engros-

emballasje, uten å være i samsvar med bestemmelsene i nr. 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 og 6.6.5.4.3 i 

avsnitt II.1 i vedlegg II til dette direktiv. Emballasjer, herunder IBC-containere og engrosemballasje, behøver ikke å prøves 

i transportklar stand gjennom en representativ stikkprøve av små innvendige emballasjer.  



Nr. 33/452 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.5.2020 

 

Dette er tillatt, forutsatt at 

— emballasje, IBC-containere og engrosemballasje er i samsvar med en type som er prøvd og godkjent i samsvar med 

emballasjegruppe I eller II i gjeldende bestemmelser i punkt 6.1, 6.5 eller 6.6 i avsnitt II.1 i vedlegg II til dette direktiv, 

— småemballasjen er pakket med et absorberende materiale som holder på all fri væske som kan lekke ut i den ytre 

emballasjen, IBC-containerne eller engrosemballasjen under transporten, 

— emballasjer, IBC-containere eller engrosemballasje i transportklar stand har en bruttovekt på høyst den tillatte 

bruttovekten angitt på FN-konstruksjonstypemerkingen for emballeringsgruppe I eller II for emballasje, IBC-containere 

eller engrosemballasje, 

— følgende setning inngår i transportdokumentet: «Pakket i samsvar med del 16 i RID-S». 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på järnväg, 

utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg. 

Kommentarer: Nr. 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 og 6.6.5.4.3 i avsnitt II.1 i vedlegg II til dette direktiv 

er vanskelig å bruke fordi emballasjen, IBC-containerne og engrosemballasjen skal prøves med en representativ stikkprøve 

av avfallet, som er vanskelig å fastsette på forhånd. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

På grunnlag av artikkel 6 nr. 2 bokstav b) ii) i direktiv 2008/68/EF 

DE Tyskland 

RA–bii–DE–1 

Gjelder: Lokal transport av UN 1051 (hydrogencyanid, stabilisert, flytende, med høyst 1 vektprosent vann) i jernbane-

tankvogner, som unntak fra punkt 4.3.2.1.1 i avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 3.2, 4.3.2.1.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Forbud mot transport av UN 1051 (hydrogencyanid), stabilisert, flytende, som inneholder 

høyst 1 vektprosent vann, i jernbanetankvogner (RID-tanker). 

Innhold i nasjonal lovgivning: Lokal jernbanetransport på nærmere angitte strekninger som ledd i en fastlagt industriprosess 

og strengt kontrollert på klart angitte vilkår. Transport foretas med tankvogner som er særlig lisensiert for dette formålet, og 

hvis konstruksjon og utstyr løpende tilpasses de nyeste sikkerhetskravene. Transportprosessen reguleres i detalj av 

ytterligere driftsmessige sikkerhetsbestemmelser i avtaler med relevante myndigheter for sikkerhet og beredskap og 

overvåkes av relevante tilsynsmyndigheter. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Ausnahmezulassung Eisenbahn-Bundesamt, No E 1/97. 

Gyldig til: 1. januar 2023 

RA–bii–DE–2 

Gjelder: lokal transport på bestemte strekninger av UN 1402 (kalsiumkarbid), emballasjegruppe I, i containere på vogner. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 3.2, 7.3.1.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Alminnelige bestemmelser om bulktransport. I henhold til tabell A i kapittel 3.2 er 

bulktransport av kalsiumkarbid ikke tillatt. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Lokal jernbanetransport av UN 1402 (kalsiumkarbid), emballasjegruppe 1, på nærmere 

angitte strekninger som ledd i en fastlagt industriprosess og strengt kontrollert på klart angitte vilkår. Lasten transporteres i 

spesialbygde containere på vogner. Godstransporten omfattes av ytterligere driftsbestemmelser fastsatt av vedkommende 

sikkerhetsmyndigheter. 
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Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10. 

Gyldig til: 15. januar 2024» 

3) I vedlegg III skal avsnitt III.3 lyde: 

«III.3 Nasjonale unntak.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/2032 

av 20. november 2018 

om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 416/2007 med hensyn til de tekniske spesifikasjonene for 

meldinger til fartøyer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/44/EF av 7. september 2005 om harmoniserte vannveis-

informasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier i Fellesskapet(1), særlig artikkel 5 nr. 1 bokstav c), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 416/2007(2) bør ajourføres, presiseres og klargjøres idet det tas hensyn til den tekniske 

utviklingen og erfaringene fra anvendelsen av forordning (EF) nr. 416/2007. 

2) De tekniske spesifikasjonene for meldinger til fartøyer bør baseres på de tekniske prinsippene i vedlegg II til direktiv 

2005/44/EF. 

3) For å bedre sikkerheten i sjøfarten bør meldinger til fartøyer utvides til å omfatte en ny type værmeldinger. 

4) Referansetabellene om vannstand bør fjernes fra vedlegget til forordning (EF) nr. 416/2007, ettersom referansedataene i 

tabellene, for eksempel referanseverdiene for lavvann og høyvann, er dynamiske. Disse dataene bør inkluderes og 

vedlikeholdes i det europeiske systemet for forvaltning av referansedata (European Reference Data Management System 

– ERDMS), som drives av Kommisjonen. 

5) Det er behov for en mer enhetlig redigering og applikasjonsutvikling for å skape tjenester som virker bedre sammen. 

Derfor bør kodingsretningslinjer for redaktører og applikasjonsutviklere inngå i de tekniske spesifikasjonene, som 

tillegg A og B til vedlegget. 

6) Datautveksling mellom myndighetene anbefales i forordning (EF) nr. 416/2007. For å forbedre denne datautvekslingen 

bør spesifikasjoner for datautvekslingen føres opp i tillegg D til vedlegget, slik at medlemsstatene kan gjøre sine 

systemer samvirkende. 

7) For at medlemsstatene skal kunne kode meldinger til fartøyer på en konsekvent og samvirkende måte, bør 

referansetabellene i tillegg E forbedres. For dette formål bør det fastsettes nye koder i en ny referansetabell som 

inneholder harmoniserte etiketter til søking i det grafiske brukergrensesnittet. Videre bør det tilføyes nye tagger, verdier 

og koder i eksisterende referansetabeller, og overflødige elementer bør fjernes. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 332 av 28.12.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 88/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 255 av 30.9.2005, s. 152. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 416/2007 av 22. mars 2007 om tekniske spesifikasjoner for meldinger til fartøyer som nevnt i artikkel 5 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/44/EF om harmoniserte vannveisinformasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier i Fellesskapet 

(EUT L 105 av 23.4.2007, s. 88). 

2020/EØS/33/69 
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8) De reviderte tekniske spesifikasjonene bør sikre at referansetabellene i tillegg E også er tilgjengelige elektronisk, i det 

europeiske systemet for forvaltning av referansedata, som drives av Europakommisjonen. 

9) I samsvar med artikkel 12 nr. 2 i direktiv 2005/44/EF bør medlemsstatene, for å overholde artikkel 4 i samme direktiv, 

treffe de tiltak som er nødvendige for å etterkomme kravene fastsatt i denne forordning senest 30 måneder etter at den 

har trådt i kraft. 

10) Forordning (EF) nr. 416/2007 bør derfor endres. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 11 i direktiv 2005/44/EF. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 416/2007 erstattes med teksten i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft 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 20. november 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 332 av 28.12.2018, s. 3–181.] 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/103 

av 23. januar 2019 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 med hensyn til avklaring, harmonisering og 

forenkling samt styrking av visse særlige tiltak for luftfartssikkerhet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser om 

sikkerhet i sivil luftfart og om oppheving av forordning (EF) nr. 2320/2002(1), særlig artikkel 4 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Erfaring fra gjennomføringen av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998(2) har vist at det er behov 

for å gjøre mindre endringer i gjennomføringsbestemmelsene om visse felles grunnleggende standarder. 

2) Visse særlige tiltak for luftfartssikkerhet bør avklares, harmoniseres eller forenkles for å gi større juridisk klarhet, 

standardisere den felles fortolkningen av lovgivningen og gi ytterligere sikkerhet for best mulig gjennomføring av de 

felles grunnleggende standardene for luftfartssikkerhet. 

3) Videre medfører ny utvikling med hensyn til drift av lufthavner og luftfartsselskaper, teknologi og sikkerhetsutstyr til 

håndtering av endringer i trussel- og risikobildet samt utviklingen av Den internasjonale organisasjon for sivil luftfarts 

(ICAO) internasjonale standarder og anbefalte praksis at gjennomføringsreglene må endres. 

4) Endringene gjelder tiltak på områdene lufthavnsikkerhet, revisjon av reglene om vandelskontroll for å forbedre 

sikkerhetskulturen og øke robustheten og innføring og fastsettelse av kvalitetsstandarder for utstyr til påvisning av 

eksplosiver i sko (SED – Shoe Explosive Detection) og damp fra eksplosiver (EVD – Explosive Vapour Detection) og 

bruken av slikt utstyr. 

5) Gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 19 i forordning (EF) 

nr. 300/2008. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft 1. februar 2019. Nr. 2, 20, 25, 26, 28–38, 44 og 45 i vedlegget til denne forordning får imidlertid 

anvendelse fra 31. desember 2020. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 21 av 24.1.2019, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 89/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 97 av 9.4.2008, s. 72. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 av 5. november 2015 om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av 

de felles grunnleggende standardene for luftfartssikkerhet (EUT L 299 av 14.11.2015, s. 1). 

2020/EØS/33/70 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 23. januar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 gjøres følgende endringer: 

 1) Nr. 1.1.3.4 skal lyde: 

«1.1.3.4 En sikkerhetsgjennomsøking av de kritiske delene som kan ha blitt kontaminert, skal foretas så snart som mulig 

for med rimelig sikkerhet å utelukke at de inneholder forbudte gjenstander, dersom noen av følgende har fått 

adgang til kritiske deler: 

a) Ikke-gjennomsøkte personer. 

b) Passasjerer og besetningsmedlemmer som ankommer fra andre tredjestater enn dem som er oppført i tillegg 

4-B. 

c) Passasjerer og besetningsmedlemmer som ankommer fra lufthavner i Unionen, dersom den berørte 

medlemsstaten har fraveket de felles grunnleggende standardene fastsatt i artikkel 1 i kommisjonsforordning 

(EU) nr. 1254/2009(*), med mindre de møtes ved ankomst og ledsages utenfor disse områdene i samsvar 

med nr. 1.2.7.3. 

Bestemmelsen i dette nummer anses å være overholdt for luftfartøyer som gjennomgår en sikkerhets-

gjennomsøking, og den får ikke anvendelse dersom personer som omfattes av nr. 1.3.2 og 4.1.1.7, har hatt 

adgang til kritiske deler. 

Når det gjelder bokstav b) og c), får denne bestemmelsen anvendelse bare for de kritiske delene som benyttes til 

gjennomsøkt innsjekket bagasje og/eller av gjennomsøkte avreisende passasjerer som ikke reiser med samme 

luftfartøy som disse passasjerene og besetningsmedlemmene. 

 ____________  

(*) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1254/2009 av 18. desember 2009 om fastsettelse av kriterier for hvordan medlems-

statene kan fravike de felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil luftfart og vedta alternative sikkerhets-

tiltak (EUT L 338 av 19.12.2009, s. 17).» 

 2) Nr. 1.2.3 erstattes med følgende: 

«1.2.3 Krav til identitetskort for besetningsmedlemmer i Unionen og identitetskort for lufthavner 

1.2.3.1 Identitetskort for besetningsmedlemmer ansatt i luftfartsselskaper i Unionen og identitetskort for lufthavner kan 

utstedes bare til personer som har driftsmessige behov, og som har gjennomgått en utvidet vandelskontroll i 

samsvar med nr. 11.1.3 med godkjent resultat. 

1.2.3.2 Identitetskort for besetningsmedlemmer og identitetskort for lufthavner skal utstedes for et tidsrom på høyst  

fem år. 

1.2.3.3 Identitetskortet til en person som har gjennomgått en utvidet vandelskontroll og ikke bestått, skal umiddelbart 

deaktiveres eller inndras, og skal leveres tilbake til vedkommende myndighet, operatør eller utstedende enhet, alt 

etter hva som er relevant. 

1.2.3.4 Identitetskortet skal bæres synlig minst når innehaveren befinner seg i sikkerhetsbegrensede områder. 

En person som ikke bærer sitt identitetskort synlig i sikkerhetsbegrensede områder utenom sikkerhetsbegrensede 

områder der det befinner seg passasjerer, skal anropes av de ansvarlige for gjennomføringen av nr. 1.5.1 bokstav 

c) og om nødvendig rapporteres. 

1.2.3.5 Identitetskortet skal umiddelbart leveres tilbake i følgende tilfeller: 

a) På anmodning fra vedkommende myndighet, operatør eller utstedende enhet. 

b) Ved ansettelsesforholdets opphør. 

c) Ved bytte av arbeidsgiver. 

d) Ved en endring i behovet for adgang til de områder som tillatelsen omfatter. 

e) Når kortet utløper. 

f) Når kortet inndras. 

1.2.3.6 Den utstedende enheten skal umiddelbart underrettes om tap, tyveri eller manglende tilbakelevering av et 

identitetskort. 

1.2.3.7 Et elektronisk kort skal deaktiveres umiddelbart etter tilbakelevering, utløp, inndragelse eller underretning om 

tap, tyveri eller manglende tilbakelevering.»  
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 3) Nr. 1.2.6.3 bokstav b) skal lyde: 

«b) være knyttet til selskapet eller en individuell, registrert kjøretøybruker gjennom en sikker database med registre-

ringsnumre for kjøretøyer.» 

 4) I nr. 1.2.6.3 skal siste punktum lyde: 

«Elektroniske passersedler skal også være elektronisk lesbare på flyside.» 

 5) Nr. 1.3.1.1 bokstav f) skal lyde: 

«f) utstyr til sporpåvisning av eksplosiver (ETD) kombinert med håndholdte metalldetektorer (HHMD),» 

 6) I nr. 1.3.1.1 skal nye bokstaver g) og h) lyde: 

«g) metalldetektorutstyr for sko (SMD), 

h) utstyr til påvisning av eksplosiver i sko (SED).» 

 7) På slutten av nr. 1.3.1.1 tilføyes følgende punktum: 

«SMD- og SED-utstyr kan benyttes bare som supplerende hjelpemidler ved gjennomsøking.» 

 8) Nr. 1.3.1.3 skal lyde: 

«1.3.1.3 Bombehunder, ETD-utstyr og ETD-utstyr i kombinasjon med SED-utstyr kan benyttes bare som en supplerende 

metode for gjennomsøking av andre personer enn passasjerer eller som et uforutsigbart alternativ til manuell 

gjennomsøking, manuell gjennomsøking i kombinasjon med SMD-utstyr, metalldetektorramme eller sikkerhets-

skannere.» 

 9) Til slutt i nr. 3.1.3 tilføyes følgende punktum: 

«Opplysningene som registreres som beskrevet ovenfor, kan oppbevares i elektronisk format.» 

10) Nr. 4.0.3 skal lyde: 

«4.0.3 Passasjerer og deres håndbagasje som ankommer fra en medlemsstat der luftfartøyet har vært i transitt etter å ha 

ankommet fra en tredjestat som ikke er oppført i tillegg 4-B, eller fra en lufthavn i Unionen der den berørte 

medlemsstaten har fraveket de felles grunnleggende standardene fastsatt i artikkel 1 i forordning (EU)  

nr. 1254/2009, skal anses som passasjerer og håndbagasje som ankommer fra en tredjestat, med mindre det 

foreligger en bekreftelse på at disse passasjerene og deres håndbagasje er blitt gjennomsøkt i samsvar med dette 

kapittel.» 

11) Nytt nr. 4.0.6 skal lyde: 

«4.0.6 Passasjerer og deres håndbagasje som ankommer fra en lufthavn i Unionen der den berørte medlemsstaten har 

fraveket de felles grunnleggende standardene fastsatt i artikkel 1 i forordning (EU) nr. 1254/2009, skal anses som 

passasjerer og håndbagasje som ankommer fra en tredjestat, med mindre det foreligger en bekreftelse på at disse 

passasjerene og deres håndbagasje er blitt gjennomsøkt i samsvar med dette kapittel.» 

12) Nr. 4.1.1.2 bokstav f) skal lyde: 

«f) ETD-utstyr kombinert med håndholdte metalldetektorer (HHMD),» 

13) I nr. 4.1.1.2 skal nye bokstaver g) og h) lyde: 

«g) metalldetektorutstyr for sko (SMD), 

h) utstyr til påvisning av eksplosiver i sko (SED).» 

14) Nr. 4.1.1.9 skal lyde: 

«4.1.1.9 Bombehunder, ETD-utstyr, SMD-utstyr og SED-utstyr kan benyttes bare som supplerende hjelpemidler ved 

gjennomsøking.» 

15) Nr. 4.1.3.1 skal lyde: 

«4.1.3.1 Væsker, aerosoler og geler som medbringes av passasjerer, kan unntas fra gjennomsøking med LEDS-utstyr ved 

inngangen til et sikkerhetsbegrenset område dersom væskene, aerosolene og gelene er i enkeltbeholdere med en 

kapasitet på høyst 100 milliliter eller tilsvarende, i en gjennomsiktig gjenlukkbar plastpose med en kapasitet på 

høyst 1 liter, idet innholdet lett skal få plass i posen, som skal være helt lukket.» 

16) Nr. 4.1.3.2 utgår.  
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17) Nr. 5.0.3 skal lyde: 

«5.0.3 Innsjekket bagasje som ankommer fra en medlemsstat der luftfartøyet har vært i transitt etter å ha ankommet fra en 

tredjestat som ikke er oppført i tillegg 5-A, eller fra en lufthavn i Unionen der den berørte medlemsstaten har 

fraveket de felles grunnleggende standardene fastsatt i artikkel 1 i forordning (EU) nr. 1254/2009, skal anses som 

innsjekket bagasje som ankommer fra en tredjestat, med mindre det foreligger en bekreftelse på at den innsjekkede 

bagasjen er blitt gjennomsøkt i samsvar med dette kapittel.» 

18) Nytt nr. 5.0.6 skal lyde: 

«5.0.6 Innsjekket bagasje som ankommer fra en lufthavn i Unionen der den berørte medlemsstaten har fraveket de felles 

grunnleggende standardene fastsatt i artikkel 1 i forordning (EU) nr. 1254/2009, skal anses som innsjekket bagasje 

som ankommer fra en tredjestat, med mindre det foreligger en bekreftelse på at den innsjekkede bagasjen er blitt 

gjennomsøkt i samsvar med dette kapittel.» 

19) I kapittel 5 skal tillegg 5-A lyde: 

«TILLEGG 5-A 

INNSJEKKET BAGASJE 

TREDJESTATER SAMT ANDRE STATER OG TERRITORIER SOM I HENHOLD TIL ARTIKKEL 355 I TRAKTATEN OM DEN 

EUROPEISKE UNIONS VIRKEMÅTE IKKE OMFATTES AV TRAKTATENS TREDJE DEL AVDELING VI, ANERKJENT FOR 

ANVENDELSE AV SIKKERHETSSTANDARDER SOM ER LIKEVERDIGE MED DE FELLES GRUNNLEGGENDE 

STANDARDENE FOR SIKKERHET I SIVIL LUFTFART 

Med hensyn til innsjekket bagasje er følgende tredjestater samt andre stater og territorier som i henhold til artikkel 355 i 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte ikke omfattes av traktatens tredje del avdeling VI, anerkjent for anvendelse 

av sikkerhetsstandarder og er likeverdige med de felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil luftfart: 

Canada 

Færøyene, når det gjelder Vágar lufthavn 

Grønland, når det gjelder Kangerlussuaq lufthavn 

Guernsey 

Isle of Man 

Jersey 

Montenegro 

Republikken Singapore, når det gjelder Singapore Changi lufthavn 

Staten Israel, når det gjelder Ben Gurion internasjonale lufthavn 

De forente stater 

Kommisjonen skal omgående underrette vedkommende myndigheter i medlemsstatene dersom den har opplysninger om at 

sikkerhetsstandarder som anvendes i tredjestaten eller andre berørte stater eller territorier som har betydelig innvirkning på 

den generelle luftfartssikkerheten i Unionen, ikke lenger er likeverdige med de felles grunnleggende standardene i 

Unionen. 

Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal omgående underrettes når Kommisjonen har opplysninger om tiltak, 

herunder utjevningstiltak, som bekrefter at anvendelsen av likeverdige relevante sikkerhetsstandarder er gjenopprettet i 

tredjestaten eller andre berørte stater eller territorier.» 

20) Nr. 6.1.3 utgår. 

21) Nr. 6.8.3.6 bokstav d) skal lyde: 

«d) forsendelsens innhold, eller angivelse av samleforsendelse dersom det er relevant, og» 

22) Til slutt i nr. 6.8.3.6 tilføyes følgende punktum: 

«Når det gjelder samleforsendelser, oppbevarer den som foretok samleforsendelsen – et ACC3 eller en sikkerhetsgodkjent 

fraktleverandør som er validert for luftfartssikkerhet i EU (RA3) – de påkrevde opplysningene ovenfor for hver enkelt 

forsendelse minst fram til det beregnede tidspunktet for forsendelsens ankomst til den første lufthavnen i Den europeiske 

union eller i 24 timer, alt etter hva som er lengst.»  
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23) Nytt nr. 6.8.3.8 skal lyde: 

«6.8.3.8 Forsendelser for omlasting eller transitt som ankommer fra en tredjestat som er oppført i tillegg 6-I, og hvis 

følgedokumentasjon ikke oppfyller kravene i nr. 6.8.3.6, skal behandles i samsvar med kapittel 6.7 før neste 

flyging.» 

24) Nytt nr. 6.8.3.9 skal lyde: 

«6.8.3.9 Forsendelser for omlasting eller transitt som ankommer fra en tredjestat som ikke er oppført i tillegg 6-I, og hvis 

følgedokumentasjon ikke oppfyller kravene i nr. 6.8.3.6, skal behandles i samsvar med kapittel 6.2 før neste 

flyging. Følgedokumentasjonen til forsendelser som ankommer fra en tredjestat som er oppført i tillegg 6-F, skal 

minst være i samsvar med ICAOs ordning for forsendelsers sikkerhetserklæring.» 

25) Nye nr. 11.0.8 og 11.0.9 skal lyde: 

«11.0.8 I dette kapittel menes med «radikalisering» fenomenet der personer gjennom sosialisering tar til seg ekstremis-

tiske holdninger, synspunkter og ideer som kan føre til terrorisme. 

11.0.9 Ved anvendelsen av dette kapittel og med forbehold for gjeldende unionsrett og nasjonal lovgivning skal 

medlemsstatene når de avgjør påliteligheten til en person som gjennomgår prosessen beskrevet i nr. 11.1.3 og 

11.1.4, minst ta hensyn til 

a) de straffbare handlingene nevnt i vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/681(*) 

og 

b) terrorhandlingene nevnt i europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/541(**). 

De straffbare handlingene nevnt i bokstav b) skal anses som diskvalifiserende lovbrudd. 

 ___________  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/681 av 27. april 2016 om bruk av opplysninger fra registre over 

flypassasjerer (PNR) for å forebygge, avdekke, etterforske og rettsforfølge terrorhandlinger og alvorlig kriminalitet 

(EUT L 119 av 4.5.2016, s. 132). 

(**) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/541 av 15. mars 2017 om bekjempelse av terrorisme, erstatning av 

Rådets rammebeslutning 2002/475/JIS og endring av rådsbeslutning 2005/671/JIS (EUT L 88 av 31.3.2017, s. 6).» 

26) Nr. 11.1 erstattes med følgende: 

«11.1 REKRUTTERING 

11.1.1 Personer som rekrutteres for å gjennomføre eller for å ha ansvaret for gjennomføringen av gjennomsøking, 

adgangskontroll eller annen sikkerhetskontroll i et sikkerhetsbegrenset område, skal ha gjennomgått en utvidet 

vandelskontroll med godkjent resultat. 

11.1.2 Personer som rekrutteres for å gjennomføre eller for å ha ansvaret for gjennomføringen av gjennomsøking, 

adgangskontroll eller annen sikkerhetskontroll i et annet område enn et sikkerhetsbegrenset område, eller som 

har adgang uten følge til luftfrakt og -post, luftfartsselskapers post og luftfartsselskapers materiell, forsyninger til 

flygingen og forsyninger til lufthavnen som det er utført nødvendig sikkerhetskontroll av, skal ha gjennomgått en 

utvidet eller standard vandelskontroll med godkjent resultat. Med mindre annet er angitt i denne forordning, skal 

vedkommende myndighet i samsvar med gjeldende nasjonale regler avgjøre om det skal utføres en utvidet eller 

standard vandelskontroll. 

11.1.3 I samsvar med gjeldende unionsregler og nasjonal rett skal en utvidet vandelskontroll minst 

a) fastslå personens identitet på grunnlag av dokumentasjon, 

b) omfatte strafferegisteret i alle bostedsstater i minst de fem foregående årene, 

c) omfatte arbeid, utdanning og eventuelle opphold i disse i minst de fem foregående årene, og 

d) omfatte etterretningsinformasjon og alle andre relevante opplysninger som vedkommende nasjonale 

myndigheter har til rådighet, og som de anser kan være relevante for en persons egnethet til arbeidsroller 

som krever en utvidet vandelskontroll.  
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11.1.4 I samsvar med gjeldende unionsregler og nasjonal rett skal en standard vandelskontroll 

a) fastslå personens identitet på grunnlag av dokumentasjon, 

b) omfatte strafferegisteret i alle bostedsstater i minst de fem foregående årene, 

c) omfatte arbeid, utdanning og eventuelle opphold i disse i minst de fem foregående årene. 

11.1.5 En standard vandelskontroll eller bokstav a)–c) i en utvidet vandelskontroll skal gjennomføres før personen 

gjennomgår innledende sikkerhetsopplæring som innebærer adgang til opplysninger som på grunn av sin 

sikkerhetsmessige følsomhet ikke er offentlig tilgjengelige. Dersom det er relevant, skal bokstav d) i en utvidet 

vandelskontroll fullføres før personen får tillatelse til å gjennomføre eller ha ansvaret for gjennomføringen av 

gjennomsøking, adgangskontroll eller annen sikkerhetskontroll. 

11.1.6 En utvidet eller standard vandelskontroll skal anses som ikke bestått dersom ikke alle elementene angitt i 

henholdsvis nr. 11.1.3 og 11.1.4 er gjennomført på en tilfredsstillende måte, eller dersom disse elementene på 

noe tidspunkt ikke gir den nødvendige graden av sikkerhet med hensyn til personens pålitelighet. 

Medlemsstatene skal tilstrebe å opprette egnede og effektive ordninger for å sikre utveksling av opplysninger på 

nasjonalt plan og med andre medlemsstater i forbindelse med innsamling og vurdering av opplysninger som er 

relevante for vandelskontrollen. 

11.1.7 Vandelskontroller skal være gjenstand for 

a) en ordning for løpende kontroll av elementene angitt i nr. 11.1.3 og 11.1.4 gjennom at vedkommende 

myndighet, operatør eller utstedende enhet, alt etter hva som er relevant, raskt underrettes om enhver 

hendelse som kan påvirke personens pålitelighet. Metoder for underretningen, utvekslingen av opplysninger 

og innholdet i disse mellom vedkommende myndigheter, operatører og enheter skal fastsettes og overvåkes i 

samsvar med nasjonal rett, eller 

b) gjentakelse av vandelskontrollen med jevne mellomrom på høyst tolv måneder for utvidede vandels-

kontroller eller tre år for standard vandelskontroller. 

11.1.8 Ansettelsesprosessen for alle personer som ansettes i henhold til nr. 11.1.1 og 11.1.2, skal omfatte minst en 

skriftlig søknad og en intervjurunde med henblikk på en første vurdering av personens kvalifikasjoner og 

egnethet. 

11.1.9 Personer som ansettes for å utføre sikkerhetskontroll, skal ha de mentale og fysiske evnene og ferdighetene som 

kreves for å utføre disse oppgavene på en effektiv måte, og skal allerede i starten av ansettelsesprosessen gjøres 

oppmerksom på disse kravene. 

Disse evnene og ferdighetene skal vurderes under ansettelsesprosessen og før en eventuell prøvetid er avsluttet. 

11.1.10 Opplysninger om ansettelsen, også resultatene av eventuelle vurderingstester, skal for alle personer som ansettes 

i henhold til nr. 11.1.1 og 11.1.2, oppbevares minst så lenge disse personenes arbeidsavtale varer. 

11.1.11 For å håndtere trusselen knyttet til personer som har innsideinformasjon, og uten at det berører innholdet i 

personellopplæringen og kvalifikasjonene oppført i nr. 11.2, skal sikkerhetsprogrammet til operatører og enheter 

nevnt i artikkel 12, 13 og 14 i forordning (EF) nr. 300/2008 omfatte en hensiktsmessig intern strategi og tilknyt-

tede tiltak for å øke personellets bevissthet og fremme en sikkerhetskultur. 

11.1.12 Vandelskontroller som er gjennomført før 31. desember 2020 med godkjent resultat, skal være gyldige fram til 

sin utløpsdato eller senest fram til 30. juni 2023, avhengig av hvilken dato som inntreffer først.» 

27) Til slutt i nr. 11.1.2 tilføyes følgende punktum: 

«Kontroll før ansettelse skal avvikles innen 31. juli 2019. Personer som har gjennomgått en kontroll før ansettelse, skal 

gjennomgå en vandelskontroll senest innen 30. juni 2020.» 

28) I nr. 11.2.2 skal bokstav k) lyde: 

«k) evne til å uttrykke seg klart og overbevisende og»  
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29) I nr. 11.2.2 skal ny bokstav l) lyde: 

«l) kunnskap om faktorer som bidrar til å opprette en robust sikkerhetskultur på arbeidsplassen og luftfartsområdet, 

herunder blant annet trusselen knyttet til personer med innsideinformasjon og radikalisering.» 

30) I nr. 11.2.3.2 skal bokstav b) lyde: 

«b) kjennskap til gjeldende krav i regelverket og kunnskap om faktorer som bidrar til å opprette en robust sik-

kerhetskultur på arbeidsplassen og luftfartsområdet, herunder blant annet trusselen knyttet til personer med 

innsideinformasjon og radikalisering,» 

31) I nr. 11.2.3.3 skal bokstav b) lyde: 

«b) kjennskap til gjeldende krav i regelverket og kunnskap om faktorer som bidrar til å opprette en robust 

sikkerhetskultur på arbeidsplassen og luftfartsområdet, herunder blant annet trusselen knyttet til personer med 

innsideinformasjon og radikalisering,» 

32) I nr. 11.2.3.6 skal bokstav a) lyde: 

«a) kunnskap om lovfestede krav til sikkerhetsgjennomsøking av luftfartøyer og om faktorer som bidrar til å opprette en 

robust sikkerhetskultur på arbeidsplassen og luftfartsområdet, herunder blant annet trusselen knyttet til personer med 

innsideinformasjon og radikalisering,» 

33) I nr. 11.2.3.7 skal bokstav a) lyde: 

«a) kunnskap om hvordan luftfartøyer beskyttes og hvordan ulovlig adgang til luftfartøyet hindres, og om faktorer som 

bidrar til å opprette en robust sikkerhetskultur på arbeidsplassen og luftfartsområdet, herunder blant annet trusselen 

knyttet til personer med innsideinformasjon og radikalisering,» 

34) I nr. 11.2.3.8 skal bokstav b) lyde: 

«b) kjennskap til gjeldende krav i regelverket og kunnskap om faktorer som bidrar til å opprette en robust sik-

kerhetskultur på arbeidsplassen og luftfartsområdet, herunder blant annet trusselen knyttet til personer med 

innsideinformasjon og radikalisering,» 

35) I nr. 11.2.3.9 skal bokstav b) lyde: 

«b) kjennskap til gjeldende krav i regelverket og kunnskap om faktorer som bidrar til å opprette en robust sik-

kerhetskultur på arbeidsplassen og luftfartsområdet, herunder blant annet trusselen knyttet til personer med 

innsideinformasjon og radikalisering,» 

36) I nr. 11.2.3.10 skal bokstav b) lyde: 

«b) kjennskap til gjeldende krav i regelverket og kunnskap om faktorer som bidrar til å opprette en robust sik-

kerhetskultur på arbeidsplassen og luftfartsområdet, herunder blant annet trusselen knyttet til personer med 

innsideinformasjon og radikalisering,» 

37) I nr. 11.2.6.2 skal bokstav b) lyde: 

«b) kjennskap til gjeldende krav i regelverket og kunnskap om faktorer som bidrar til å opprette en robust 

sikkerhetskultur på arbeidsplassen og luftfartsområdet, herunder blant annet trusselen knyttet til personer med 

innsideinformasjon og radikalisering,» 

38) I nr. 11.2.7 skal bokstav b) lyde: 

«b) kjennskap til gjeldende krav i regelverket og kunnskap om faktorer som bidrar til å opprette en robust 

sikkerhetskultur på arbeidsplassen og luftfartsområdet, herunder blant annet trusselen knyttet til personer med 

innsideinformasjon og radikalisering,» 

39) Nr. 11.3.1 bokstav b) skal lyde: 

«b) personer som betjener røntgen- eller EDS-utstyr, skal sertifiseres på nytt minst hvert tredje år, og» 

40) Nr. 11.3.2 skal lyde: 

«11.3.2 Personer som betjener røntgen- eller EDS-utstyr, skal som et ledd i den innledende sertifiseringen eller 

godkjenningen bestå en standardisert bildetolkingstest.» 

41) Nr. 11.3.3 skal lyde: 

«11.3.3 Den fornyede sertifiseringen eller godkjenningen av personer som betjener røntgen- eller EDS-utstyr, skal 

omfatte både den standardiserte bildetolkingstesten og en evaluering av arbeidsprestasjonene.»  
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42) I nr. 11.4.1 utgår følgende ledd: 

«Testresultatene skal meddeles personen og registreres, og de kan tas i betraktning som et ledd i den fornyede sertifise-

ringen eller godkjenningen.» 

43) Nr. 11.4.2 skal lyde: 

«11.4.2 De enkelte kontrollørenes prestasjoner skal vurderes hver sjette måned. Resultatene av denne vurderingen 

a) skal framlegges for den berørte personen og registreres, 

b) skal brukes til å identifisere svakheter og tilpasse framtidig opplæring og testing for å rette på disse 

svakhetene, og 

c) kan tas i betraktning som et ledd i den fornyede sertifiseringen eller godkjenningen.» 

44) Nr. 11.5.1 bokstav a) skal lyde: 

«a) ha gjennomgått en utvidet vandelskontroll i samsvar med nr. 11.1.3 med godkjent resultat,» 

45) Nr. 11.6.3.5 bokstav a) skal lyde: 

«a) ha gjennomgått en utvidet vandelskontroll i samsvar med nr. 11.1.3,» 

46) I nr. 11.6.5.5 tilføyes følgende punktum: 

«Manuell påføring av initialer på hver side kan erstattes med en elektronisk signatur for hele dokumentet.» 

47) Nye nr. 12.0.4 og 12.0.5 skal lyde: 

«12.0.4 Dersom flere typer sikkerhetsutstyr kombineres, må alt utstyret være i samsvar med de fastsatte spesifikasjonene 

og overholde standardene fastsatt i dette kapittel, både hver for seg og samlet. 

12.0.5 Utstyr skal plasseres, installeres og vedlikeholdes i samsvar med utstyrsprodusentenes krav.» 

48) Nr. 12.1.1.8 utgår. 

49) Nr. 12.5.1.1 siste punktum skal lyde: 

«Dersom det brukes CTI TIP med EDS-utstyr som utelukkende brukes til gjennomsøking av innsjekket bagasje, får kravet 

i bokstav b) anvendelse fra og med 1. september 2020.» 

50) Nytt nr. 12.11.2.3 skal lyde: 

«12.11.2.3. Standard 2.1 gjelder for alle sikkerhetsskannere som installeres fra 1. januar 2021.» 

51) Nr. 12.12 skal lyde: 

«12.12 SKANNEUTSTYR FOR SKO 

12.12.1 Generelle prinsipper 

12.12.1.1 Metalldetektorutstyr for sko (SMD) skal minst kunne påvise og ved hjelp av en alarm varsle om nærmere 

angitte metallgjenstander, både enkeltvis og kombinert med andre gjenstander. 

12.12.1.2 Utstyr til påvisning av eksplosiver i sko (SED) skal minst kunne påvise og ved hjelp av en alarm varsle om 

nærmere angitte eksplosive gjenstander. 

12.12.1.3 SMD- og SED-utstyr skal kunne påvise metallgjenstanden eller den eksplosive gjenstanden uavhengig av 

gjenstandens plassering og retning. 

12.12.1.4 SMD- og SED-utstyret skal plasseres på et solid underlag. 

12.12.1.5 SMD- og SED-utstyret skal ha en visuell indikator som viser når det er i drift. 

12.12.1.6 Innretningen for justering av påvisningsinnstillingene til SMD- og SED-utstyret skal være beskyttet og bare 

være tilgjengelig for autoriserte personer. 

12.12.1.7 SMD-utstyret skal avgi minst en synlig og en hørbar alarm når det påviser metallgjenstander som nevnt i 

nr. 12.12.1.1. Alarmene skal kunne ses og høres innenfor en avstand på én meter. 
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12.12.1.8 SED-utstyret skal avgi minst en synlig og en hørbar alarm når det påviser eksplosive gjenstander som nevnt i 

nr. 12.12.1.2. Alarmene skal kunne ses og høres innenfor en avstand på én meter. 

12.12.2 Standarder for SMD-utstyr 

12.12.2.1 Det skal være to standarder for SMD-utstyr. Detaljerte krav til disse standardene er fastsatt i Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

12.12.2.2 Alt SMD-utstyr som utelukkende benyttes til gjennomsøking av andre personer enn passasjerer, skal minst 

overholde standard 1. 

12.12.2.3 Alt SMD-utstyr som benyttes til gjennomsøking av passasjerer, skal overholde standard 2. 

12.12.2.4 Alt SMD-utstyr skal kunne avklare årsaken til alarmer som er utløst av en metalldetektorramme, i området 

mellom overflaten som skoen hviler på, og til en høyde på minst 35 cm. 

12.12.3 Standard for SED-utstyr 

12.12.3.1 Detaljerte krav til denne standarden er fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005.» 

52) Nytt nr. 12.14 skal lyde: 

«12.14 UTSTYR TIL PÅVISNING AV DAMP FRA EKSPLOSIVER (EVD) 

12.14.1 Standarder for EVD-utstyr 

12.14.1.1 Alt EVD-utstyr som benyttes til gjennomsøking av innsjekket bagasje, skal minst overholde standard 1. 

12.14.1.2 Alt EVD-utstyr som benyttes til gjennomsøking av personer eller håndbagasje, skal minst overholde 

standard 3. 

12.14.1.3 Detaljerte krav til disse standardene er fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1866 

av 28. november 2018 

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) I samsvar med artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 2111/2005(3) har visse medlemsstater samt Den europeiske unions 

flysikkerhetsbyrå («EASA») oversendt Kommisjonen opplysninger som er relevante for ajourføringen av nevnte liste. 

Relevante opplysninger er også oversendt av tredjestater og internasjonale organisasjoner. På grunnlag av disse opplys-

ningene bør listen ajourføres. 

3) Kommisjonen har underrettet alle berørte luftfartsselskaper direkte eller gjennom myndighetene som har ansvar for 

regelverksbasert tilsyn med dem, om de vesentlige fakta og årsaker 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 listene 

i vedlegg A og B til forordning (EF) nr. 474/2006. 

4) Kommisjonen har gitt berørte luftfartsselskaper mulighet til å gjennomgå dokumentene framlagt av medlemsstatene, 

inngi skriftlige merknader og gi Kommisjonen og komiteen nedsatt ved forordning (EF) nr. 2111/2005 

(«Flysikkerhetskomiteen») en muntlig redegjørelse. 

5) Kommisjonen har underrettet Flysikkerhetskomiteen om de felles samrådene, innenfor rammen av forordning (EF)  

nr. 2111/2005 og kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006(4), som pågår med vedkommende myndigheter og luftfarts-

selskaper i Angola, Hviterussland, Benin, Gambia, Indonesia, Mauritania, Mexico, Moldova, Nepal, Russland, 

Thailand, Venezuela og Zambia. Kommisjonen har også underrettet Flysikkerhetskomiteen om flysikkerhetssituasjonen 

i Afghanistan, Gabon, Kasakhstan, Libya og Mosambik. 

6) EASA har også underrettet Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen om resultatene av analysen av inspeksjoner på 

bakken utført i samsvar med kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012(5) innenfor rammen av programmet for 

sikkerhetsvurdering av utenlandske luftfartøyer («SAFA»).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 304 av 29.11.2018, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 90/2019 av 29. mars 2019 

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) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 av 14. desember 2005 (EUT L 344 av 27.12.2004, s. 15). 

(4) 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). 

(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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7) I tillegg har EASA underrettet Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen om faglige bistandsprosjekter som er 

gjennomført i tredjestater som er underlagt driftsforbud i samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006. EASA 

framla opplysninger om planer og anmodninger om ytterligere faglig bistand og samarbeid for å forbedre den 

administrative og faglige kapasiteten til sivile luftfartsmyndigheter i tredjestater med sikte på å bidra til å løse saker der 

gjeldende internasjonale sikkerhetsstandarder for sivil luftfart ikke er oppfylt. Medlemsstatene ble oppfordret til å svare 

bilateralt på nevnte anmodninger og samordne med Kommisjonen og EASA. I den forbindelse understreket Kommi-

sjonen nytten av å dele opplysninger med det internasjonale luftfartsmiljøet, særlig gjennom SCAN-databasen (SCAN – 

Safety Collaborative Assistance Network) til Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart («ICAO»), om den faglige 

bistanden som Unionen og dens medlemsstater gir tredjestater for å forbedre flysikkerheten verden over. 

8) Eurocontrol har gitt Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen ajourførte opplysninger om status for alarmfunksjonen til 

SAFA og tredjestatsoperatører («TCO» – Third Country Operator) og om aktuell statistikk over varselmeldinger for 

luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud. 

Luftfartsselskaper i Unionen 

9) Som følge av EASAs analyse av opplysninger fra inspeksjoner på bakken utført på luftfartøyer fra luftfartsselskaper i 

Unionen og fra standardiseringsinspeksjoner utført av EASA, samt særlige inspeksjoner og tilsyn utført av nasjonale 

luftfartsmyndigheter, har flere medlemsstater truffet visse tvangstiltak og underrettet Kommisjonen og Fly-

sikkerhetskomiteen om disse. Bulgaria og Malta har underrettet Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen om tiltak som 

er truffet overfor luftfartsselskapene som er sertifisert i henholdsvis Bulgaria og Malta. 

10) Medlemsstatene understreket igjen sin vilje til å til å treffe nødvendige tiltak dersom relevante sikkerhetsopplysninger 

skulle tyde på at det foreligger overhengende sikkerhetsrisikoer fordi luftfartsselskaper i Unionen ikke overholder 

relevante sikkerhetsstandarder. 

Luftfartsselskaper fra Angola 

11) Ved brev av 30. april 2018 anmodet Kommisjonen vedkommende myndighet i Angola, Instituto Nacional da Aviação 

Civil («INAVIC»), om å framlegge en liste over dokumenter og over tiltak som skal gjennomføres. 

12) INAVIC framla all ønsket dokumentasjon innen rimelig tid. EASA analyserte dokumentasjonen fra INAVIC og 

konkluderte med at den var oversiktlig og godt strukturert. Videre var kopiene av luftfartsselskapenes godkjennings-

sertifikater («AOC») og driftsspesifikasjonene som var framlagt av INAVIC, i samsvar med ICAO-formatet. INAVIC 

ga en god oversikt over oppfølgingstiltakene for å utbedre manglene som ble påvist under sikkerhetstilsynet med 

angolanske luftfartsselskaper på områdene flygeoperasjoner («OPS») og luftdyktighet («AIR»). 

13) INAVICs prosedyrer og regler er blitt oppdatert siden 2015, først og fremst på områdene AIR, OPS og flymedi-

sin. Videre har INAVIC i samsvar med relevante internasjonale sikkerhetsstandarder aktivt oversendt ICAO ajourførte 

versjoner av sin plan for korrigerende tiltak. 

14) For å få en mer detaljert og faktabasert forståelse av tilsynsvirksomheten i Angola har Kommisjonen bedt INAVIC om å 

framlegge rapporter fra inspeksjoner og tilsyn i forbindelse med forlengelse av godkjenningssertifikater, herunder 

detaljerte beskrivelser av resultatene og oppfølgingstiltakene som er truffet overfor luftfartsselskapene Sonair, Air Jet og 

Heli-Malongo. 

15) Disse rapportene ble sendt til EASA, som konkluderte med at dataene i dem var relevante og av god kvalitet. 

Rapportene viste også at de berørte luftfartsselskapene har truffet hensiktsmessige korrigerende tiltak basert på funnene 

til INAVIC. 

16) INAVIC underrettet Kommisjonen om at den hadde sertifisert to nye luftfartsselskaper, Bestflya Aircraft Management 

og SJL. INAVIC underrettet også Kommisjonen om at sju luftfartsselskaper, Air Nave, Air26, Angola Air Services, 

Diexim, Fly540, Gira Globo og Mavewa, ikke lenger innehar et gyldig godkjenningssertifikat.  
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17) På grunnlag av de tilgjengelige opplysningene konkluderer Kommisjonen med at INAVIC har gjort framskritt med 

hensyn til gjennomføringen av internasjonale sikkerhetsstandarder. Før det kan tas en beslutning om å oppheve forbudet 

mot luftfartsselskaper fra Angola, må disse framskrittene kontrolleres gjennom et EU-besøk hos INAVIC og utvalgte 

angolanske luftfartsselskaper med vurdering på stedet. 

18) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er Kommisjonens vurdering på 

nåværende tidspunkt derfor at listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å 

føre opp de nye luftfartsselskapene Bestflya Aircraft Management og SJL. Luftfartsselskapene Air Nave, Air26, Angola 

Air Services, Diexim, Fly540, Gira Globo og Mavewa bør fjernes fra vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006 

ettersom de ikke lenger innehar et gyldig godkjenningssertifikat. 

Luftfartsselskaper fra Hviterussland 

19) Den 17. september 2018 innledet Kommisjonen samråd med luftfartsmyndigheten i Hviterussland («AD-BLR») i 

henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 473/2006, i forbindelse med sikkerhetsmanglene påvist av EASA 

innenfor rammen av TCO-godkjenningsprosessen. 

20) Den 8. november 2018 holdt Kommisjonen, EASA og representanter for AD-BLR et fagmøte. På dette møtet 

understreket Kommisjonen viktigheten av at den blir riktig og regelmessig informert om myndighetens sikkerhetstil-

synsvirksomhet. AD-BLR redegjorde for de korrigerende tiltakene som er truffet for å utbedre sikkerhetsmanglene 

påvist av EASA innenfor rammen av TCO-godkjenningsprosessen og sin overvåkingsvirksomhet. Selv om det ble 

anmodet om disse opplysningene allerede da samrådet ble innledet, framla ikke AD-BLR tilstrekkelige opplysninger om 

planleggingen og resultatene av tilsynsvirksomheten. Med tanke på vanskelighetene visse søkere som er sertifisert i 

Hviterussland, har hatt med å bli godkjent i forbindelse med TCO-prosessen, hovedsakelig på grunn av sikkerhetsmang-

ler, understreket Kommisjonen viktigheten av at AD-BLR overholder relevante internasjonale sikkerhetsstandarder 

under utøvelsen av sitt sikkerhetstilsynsansvar. 

21) På bakgrunn av de eksisterende sikkerhetsmanglene inviterte Kommisjonen AD-BLR til en høring i samsvar med 

artikkel 7 i forordning (EF) nr. 2111/2005, som fant sted 13. november 2018. Under høringen framla AD-BLR for 

Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen generelle opplysninger om luftfartssektoren i Hviterussland, tilgjengelig 

personell til tilsynsvirksomhet og hvordan Hviterussland gjennomfører havarietterforskning. AD-BLR opplyste også om 

status for sikkerhetstilsynet i Hviterussland ved å henvise til ICAOs relevante kritiske punkter. AD-BLR gjentok sitt 

ønske om et nært samarbeid med EU og informerte om at gjennomføringen av visse EU-forordninger er satt i gang, 

særlig på områdene luftdyktighet og drift. AD-BLR var overbevist om at den utfører sin virksomhet i fullt samsvar med 

internasjonale sikkerhetsstandarder, og oppfordret EU til å foreta et vurderingsbesøk for å få bedre innsikt i 

sikkerhetstilsynsordningen til Hviterussland. 

22) Kommisjonen anser at mangelen på dokumenterte opplysninger og utfordringene med utveksling av opplysninger etter 

innledningen av det offisielle samrådet gjør det vanskelig å vurdere hvordan AD-BLR ivaretar sitt ansvar. Kommisjonen 

mener derfor at det er nødvendig å gjennomføre et EU-besøk med vurdering på stedet før neste møte i  

Flysikkerhetskomiteen. 

23) Videre mener Kommisjonen at resultatene fra SAFA-inspeksjonene på bakken hos BELAVIA, den eneste operatøren 

med passasjerruter som er sertifisert i Hviterussland, på nåværende tidspunkt ikke gir grunn til spesifikke sik-

kerhetsmessige bekymringer for dette luftfartsselskapet. Med hensyn til luftfartsselskapene som driver fraktvirksomhet, 

har EASA allerede truffet håndhevingstiltak mot JSC Aircompany Grodno og Transaviaexport Airlines. 

24) Selv om det åpenbart at de ulike påviste manglene må utbedres, er de ennå ikke av en slik art at de berettiger oppføring 

av luftfartsselskaper fra Hviterussland i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

25) 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 Hviterussland. 

26) Medlemsstatene bør fortsette å kontrollere at Hviterussland faktisk overholder de gjeldende internasjonale sik-

kerhetsstandardene ved å prioritere inspeksjoner på bakken av luftfartsselskaper som er sertifisert i Hviterussland, i 

henhold til forordning (EU) nr. 965/2012.  
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27) 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 Benin 

28) I mai 2017 fjernet Kommisjonen alle luftfartsselskaper under tilsyn av Benin fra vedlegg A til forordning (EF)  

nr. 474/2006(1). 

29) Ved brev av 14. september 2018 anmodet Kommisjonen Agence Nationale de l'Aviation Civile du Bénin («ANAC 

Bénin») om å framlegge en rekke dokumenter om myndighetens struktur, tilsynsordning og virksomhet, herunder en 

liste over AOC-innehavere og registrerte luftfartøyer, og om hvilke håndhevingstiltak som er truffet. 

30) Den 15. oktober 2018 framla ANAC Bénin de ønskede opplysningene, herunder opplysninger om ANAC Bénins interne 

organisasjon, personalets kvalifikasjoner, opplæringspraksis, tilsynsordningen, systemet for hendelsesrapportering og 

prosessen for utstedelse og validering av lisenser. 

31) Av de framlagte dokumentene framgikk det også at ANAC Bénin har sertifisert to luftfartsselskaper, Air Taxi Bénin og 

ASAB. 

32) Kommisjonen oppfordrer ANAC Bénin til å regelmessig rapportere om løpende forbedringer i gjennomføringen av 

internasjonale sikkerhetsstandarder, og til å framlegge relevante nye opplysninger, særlig om sertifisering av nye 

luftfartsselskaper. 

33) 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 Benin. 

Luftfartsselskaper fra Gambia 

34) Luftfartsselskaper fra Gambia har aldri vært oppført i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. Ved brev av  

24. august 2018 anmodet Kommisjonen den sivile luftfartsmyndigheten i Gambia («CAAG») om å framlegge 

dokumentasjon på myndighetens struktur, om dens tilsynsordning og -virksomhet, herunder en liste over AOC-

innehavere og registrerte luftfartøyer, og om hvilke håndhevingstiltak som er truffet. CAAG framla de ønskede 

opplysningene 28. september 2018. 

35) CAAG underrettet Kommisjonen om at det på det tidspunktet ikke fantes noen AOC-innehavere i landet, og at 

luftfartøyregisteret inneholdt 18 luftfartøyer. En rekke av disse luftfartøyene ligger i opplag, og andre er ikke lenger i 

drift. 

36) Med hensyn til luftfartsselskapet Sonnig International Private Jets Gambia – SIPJ(G) bekreftet CAAG at det ikke har 

hatt et gyldig gambisk godkjenningssertifikat siden august 2017. 

37) I det samme brevet opplyste CAAG også at ICAO hadde gjennomført sikkerhetstilsyn på stedet fra 16. til 26. juli 2018 

innenfor rammen av ICAOs USOAP-CMA-program. CAAG forpliktet seg til å framlegge tilsynsrapporten for 

Kommisjonen når denne er tilgjengelig. Tidligere tilsynsresultater fra 2005 viser en faktisk gjennomføringsgrad på 

78,46 %. 

38) På grunnlag av disse opplysningene anser Kommisjonen at det på dette tidspunktet ikke finnes noen tegn til at CAAG 

ikke vil være i stand til å oppfylle sine internasjonale forpliktelser med hensyn til sikkerhetstilsyn. 

39) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er Kommisjonens vurdering 

derfor at det på dette tidspunktet ikke er grunn til å endre listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, når det gjelder luftfartsselskaper fra Gambia.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/830 av 15. mai 2017 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 med hensyn til 

listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud eller driftsbegrensninger i Unionen (EUT L 124 av 17.5.2017, s. 3), betraktning 

12–19 om Benin. 
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Luftfartsselskaper fra Indonesia 

40) Alle luftfartsselskaper fra Indonesia ble fjernet fra vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006 i juni 2018(1). For å 

fortsette å overvåke sikkerhetstilsynet i Indonesia fortsatte Kommisjonen og generaldirektoratet for sivil luftfart i 

Indonesia («DGCA Indonesia») sitt samråd i henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 473/2006. Kommisjonen 

overvåker utviklingen i arbeidet til DGCA Indonesia med å bringe sikkerhetstilsynsordningen for luftfart i Indonesia i 

samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder. I den forbindelse framla DGCA Indonesia et brev av 26. september 

2018 for Kommisjonen med tilleggsopplysninger og en oppdatering om sikkerhetstilsynsvirksomheten i indonesisk 

luftfart i perioden fra mai 2018 til august 2018 og om den avtalte planen for korrigerende tiltak. 

41) Disse opplysningene omfattet en liste over luftfartsselskaper som er sertifisert i Indonesia, over registrerte luftfartøyer 

og over sikkerhetstilsynsvirksomheten, en liste over håndhevingstiltak som er truffet av DGCA Indonesia, en 

oppdatering om status for planene for korrigerende tiltak som følge av EU-besøket med vurdering på stedet i mars 2018 

samt oppdateringer om gjennomføringen av handlingsplanen for ytelsesbasert navigasjon («PBN») og om den faglige 

bistanden som DGCA Indonesia har fått. 

42) Med hensyn til listen over luftfartsselskaper, luftfartøyer og tilsynsvirksomhet har DGCA Indonesia i nevnte periode 

utstedt ett nytt Part-121-godkjenningssertifikat og to nye Part-135-godkjenningssertifikater. 

43) Med hensyn til håndhevingstiltak som er truffet, har DGCA Indonesia midlertidig opphevet to godkjenningssertifikater 

(ett Part-121-sertifikat og ett Part-135-sertifikat), tilbakekalt ett valideringssertifikat og iverksatt én administrativ 

sanksjon mot en innehaver av et Part-135-godkjenningssertifikat. Videre har DGCA Indonesia tatt de første skrittene for 

å styrke tilsynet med den medisinske delen av lisenser på bakgrunn av problemene som ble påpekt under EUs 

vurderingsbesøk i mars 2018, ved at direktoratet midlertidig har opphevet lisensen til to akkrediterte flyleger. 

44) Det er også tatt hensyn til anbefalingen om innføring av ytelsesbasert navigasjon. Indonesia prioriterer dette og 

forventer å innføre prosedyrer for ytelsesbasert navigasjon på 23 av 25 internasjonale lufthavner innen utgangen av 

2018. Innføringen av ytelsesbasert navigasjon på innenlandske og fjerntliggende lufthavner går framover, men ikke i 

samme tempo. 

45) DGCA Indonesia underrettet dessuten Kommisjonen om status for de korrigerende tiltakene etter ICAOs samordnede 

valideringsbesøk som fant sted i 2017. Den 25. juli 2018 gjennomgikk ICAO planen for korrigerende tiltak på området 

luftdyktighet. Alle korrigerende tiltak er helt eller delvis godtatt av ICAO. 

46) Etter dødsulykken 29. oktober 2018 som involverte Lion Airs flygning JT610, kontaktet DGCA Indonesia Kommisjonen 

innen 24 timer og fortsetter å framlegge opplysninger, herunder om forebyggende tiltak som er truffet etter ulykken 

overfor operatører som har luftfartøyer av samme type i sin flåte (ett luftfartøy som drives av Garuda og ti som drives 

av Lion Air). 

47) 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 Indonesia. 

48) Medlemsstatene bør fortsette å kontrollere at Indonesia faktisk overholder de gjeldende internasjonale sikkerhets-

standardene ved å prioritere inspeksjoner på bakken av luftfartsselskaper som er sertifisert i Indonesia, i henhold til 

forordning (EU) nr. 965/2012. 

49) 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 Mauritania 

50) I desember 2012 besluttet Kommisjonen å fjerne alle luftfartsselskaper under tilsyn av Mauritania fra vedlegg A til 

forordning (EF) nr. 474/2006(2).  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/871 av 14. juni 2018 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 med hensyn til 

listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud eller driftsbegrensninger i Unionen (EUT L 152 av 15.6.2018, s. 5), betraktning 

40–64 om Indonesia. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1146/2012 av 3. desember 2012 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om 

opprettelse av fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet (EUT L 333 av 5.12.2012, s. 7), 

betraktning 71–81 om Mauritania. 
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51) Ved brev av 30. august 2018 anmodet Kommisjonen vedkommende myndighet i Mauritania, Agence Nationale de 

l'Aviation Civile («ANAC Mauritania»), om å framlegge dokumentasjon om myndighetens struktur, tilsynsordning og 

virksomhet, herunder en liste over AOC-innehavere og registrerte luftfartøyer, og om hvilke håndhevingstiltak som er 

truffet. 

52) Den 10. oktober 2018 framla ANAC Mauritania de ønskede opplysningene, herunder opplysninger om organisa-

sjonsstruktur og personell, om AOC-innehavere sammen med driftsspesifikasjonene, om luftfartøyer registrert i 

Mauritania samt resultatene av sikkerhetstilsynsvirksomheten, håndhevingstiltak og listen over hendelser og ulykker 

siden 2016. 

53) ANAC Mauritania underrettet Kommisjonen om at det på det tidspunktet var to luftfartsselskaper som var sertifisert i 

Mauritania, nærmere bestemt Mauritania Airlines som har sete i Nouakchott og er landets nasjonale luftfartsselskap, og 

Class Aviation som er et taxiflygingsselskap. 

54) Kommisjonen oppfordrer ANAC Mauritania til å regelmessig rapportere om løpende forbedringer i gjennomføringen av 

internasjonale sikkerhetsstandarder. 

55) 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 Mauritania. 

Luftfartsselskaper fra Mexico 

56) Luftfartsselskaper fra Mexico har aldri vært oppført i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. Etter at det inntraff en 

dødsulykke med det meksikanske luftfartsselskapet Global Air (Aerolíneas Damojh, S.A. de C.V.) på Cuba 18. mai 2018, 

kontaktet Kommisjonen Dirección General de Aeronáutica Civil i Mexico («DGAC Mexico») og anmodet om detaljerte 

opplysninger. Ifølge DGAC Mexico ble godkjenningssertifikatet til Global Air (Aerolíneas Damojh, S.A. de C.V.) 

midlertidig opphevet, og opphevingen ble deretter avsluttet 29. august 2018 etter inspeksjoner utført av DGAC 

Mexico. Selve ulykken og det korte tidsrommet mellom godkjenningssertifikatet ble midlertidig opphevet og 

opphevingen ble avsluttet, har reist tvil om hvordan DGAC Mexico har foretatt sitt sikkerhetstilsyn. I tillegg til ulykken 

er det forskjellige tegn som tyder på at sikkerhetsnivået innen luftfart i Mexico kan ha sunket, ettersom antallet ulykker 

og alvorlige hendelser har økt i løpet av 2018. 

57) Den 16. oktober 2018 holdt Kommisjonen, EASA og DGAC Mexico et fagmøte. På dette møtet framla DGAC Mexico 

relevante opplysninger om sin struktur, godkjennings-, sertifiserings- og tilsynsvirksomhet, om personalet som er 

ansvarlig for sikkerhetstilsynet, og om tilsynsprosedyrer og den rettslige rammen. DGAC Mexico redegjorde også for 

årsaken til at den midlertidige opphevingen av godkjenningssertifikatet til Global Air (Aerolíneas Damojh, S.A. de C.V.) 

ble avsluttet så raskt. 

58) Kommisjonen merket seg en rask vekst i luftfartssektoren i Mexico i 2017, særlig med hensyn til antall registrerte 

luftfartøyer, luftfartsselskaper og ruter, og uttrykte en viss bekymring for DGAC Mexicos evne til å foreta korrekt 

sikkerhetstilsyn. I sitt svar oppga DGAC Mexico at det anser kapasiteten som tilstrekkelig, og understreket det faktum at 

et stort luftfartsselskap (Mexicana de Aviación) var erklært konkurs, og at nye luftfartsselskaper (f.eks. Volaris og 

Aerojet) brukte samme luftfartøymodeller. Ifølge DGAC Mexico har økningen i antallet registrerte luftfartøyer derfor 

ingen vesentlig innvirkning på DGAC Mexicos tilsynskapasitet. 

59) Når det gjelder Global Air (Aerolíneas Damojh, S.A. de C.V.), forklarte DGAC Mexico at Global Air hadde påklagd 

beslutningen om å midlertidig oppheve selskapets godkjenningssertifikat og gjort innvendinger mot DGAC Mexicos 

særskilte inspeksjonsordning. Mot slutten av rettsprosessen anmodet Global Air (Aerolíneas Damojh, S.A. de C.V.) om 

at registreringen av selskapets luftfartøyer skulle annulleres og godkjenningssertifikatet tilbakekalles. Som følge av 

denne anmodningen har luftfartøyer som tilhører Global Air (Aerolíneas Damojh, S.A. de C.V.), ikke tillatelse til å fly i 

Mexico. 

60) Etter dette møtet og på anmodning fra Kommisjonen framla DGAC Mexico også opplysninger om ulykker og alvorlige 

hendelser som har funnet sted i løpet av de fem siste årene, samt om antallet midlertidige opphevinger, tilbakekallinger 

og andre håndhevingstiltak som er truffet i 2017 og 2018. DGAC Mexico oversendte også til Kommisjonen resultatene 

av og planene for korrigerende tiltak som følge av ytterligere inspeksjoner utført hos Global Air (Aerolíneas Damojh, 

S.A. de C.V.) etter ulykken på Cuba og resultater og planer for korrigerende tiltak knyttet til tre andre meksikanske 

luftfartsselskaper.  
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61) På bakgrunn av samrådene og de framlagte opplysningene anser Kommisjonen at det for øyeblikket er tilstrekkelig 

kontinuitet i DGAC Mexicos sikkerhetstilsyn (f.eks. at sertifikater fornyes hvert annet år). Den rettslige rammen for 

luftfart i Mexico virker å være omfattende og i samsvar med relevante internasjonale sikkerhetsstandarder. Resultatene 

av SAFA-inspeksjoner på bakken hos luftfartsselskaper fra Mexico gir på nåværende tidspunkt ikke grunn til spesifikke 

bekymringer rundt sikkerheten. 

62) På grunnlag av de tilgjengelige opplysningene, herunder opplysninger framlagt under og etter det faglige samrådet  

16. oktober 2018, anser Kommisjonen at DGAC Mexico på dette stadiet har den nødvendige evnen og viljen til å 

utbedre sikkerhetsmangler. 

63) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er Kommisjonens vurdering 

derfor at det på dette tidspunktet ikke er grunn til å endre listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, ved å føre opp luftfartsselskaper fra Mexico. 

64) 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 Moldova 

65) Ved brev av 27. september 2018 gjorde Kommisjonen den sivile luftfartsmyndigheten i Moldova («CAAM») 

oppmerksom på visse bekymringer rundt sikkerheten knyttet til luftfartsselskaper som er sertifisert av CAAM. Samtidig 

varslet Kommisjonen CAAM om innledning av samråd i henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 473/2006. 

66) Den 12. oktober 2018 framla CAAM opplysninger for Kommisjonen om tilsynsvirksomhet med hensyn til 

luftfartsselskaper som er sertifisert i Moldova i løpet av de tre siste årene, samt om tilsynet med luftfartsselskapet Air 

Moldova. 

67) På grunnlag av opplysningene som foreligger, herunder EASAs vurdering med henblikk på en TCO-godkjenning, 

inspeksjoner på bakken utført av medlemsstatene innenfor rammen av SAFA-programmet og opplysninger framlagt av 

CAAM, mener Kommisjonen at CAAM bør øke sin kapasitet til å inspisere luftfartsselskapene myndigheten har ansvar 

for å sertifisere og føre tilsyn med. 

68) Den 29. oktober 2018 holdt Kommisjonen, EASA, CAAM og representanter for Air Moldova et fagmøte. På dette møtet 

framla CAAM opplysninger om sin overvåkingsvirksomhet, herunder planer for rekruttering og opplæring av teknisk 

personell og strategien for å øke overvåkingskapasiteten. Air Moldova framla opplysninger om hvordan selskapet 

håndterer bekymringene om en manglende sikkerhetskultur i selskapet, som ble uttrykt på bakgrunn av visse SAFA-

merknader. 

69) På bakgrunn av de påviste sikkerhetsmanglene inviterte Kommisjonen CAAM og luftfartsselskapene Air Moldova og 

Aerotranscargo til en høring i Flysikkerhetskomiteen i samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 2111/2005. 

Høringen fant sted 13. november 2018. CAAM redegjorde for sin organisasjonsstruktur og framla også nærmere 

opplysninger om arbeidsstyrken samt om den rettslige rammen for luftfart i Moldova og dens framtidige utvikling, 

herunder gjennomføringen av avtalen mellom Den europeiske union og dens medlemsstater og Republikken Moldova 

om et felles luftfartsområde(1). I henhold til opplysninger framlagt av CAAM ble 14 EU-regelverksakter innarbeidet i 

Moldovas nasjonale lovgivning i 2018, og planen er å innarbeide ytterligere 17 i løpet av 2019. 

70) Under høringen påtok CAAM seg å holde Kommisjonen løpende underrettet om sin tilsynsvirksomhet og tiltak som er 

truffet for å øke sikkerhetsnivået innen sivil luftfart i Moldova. CAAM bekreftet at myndigheten gjerne tar imot og vil 

støtte et EU-besøk med vurdering på stedet i Moldova. 

71) Under høringen redegjorde Air Moldova for oppbygningen av og virkemåten til sitt kvalitetsstyringssystem og 

sikkerhetsstyringssystem. Selskapet informerte også Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen om prosesser som det har 

startet for å ivareta sikkerheten under virksomheten, herunder fareidentifikasjon, overvåking av flygedata og 

risikovurdering og -reduksjon. Air Moldova informerte om sin utredning av den alvorlige hendelsen under landing ved 

lufthavnen Fiumicino i Roma i 2017, der et av selskapets luftfartøyer var innblandet, samt om sikkerhetstiltakene som 

ble truffet umiddelbart etter hendelsen.  

  

(1) EUT L 292 av 20.10.2012, s. 3. 
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72) Under høringen framla Aerotranscargo opplysninger om sitt sikkerhetsstyringssystem, sitt program for analyse av 

flygedata og sine sikkerhetsytelsesindikatorer. Selskapet framla særlig nærmere opplysninger om sikkerhetsytelse og 

sikkerhetsbekreftelse. 

73) Kommisjonen har til hensikt å gjennomføre, med bistand fra EASA og støtte fra medlemsstatene, et EU-besøk med 

vurdering på stedet i Moldova for å kontrollere om CAAM utfører sertifisering av og tilsyn med luftfartsselskaper i 

samsvar med relevante internasjonale sikkerhetsstandarder. Dette besøket vil være rettet mot CAAM og utvalgte 

luftfartsselskaper i Moldova. 

74) Selv om det åpenbart at de ulike påviste manglene må utbedres, er de ennå ikke av en slik art at de berettiger oppføring 

av luftfartsselskaper fra Moldova i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

75) 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, ved å føre opp luftfartsselskaper fra Moldova. 

76) Medlemsstatene bør fortsette å kontrollere at Moldova faktisk overholder de gjeldende internasjonale sikkerhets-

standardene ved å prioritere inspeksjoner på bakken av luftfartsselskaper som er sertifisert i Moldova, i henhold til 

forordning (EU) nr. 965/2012. 

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 Nepal 

78) Ved brev av 26. august 2018 underrettet den sivile luftfartsmyndigheten i Nepal («CAAN») Kommisjonen om 

framskrittene CAAN har gjort med hensyn til gjennomføringen av internasjonale sikkerhetsstandarder. Ifølge de 

tilgjengelige opplysningene har CAAN gjort visse begrensede framskritt med hensyn til gjennomføringen av 

internasjonale sikkerhetsstandarder. De tilgjengelige opplysningene er imidlertid ikke tilstrekkelige til å trekke en 

konklusjon om den faktiske sikkerhetssituasjonen i Nepal. 

79) Ifølge den tilgjengelige dokumentasjonen har det siden begynnelsen av 2018 inntruffet minst fire ulykker innen sivil 

luftfart i Nepal. Den seneste ulykken inntraff 1. september 2018 ved Tribhuvan International Airport i Katmandu, Nepal, 

der et luftfartøy drevet av Yeti Airlines var innblandet. Kommisjonen oppfordrer CAAN til å arbeide med gjennom-

føringen av anbefalingene fra de offisielle undersøkelsesrapportene etter ulykkene og å utarbeide årsaksanalyser og 

treffe tiltak med utgangspunkt i disse. 

80) Med hensyn til anmodningen fra CAAN om et EU-besøk med vurdering på stedet anser Kommisjonen og 

Flysikkerhetskomiteen at det er for tidlig å gjennomføre et slikt besøk, ettersom ulykkesfrekvensen i Nepal fortsatt er 

uforholdsmessig høy. Følgelig bør Nepal først ta sikte på å redusere antallet ulykker og dokumentere dette over et 

tidsrom på minst to år. 

81) 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 Nepal. 

Luftfartsselskaper fra Russland 

82) Kommisjonen, EASA og vedkommende myndigheter i medlemsstatene har i den senere tid fortsatt å følge nøye med på 

sikkerhetsnivået hos luftfartsselskaper som er sertifisert i Russland og har flyginger til Unionen, herunder ved å 

prioritere inspeksjoner på bakken av visse russiske luftfartsselskaper i samsvar med forordning (EU) nr. 965/2012. 

83) Den 5. oktober 2018 hadde representanter fra Kommisjonen, EASA og en medlemsstat et møte med representanter fra den 

russiske føderale lufttransportmyndigheten («FATA») for å gjennomgå sikkerhetsnivået hos luftfartsselskaper som er 

sertifisert i Russland, på grunnlag av rapporter fra inspeksjoner på bakken utført i tidsrommet mellom 19. september 2017 

og 18. september 2018, og for å identifisere tilfeller der FATAs tilsynsvirksomhet bør styrkes.  
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84) På møtet foretok Kommisjonen en grundigere gjennomgåelse av resultatene av SAFA-inspeksjonene på bakken for fire 

luftfartsselskaper som er sertifisert i Russland. Ingen sikkerhetsproblemer ble påvist, men FATA informerte 

Kommisjonen om at det på grunn av det begrensede antallet inspeksjoner av visse luftfartsselskaper, må foretas 

ytterligere inspeksjoner av to av disse luftfartsselskapene i løpet av det neste kvartalet. 

85) På grunnlag av de tilgjengelige opplysningene, herunder opplysninger framlagt av FATA på møtet 5. oktober 2018, 

anser Kommisjonen at FATA på dette stadiet har den nødvendige evnen og viljen til å utbedre sikkerhets-

mangler. Kommisjonen konkluderte derfor med at det ikke var nødvendig med en høring i Flysikkerhetskomiteen av 

russiske luftfartsmyndigheter eller av luftfartsselskaper som er sertifisert i Russland. 

86) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er Kommisjonens vurdering 

derfor at det på dette tidspunktet ikke er grunn til å endre listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 

Unionen, ved å føre opp luftfartsselskaper fra Russland. 

87) Medlemsstatene bør fortsette å kontrollere at luftfartsselskaper fra Russland faktisk overholder relevante internasjonale 

sikkerhetsstandarder, ved å prioritere inspeksjoner på bakken i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012. 

88) Dersom disse inspeksjonene peker mot en overhengende sikkerhetsrisiko som følge av manglende overholdelse av 

internasjonale sikkerhetsstandarder, kan Kommisjonen være tvunget til å pålegge visse luftfartsselskaper fra Russland 

driftsforbud og føre dem opp i vedlegg A eller B til forordning (EF) nr. 474/2006. 

Luftfartsselskaper fra Thailand 

89) Ved brev av 17. september 2018 anmodet Kommisjonen den sivile luftfartsmyndigheten i Thailand («CAAT») om en 

framdriftsrapport om myndighetens sertifiserings- og tilsynsvirksomhet. 

90) Den 24. oktober 2018 framla CAAT en framdriftsrapport som omfattet status for den sivile luftfarten i Thailand, 

hvordan CAAT er organisert, CAATs tilsynsordning og hvilke håndhevingstiltak som er truffet. 

91) Denne framdriftsrapporten ga nærmere opplysninger om gjennomføringen av CAATs bærekraftsplan, som omfattet en 

organisatorisk gjennomgåelse, identifikasjon av nødvendige forbedringer, planlagte revisjoner av lover og forskrifter 

samt behov knyttet til økonomisk bærekraft og budsjett. 

92) CAAT arbeider fortsatt med å fornye sertifikatene til AOC-innehavere. Per september 2018 er 22 luftfartsselskaper blitt 

sertifisert på nytt, mens to luftfartsselskapene er i demonstrasjons- og inspeksjonsfasen og to luftfartsselskaper er i 

dokumentasjonvurderingsfasen. Alle luftfartsselskaper som har tillatelse til å utføre internasjonale flyginger, er blitt 

sertifisert på nytt. 

93) 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 Thailand. 

94) Medlemsstatene bør fortsette å kontrollere at Thailand faktisk overholder de gjeldende internasjonale sikkerhets-

standardene ved å prioritere inspeksjoner på bakken av luftfartsselskaper som er sertifisert i Thailand, i henhold til 

forordning (EU) nr. 965/2012. 

95) 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 Venezuela 

96) Den 6. mars 2017 søkte luftfartsselskapet Avior Airlines, som er sertifisert i Venezuela, EASA om en TCO-godkjenning. 

EASA vurderte søknaden og besluttet 4. oktober 2017 å ikke utstede en TCO-godkjenning av sikkerhetsårsaker, 

ettersom Avior Airlines ikke oppfylte de gjeldende kravene i forordning (EU) nr. 452/2014.  
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97) Den 14. november 2017 ble både Instituto Nacional de Aeronáutica Civil («INAC») og Avior Airlines hørt av 

Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005. Etter høringen endret 

Kommisjonen i 2017 listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, og luftfartsselskapet Avior 

Airlines ble oppført i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006(1). 

98) Kommisjonen fortsatte sine samråd med INAC i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 473/2006. Under et 

fagmøte holdt 29. august 2018 mellom Kommisjonen, EASA og INAC uttrykte Kommisjonen bekymring for INACs 

evne å oppfylle sine internasjonale forpliktelser når det gjelder sikkerhetstilsyn med sine luftfartsselskaper. 

99) På dette fagmøtet ga INAC en generell oversikt over hvordan myndigheten fører tilsyn med luftfartssektoren, det 

statlige sikkerhetsprogrammet og noen eksempler på håndhevingstiltak som er truffet, sammen med opplysninger om 

luftfartssektoren i Venezuela. Som en oppfølging etter møtet framla INAC ytterligere teknisk dokumentasjon. 

Myndigheten forklarte også at den etter møtet i Flysikkerhetskomiteen i november 2017 hadde kontaktet luftfarts-

selskapene med uløste merknader etter SAFA-inspeksjoner på bakken, om anmodet dem om å følge opp disse 

merknadene. Ifølge opplysninger framlagt av de inspiserende medlemsstatene begynte noen luftfartøyselskaper fra 

Venezuela å følge opp merknadene, men iblant på en inkonsekvent måte. For eksempel ble forskjellige korrigerende 

tiltak foreslått for de samme eller lignende merknader, og en rekke korrigerende tiltak viste seg å bare delvis løse 

problemene som merknadene omhandlet. 

100) EASA, medlemsstatene og Kommisjonen analyserte den framlagte dokumentasjonen, TCO-vurderingene fra EASA 

samt SAFA-merknadene og responsen på disse. Selv om visse elementer i et tilsynssystem er gjennomført og syntes å 

være tilfredsstillende med hensyn til struktur, tilsynspersonellressurser, dokumenterte prosedyrer og planlegging av 

inspeksjoner, avdekket analysen av de tilgjengelige opplysningene en rekke mulige avvik. Visse inspeksjonsrapporter 

beskriver alvorlige mangler som normalt ikke burde forekomme dersom luftfartsselskapene var underlagt hensikts-

messig, løpende tilsyn av INAC. Tiltakene som er truffet av luftfartsselskaper som svar på merknadene i INAC-

inspeksjonsrapporter, peker i retning av en mangel på grundige årsaksanalyser og egnede planer for korrigerende tiltak 

som kan hindre gjentakelse av samme eller lignende tilfeller av manglende overholdelse. Dette problemet synes verken 

å være identifisert i eller løst av oppfølgingstiltak etter INACs egne kontroller. 

101) I lys av dette inviterte Kommisjonen INAC til en høring i Flysikkerhetskomiteen i samsvar med artikkel 7 i forordning 

(EF) nr. 2111/2005. Under høringen 14. november 2018 ga INAC Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen en oversikt 

over den rettslige rammen for luftfart i Venezuela, INACs struktur, tall knyttet til personell og luftfartsindustrien samt 

nærmere opplysninger om sikkerhetstilsynsvirksomheten i 2017 og 2018, om gjennomførte og planlagte inspeksjoner, 

om håndhevingstiltak, om status for gjennomføringen av det statlige sikkerhetsprogrammet og om strategien for 

risikobasert tilsyn, i tillegg til andre relevante tekniske opplysninger. INAC understreket igjen sin vilje til å oppfylle sine 

internasjonale forpliktelser i forbindelse med flysikkerhet og til å opprette en ramme for samarbeidet med EASA. 

102) Under høringen stilte medlemsstatene spørsmål med mål om å forstå om tilsynsordningen faktisk er gjennomført i 

Venezuela. Ikke alle svarene fra INAC var tilstrekkelig utfyllende. 

103) Kommisjonen konstaterer at den faktiske gjennomføringen under ICAOs USOAP-program for Venezuela er på 

93,51 %. ICAOs USOAP-CMA-revisjon fant sted i 2009, og ICAOs siste samordnede valideringsbesøk fant sted i 2013. 

104) Kommisjonen konstaterer også at åtte luftfartsselskaper fra Venezuela formelt har søkt EASA om TCO-

godkjenning. Hittil har ingen venezuelanske luftfartsselskaper mottatt en TCO-godkjenning. EASA har avslått søknaden 

fra Avior Airlines av sikkerhetsårsaker, og de sju andre søknadene ble enten avslått av EASA av administrative årsaker 

eller tilbakekalt av luftfartsselskapene. 

105) Kommisjonen anerkjenner at Venezuela har forpliktet seg til å samarbeide med Kommisjonen og gi løpende 

oppdatering om status for sine overvåkingsforpliktelser. Kommisjonen merker seg også INACs vilje til å møte Kommi-

sjonen, EASA og medlemsstatene ved behov.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2215 av 30. november 2017 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 med 

hensyn til listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud eller driftsbegrensninger i Unionen (EUT L 318 av 2.12.2017, s. 1), 

betraktning 70–81 om Venezuela. 
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106) Selv om det åpenbart at de ulike påviste manglene må utbedres, er de ennå ikke av en slik art at de berettiger oppføring 

av luftfartsselskaper fra Venezuela i vedlegg A eller B til forordning (EF) nr. 474/2006. 

107) 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, ved å føre opp luftfartsselskaper fra Venezuela. 

108) Medlemsstatene bør fortsette å kontrollere at Venezuela faktisk overholder de gjeldende internasjonale sikkerhets-

standardene ved å prioritere inspeksjoner på bakken av luftfartsselskaper som er sertifisert i Venezuela, i henhold til 

forordning (EU) nr. 965/2012. 

109) 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 Zambia 

110) I juni 2016 besluttet Kommisjonen å fjerne alle luftfartsselskaper under tilsyn av Zambia fra vedlegg A til forordning 

(EF) nr. 474/2006(1). 

111) Ved brev av 3. mai 2018 anmodet Kommisjonen den sivile luftfartsmyndigheten i Zambia («ZCAA») om å framlegge 

dokumentasjon på myndighetens struktur, tilsynsordning og -virksomhet, herunder en liste over AOC-innehavere og 

registrerte luftfartøyer samt håndhevingstiltak. 

112) Den 1. juni 2018 framla ZCAA de ønskede opplysningene, herunder opplysninger om organisasjonsstruktur og 

personell, om AOC-innehavere sammen med driftsspesifikasjonene, om luftfartøyer registrert i Zambia samt resultatene 

av sikkerhetstilsynsvirksomheten, håndhevingstiltak og listen over hendelser og ulykker siden 2016. I tillegg la ZCAA 

fram opplysninger om framdriften i forbindelse med oppfølging av anbefalingene i sluttrapporten fra ICAOs 

samordnede valideringsbesøk utført i mars 2016. 

113) Kommisjonen oppfordrer ZCAA til å regelmessig rapportere om løpende forbedringer i gjennomføringen av interna-

sjonale sikkerhetsstandarder. 

114) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er Kommisjonens vurdering 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 Zambia. 

115) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Flysikkerhetskomiteen. 

116) Forordning (EF) nr. 474/2006 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 474/2006 gjøres følgende endringer: 

1) Vedlegg A erstattes med teksten i vedlegg I til denne forordning. 

2) Vedlegg B erstattes med teksten i vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/963 av 16. juni 2016 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 med hensyn til 

listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen (EUT L 160 av 17.6.2016, s. 50), betraktning 108–121 om Zambia. 



Nr. 33/478 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.5.2020 

 

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

Utferdiget i Brussel 28. november 2018. 

 For Kommisjonen 

på vegne av presidenten 

Violeta BULC 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 304 av 29.11.2018, s. 22–28.] 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV (EU) 2016/943 

av 8. juni 2016 

om beskyttelse av fortrolig knowhow og fortrolige forretningsopplysninger (forretningshemmeligheter) mot 

ulovlig tilegnelse, bruk og formidling(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

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

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Foretak og ikke-kommersielle forskningsinstitusjoner investerer i tilegnelse, utvikling og bruk av knowhow og 

opplysninger, som er kunnskapsøkonomiens valuta og gir et konkurransefortrinn. Slik investering i å skape og anvende 

intellektuell kapital er av avgjørende betydning for deres konkurranseevne og resultater knyttet til innovasjon i 

markedet, og derfor også for deres investeringsavkastning, som er den underliggende drivkraften for forskning og 

utvikling i foretak. Foretak anvender ulike metoder for å beskytte resultatene av sin virksomhet knyttet til innovasjon 

når åpenhet ikke gjør det mulig fullt ut å utnytte deres investering i forskning og innovasjon. En slik metode er bruk av 

immaterialrettigheter, for eksempel patenter, mønsterrettigheter eller opphavsrett. En annen metode for å beskytte 

resultatene av innovasjon er å beskytte tilgangen til kunnskap som er verdifull for foretaket og ikke allment kjent, og 

utnytte den. Verdifull knowhow og verdifulle forretningsopplysninger, som er og skal forbli fortrolige, kalles 

forretningshemmeligheter. 

2) Foretak av alle størrelser verdsetter forretningshemmeligheter like høyt som patenter og andre former for immaterial-

rettigheter. De bruker fortrolighet som et redskap for å styre foretakenes konkurranseevne og forskningsinnovasjon, og i 

forbindelse med en rekke ulike opplysninger som i tillegg til teknologisk kunnskap også omfatter forretningsdata, for 

eksempel opplysninger om kunder og leverandører, forretningsplaner, markedsundersøkelser og markedsstrategier. Små 

og mellomstore bedrifter (SMB-er) verdsetter forretningshemmeligheter særlig høyt og er mer avhengige av dem. Ved å 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 157 av 15.6.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 91/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII (Opphavsrett), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 226 av 16.7.2014, s. 48. 

(2) Europaparlamentets holdning av 14. april 2016 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 27. mai 2016. 

2020/EØS/33/72 
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beskytte et så bredt spekter av knowhow og forretningsopplysninger, enten i tillegg til eller i stedet for immaterial-

rettigheter, gjør forretningshemmeligheter det mulig for opphavsmenn og innovatører å oppnå fortjeneste av sin 

frambringelse eller innovasjon, og er derfor særlig viktige for foretaks konkurranseevne, for forskning og utvikling samt 

for resultater knyttet til innovasjon. 

3) Åpen innovasjon er en katalysator for nye ideer som dekker forbrukeres behov og takler samfunnsutfordringer, samt 

gjør det mulig for disse ideene å nå fram til markedet. Slik innovasjon er et viktig middel for å skape ny kunnskap og 

ligger til grunn for utviklingen av nye og innovative forretningsmodeller basert på bruk av kunnskap som er frambrakt i 

fellesskap. Forskningssamarbeid, herunder samarbeid over landegrensene, er særlig viktig for å øke foretakenes 

forskning og utvikling i det indre marked. Spredningen av kunnskap og opplysninger bør anses som avgjørende for å 

sikre dynamiske, positive og like muligheter for forretningsutvikling, særlig for SMB-er. I et indre marked der 

hindringene for samarbeid over landegrensene er redusert til et minimum, og der samarbeid ikke vris, bør intellektuell 

frambringelse og innovasjon oppmuntre til investering i innovative prosesser, tjenester og produkter. Et slikt miljø som 

fremmer intellektuell frambringelse og innovasjon, og der arbeidsmobilitet ikke hindres, er også viktig for å øke 

sysselsettingen og forbedre Unionens økonomiske konkurranseevne. Forretningshemmeligheter spiller en viktig rolle 

når det gjelder å beskytte utvekslingen av kunnskap mellom foretak, herunder særlig SMB-er, og forskningsinstitusjoner 

både innenfor og over det indre markeds grenser, i forbindelse med forskning, utvikling og innovasjon. Forretnings-

hemmeligheter er en av de vanligst benyttede formene for beskyttelse av intellektuell frambringelse og innovativ 

knowhow blant foretak, men samtidig er det de som i henhold til Unionens eksisterende regelverk har minst beskyttelse 

mot andre parters ulovlige tilegnelse, bruk eller formidling. 

4) Innovative foretak blir stadig mer utsatt for uredelig praksis med sikte på urettmessig tilegnelse av forretnings-

hemmeligheter, for eksempel tyveri, kopiering uten tillatelse, økonomisk spionasje eller manglende oppfyllelse av 

fortrolighetskrav, både i og utenfor Unionen. Den seneste utviklingen, for eksempel globaliseringen, økt utkontrakte-

ring, lengre forsyningskjeder og den økte bruken av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, bidrar til å øke 

risikoen for slik praksis. Ulovlig tilegnelse, bruk eller formidling av en forretningshemmelighet hindrer at rettmessige 

innehavere av forretningshemmeligheter får de fordelene av innovasjonsinnsatsen som tilfaller den som er først på 

markedet. Uten effektive og sammenlignbare rettslige midler for å beskytte forretningshemmeligheter i hele Unionen 

undergraves insentiver til å delta i virksomhet knyttet til innovasjon over landegrensene i det indre marked, og 

forretningshemmeligheters potensial som drivkraft for økonomisk vekst og sysselsetting blir ikke utnyttet. Dette 

motvirker innovasjon og kreativitet og fører til reduserte investeringer, noe som påvirker det indre markeds virkemåte 

og undergraver dets vekstfremmende potensial. 

5) Internasjonal innsats for å løse dette problemet innenfor rammen av Verdens handelsorganisasjon førte til inngåelsen av 

avtalen om handelsrelaterte sider ved immaterialrettigheter (TRIPS-avtalen). TRIPS-avtalen inneholder blant annet 

bestemmelser om beskyttelse av forretningshemmeligheter mot tredjeparts ulovlige tilegnelse, bruk eller formidling, 

som er felles internasjonale standarder. Alle medlemsstater og Unionen er bundet av denne avtalen, som ble godkjent 

ved rådsbeslutning 94/800/EF(1). 

6) Til tross for TRIPS-avtalen er det store forskjeller i medlemsstatenes lovgivning om beskyttelse av forretnings-

hemmeligheter mot andre personers ulovlige tilegnelse, bruk eller formidling. For eksempel har ikke alle medlemsstater 

vedtatt nasjonale definisjoner av en forretningshemmelighet eller av ulovlig tilegnelse, bruk eller formidling av 

forretningshemmeligheter, og derfor er kunnskap om omfanget av beskyttelsen ikke lett tilgjengelig, og dette omfanget 

varierer mellom medlemsstatene. Videre er det ingen konsekvens med hensyn til tilgjengelige sivilrettslige midler i 

tilfelle av ulovlig tilegnelse, bruk eller formidling av forretningshemmeligheter, ettersom ikke alle medlemsstater kan 

utstede pålegg om at en atferd må avsluttes og ikke gjentas, til tredjepart som ikke konkurrerer med den rettmessige 

innehaveren av en forretningshemmelighet. Det er også forskjeller når det gjelder medlemsstatenes behandling av en 

tredjepart som har tilegnet seg en forretningshemmelighet i god tro, men som deretter på tidspunktet for bruken 

oppdager at den ble tilegnet som følge av en annen parts tidligere ulovlige tilegnelse. 

7) Nasjonale regler varierer også med hensyn til om rettmessige innehavere av forretningshemmeligheter kan kreve at 

varer produsert av tredjepart som bruker forretningshemmeligheter ulovlig, skal tilintetgjøres, eller at dokumenter, filer 

  

(1) Rådsbeslutning 94/800/EF av 22. desember 1994 om inngåelse på vegne av Det europeiske fellesskap, på områder som faller inn under 

dets myndighet, av avtalene som ble oppnådd i Uruguay-rundens multilaterale forhandlinger (1986–1994) (EFT L 336 av 23.12.1994, s. 1). 
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eller materiale som inneholder eller utgjør den ulovlig tilegnede eller brukte forretningshemmeligheten, skal leveres 

tilbake eller tilintetgjøres. Videre tar gjeldende nasjonale regler for beregning av skadeserstatning ikke alltid hensyn til 

forretningshemmelighetenes immaterielle art, som gjør det vanskelig å dokumentere den faktisk tapte fortjenesten eller 

inngripers uberettigede gevinst i tilfeller der de aktuelle opplysningenes markedsverdi ikke kan fastsettes. Bare et fåtall 

medlemsstater tillater anvendelse av abstrakte regler for beregning av skadeserstatning på grunnlag av en rimelig royalty 

eller avgift som skulle vært betalt dersom det var gitt tillatelse til å bruke forretningshemmeligheten. Dessuten fastsetter 

mange nasjonale regler ikke tilstrekkelig beskyttelse av en forretningshemmelighets fortrolighet når innehaveren av en 

forretningshemmelighet bringer et krav inn for retten på grunn av en tredjeparts påståtte ulovlige tilegnelse, bruk eller 

formidling av forretningshemmeligheten, noe som gjør de eksisterende tiltakene og rettsmidlene mindre tiltrekkende og 

svekker den beskyttelsen som tilbys. 

8) Forskjellene i medlemsstatenes bestemmelser om rettslig beskyttelse for forretningshemmeligheter innebærer at 

forretningshemmeligheter ikke har samme nivå for beskyttelse i hele Unionen, noe som fører til en oppsplitting av det 

indre marked på dette området og en svekkelse av de relevante reglenes generelle avskrekkende virkning. Det indre 

marked påvirkes ved at slike forskjeller reduserer foretakenes insentiver til å gjennomføre økonomisk virksomhet 

knyttet til innovasjon over landegrensene, herunder forskningssamarbeid eller produksjonssamarbeid med partnere, 

utkontraktering eller investeringer i andre medlemsstater, som avhenger av bruk av opplysninger som er beskyttet som 

forretningshemmeligheter. Nettverksbasert forskning og utvikling over landegrensene samt virksomhet knyttet til 

innovasjon, herunder tilknyttet produksjon og etterfølgende handel over landegrensene, blir mindre attraktivt og 

vanskeligere å gjennomføre i Unionen, noe som også fører til ineffektivitet knyttet til innovasjon i hele Unionen. 

9) I tillegg er risikoen høyere for foretak i medlemsstater som har forholdsvis lavere nivå for beskyttelse, ettersom 

forretningshemmeligheter lettere kan bli stjålet eller tilegnet på annen ulovlig måte. Dette fører til ineffektiv fordeling 

av kapital til vekstfremmende innovasjon i det indre marked på grunn av høyere kostnader til beskyttelsestiltak for å 

kompensere for utilstrekkelig rettslig beskyttelse i noen medlemsstater. Det fremmer også virksomheten til illojale 

konkurrenter som, etter å ha tilegnet seg forretningshemmeligheter på ulovlig måte, kan spre varer som er resultat av 

slik tilegnelse, i hele det indre marked. Forskjeller i lovgivningen gjør det også lettere å importere varer fra tredjestater 

til Unionen via innførselssteder med svakere beskyttelse, når utformingen, produksjonen eller markedsføringen av disse 

varene er basert på forretningshemmeligheter som er stjålet eller tilegnet på annen ulovlig måte. Alt tatt i betraktning 

kan slike forskjeller hindre et velfungerende indre marked. 

10) Det er hensiktsmessig å fastsette regler på unionsplan for tilnærming av medlemsstatenes lovgivning for å sikre at det 

finnes en tilstrekkelig og ensartet adgang til sivilrettslige rettsmidler i det indre marked i tilfelle av ulovlig tilegnelse, 

bruk eller formidling av en forretningshemmelighet. Disse reglene bør ikke berøre medlemsstatenes mulighet til å gi 

mer omfattende beskyttelse mot ulovlig tilegnelse, bruk eller formidling av forretningshemmeligheter, så lenge de 

beskyttelsestiltakene som er uttrykkelig fastsatt i dette direktiv for å beskytte andre parters interesser, overholdes. 

11) Dette direktiv bør ikke berøre anvendelsen av unionsregler eller nasjonale regler som krever at det formidles 

opplysninger, herunder forretningshemmeligheter, til offentligheten eller til offentlige myndigheter. Det bør heller ikke 

berøre anvendelsen av regler som tillater at offentlige myndigheter samler inn opplysninger for å kunne utføre sine 

oppgaver, eller regler som tillater eller krever at disse offentlige myndighetene senere formidler relevante opplysninger 

til offentligheten. Slike regler omfatter særlig regler for Unionens institusjoner og organers eller nasjonale offentlige 

myndigheters formidling av foretaksrelaterte opplysninger som de innehar i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1049/2001(1), europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1367/2006(2) og europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2003/4/EF(3), eller i henhold til andre regler for offentlig tilgang til dokumenter eller for gjennom-

siktighetskravene som stilles til nasjonale offentlige myndigheter. 

12) Dette direktiv bør ikke berøre den retten som partene i arbeidslivet har til å inngå tariffavtaler, dersom dette er fastsatt i 

arbeidsretten, når det gjelder en forpliktelse til ikke å formidle en forretningshemmelighet eller til å begrense bruken av 

den og følgene av at den parten som har en slik forpliktelse, ikke oppfyller den. Dette bør gjelde bare forutsatt at en slik 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 om offentlig tilgang til Europaparlamentets, Rådets og 

Kommisjonens dokumenter (EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1367/2006 av 6. september 2006 om anvendelse på fellesskapsinstitusjoner og -organer av 

bestemmelsene i Århus-konvensjonen om tilgang til miljøinformasjon, allmenn deltakelse i beslutningsprosesser og tilgang til rettsmidler i 

saker vedrørende miljø (EUT L 264 av 25.9.2006, s. 13). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/4/EF av 28. januar 2003 om offentlig tilgang til miljøinformasjon, og om oppheving av 

rådsdirektiv 90/313/EØF (EUT L 41 av 14.2.2003, s. 26). 
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tariffavtale ikke begrenser unntakene fastsatt i dette direktiv når en anmodning om tiltak, framgangsmåter eller 

rettsmidler som er fastsatt i dette direktiv, for påstått tilegnelse, bruk eller formidling av forretningshemmeligheter skal 

avslås. 

13) Dette direktiv bør ikke oppfattes som en begrensning av etableringsadgangen, den frie bevegeligheten for arbeidstakere 

eller arbeidstakeres mobilitet som fastsatt i unionsretten. Det er heller ikke hensikten at det skal berøre muligheten til å 

inngå avtaler om konkurranseforbud mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, i samsvar med gjeldende lovgivning. 

14) Det er viktig å fastsette en ensartet definisjon av begrepet «forretningshemmelighet» uten å begrense gjenstanden som 

skal beskyttes mot urettmessig tilegnelse. En slik definisjon bør derfor utformes slik at den dekker knowhow, 

forretningsopplysninger og teknologiske opplysninger i tilfeller der det finnes både en rettmessig interesse i å behandle 

dem fortrolig, og en berettiget forventning om at fortroligheten bevares. Videre bør slik knowhow eller informasjon ha 

en faktisk eller potensiell salgsverdi. Slik knowhow eller informasjon bør anses å ha en salgsverdi for eksempel når 

ulovlig tilegnelse, bruk eller formidling av den vil kunne skade interessene til personen som lovlig kontrollerer den, ved 

at det undergraver denne personens vitenskapelige og tekniske potensial, forretningsinteresser eller økonomiske 

interesser, strategiske stilling eller konkurranseevne. Definisjonen av forretningshemmeligheter omfatter ikke uve-

sentlige opplysninger og erfaring og ferdigheter som arbeidstakere oppnår innenfor rammen av sitt ansettelsesforhold, 

og den omfatter heller ikke opplysninger som er allment kjent blant eller lett tilgjengelige for personer i kretser der det 

er vanlig å behandle den aktuelle typen opplysninger. 

15) Det er også viktig å identifisere under hvilke omstendigheter rettslig beskyttelse for forretningshemmeligheter er 

berettiget. Det er derfor nødvendig å fastsette hva slags atferd og praksis som skal anses som ulovlig tilegnelse, bruk 

eller formidling av en forretningshemmelighet. 

16) For å fremme innovasjon og konkurranse bør bestemmelsene i dette direktiv ikke skape noen form for enerett til 

knowhow eller opplysninger som er beskyttet som forretningshemmeligheter. Dermed bør det fortsatt være mulig å 

gjøre uavhengige oppdagelser av samme knowhow eller samme opplysninger. Omvendt konstruksjon («reverse 

engineering») av et lovlig tilegnet produkt bør anses som en lovlig måte å skaffe opplysninger på, med mindre annet er 

fastsatt ved avtale. Adgangen til å inngå slike avtaler kan imidlertid være begrenset ved lov. 

17) I enkelte industrisektorer der opphavsmenn og innovatører ikke kan dra fordel av enerett, og der innovasjon tradisjonelt 

har vært basert på forretningshemmeligheter, kan omvendt konstruksjon i dag lett anvendes på produkter når de har 

kommet på markedet. I slike tilfeller kan disse opphavsmennene og innovatørene bli ofre for praksis som for eksempel 

piratkopiering eller slaviske etterligninger som snylter på deres omdømme og innovasjonsinnsats. Slik praksis behandles 

i visse nasjonale lover om illojal konkurranse. Selv om dette direktiv ikke har som formål å reformere eller harmonisere 

lovgivningen om illojal konkurranse i alminnelighet, vil det være hensiktsmessig at Kommisjonen foretar en grundig 

undersøkelse av behovet for unionstiltak på dette området. 

18) Videre bør tilegnelse, bruk eller formidling av forretningshemmeligheter, når det er pålagt eller tillatt ved lov, behandles 

som lovlig for dette direktivs formål. Dette gjelder særlig tilegnelse og formidling av forretningshemmeligheter i 

forbindelse med utøvelsen av arbeidstakerrepresentanters rett til informasjon, konsultasjon og deltakelse i samsvar med 

unionsretten og nasjonal rett og praksis, og kollektivt vern av arbeidstakeres og arbeidsgiveres interesser, herunder 

medbestemmelse, samt tilegnelse eller formidling av en forretningshemmelighet i forbindelse med lovfestet revisjon 

utført i samsvar med unionsretten eller nasjonal rett. At tilegnelsen av en forretningshemmelighet behandles som lovlig, 

bør ikke berøre en eventuell taushetsplikt med hensyn til forretningshemmeligheten eller eventuelle begrensninger med 

hensyn til bruken av den, som unionsretten eller nasjonal rett pålegger den som mottar eller tilegner seg opplysningene. 

Særlig bør dette direktiv ikke frita offentlige myndigheter fra deres taushetsplikt med hensyn til de opplysningene som 

gis videre av innehavere av forretningshemmeligheter, uavhengig av om denne plikten er fastsatt i unionsretten eller 

nasjonal lovgivning. Denne taushetsplikten omfatter blant annet forpliktelsene med hensyn til opplysningene som 
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oversendes til offentlige oppdragsgivere i forbindelse med framgangsmåter ved tildeling av kontrakter, som fastsatt i 

blant annet europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/23/EU(1), europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU(2) og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU(3). 

19) Samtidig som dette direktiv fastsetter tiltak og rettsmidler som kan bestå i å hindre formidling av opplysninger for å 

beskytte forretningshemmeligheters fortrolighet, er det avgjørende at utøvelsen av retten til ytrings- og informasjons-

frihet, som omfatter pressefrihet og mediemangfold i henhold til artikkel 11 i Den europeiske unions pakt om 

grunnleggende rettigheter (heretter kalt «pakten»), ikke begrenses, særlig med hensyn til undersøkende journalistikk og 

vern for journalistiske kilder. 

20) De tiltakene, framgangsmåtene og rettsmidlene som er fastsatt i dette direktiv, bør ikke begrense varsling. Beskyttelsen 

av forretningshemmeligheter bør derfor ikke omfatte tilfeller der formidlingen av en forretningshemmelighet tjener 

allmennhetens interesse ved at direkte relevant forsømmelse, forseelse eller ulovlig virksomhet avdekkes. Dette bør ikke 

anses å hindre vedkommende rettsmyndigheter i å tillate unntak fra anvendelsen av tiltak, framgangsmåter og 

rettsmidler i en sak der saksøkte hadde all grunn til å være i god tro om at hans eller hennes atferd oppfylte de relevante 

kriteriene i dette direktiv. 

21) I tråd med forholdsmessighetsprinsippet bør tiltak, framgangsmåter og rettsmidler som er beregnet på å beskytte 

forretningshemmeligheter, tilpasses for å nå målet om et velfungerende indre marked for forskning og innovasjon, 

særlig ved å virke avskrekkende mot ulovlig tilegnelse, bruk og formidling av en forretningshemmelighet. En slik 

tilpassing av tiltak, framgangsmåter og rettsmidler bør ikke sette i fare eller undergrave grunnleggende rettigheter og 

friheter eller allmennhetens interesse, for eksempel offentlig sikkerhet, forbrukervern, folkehelse og miljøvern, og bør 

ikke berøre arbeidstakeres mobilitet. I denne forbindelse er formålet med de tiltakene, framgangsmåtene og rettsmidlene 

som er fastsatt i dette direktiv, å sikre at vedkommende rettsmyndigheter tar hensyn til faktorer som blant annet verdien 

av en forretningshemmelighet, alvorlighetsgraden av atferden som fører til den ulovlige tilegnelsen, bruken eller 

formidlingen av forretningshemmeligheten, og virkningen av en slik atferd. Det bør også sikres at vedkommende 

rettsmyndigheter kan foreta en avveining av interessene til partene i rettergangen, samt interessene til tredjepart, 

herunder eventuelt forbrukere. 

22) Dersom de fastsatte tiltakene, framgangsmåtene og rettsmidlene anvendes for urettmessige formål som er uforenlige 

med målene for dette direktiv, vil det undergrave et velfungerende indre marked. Det er derfor viktig å gi 

rettsmyndigheter myndighet til å treffe egnede tiltak med hensyn til saksøkere som opptrer utilbørlig eller i ond tro og 

anlegger åpenbart grunnløse søksmål, for eksempel med sikte på urettmessig å forsinke eller begrense saksøktes 

markedsadgang eller på annen måte true eller trakassere saksøkte. 

23) Av hensyn til rettssikkerheten og tatt i betraktning at rettmessige innehavere av forretningshemmeligheter forventes å 

oppfylle aktsomhetsplikten når det gjelder å bevare de verdifulle forretningshemmelighetenes fortrolighet og overvåke 

bruken av dem, er det hensiktsmessig å begrense materielle krav eller muligheten til å iverksette tiltak for å beskytte 

forretningshemmeligheter til en begrenset tidsperiode. Nasjonal rett bør også klart og utvetydig angi fra hvilket 

tidspunkt dette tidsrommet skal regnes, og under hvilke omstendigheter dette tidsrommet skal avbrytes eller utsettes. 

24) Muligheten for at en forretningshemmelighets fortrolighet går tapt i forbindelse med rettergang, avskrekker ofte 

rettmessige innehavere av forretningshemmeligheter fra å innlede rettergang for å forsvare sine forretnings-

hemmeligheter, noe som kan føre til at de fastsatte tiltakene, framgangsmåtene og rettsmidlene blir mindre effektive. Av 

denne grunn er det, med forbehold for egnede beskyttelsestiltak som sikrer retten til effektiv klageadgang og til 

rettferdig rettergang, nødvendig å fastsette særlige krav med sikte på å beskytte den omstridte forretnings-

hemmelighetens fortrolighet i forbindelse med rettergang som innledes for å forsvare den. En slik beskyttelse bør 

fortsatt gjelde etter at rettergangen er avsluttet, og så lenge opplysningene som utgjør forretningshemmeligheten, ikke er 

offentlig tilgjengelige.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/23/EU av 26. februar 2014 om tildeling av konsesjonskontrakter (EUT L 94 av 28.3.2014, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU av 26. februar 2014 om offentlige innkjøp og om oppheving av direktiv 2004/18/EF (EUT 

L 94 av 28.3.2014, s. 65). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU av 26. februar 2014 om innkjøp som gjøres av foretak på området vann- og 

energiforsyning, transport og posttjenester og om oppheving av direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 av 28.3.2014, s. 243). 
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25) Slike krav bør minst omfatte muligheten til å begrense kretsen av personer som har rett til å få tilgang til beviser eller 

adgang til rettsmøter, med tanke på at alle disse personene bør være underlagt fortrolighetskravene fastsatt i dette 

direktiv, og muligheten til å offentliggjøre bare de delene av rettsavgjørelser som ikke er fortrolige. Med tanke på at en 

vurdering av arten av opplysningene som er gjenstand for en tvist, er et av hovedformålene med rettergang, er det i 

denne sammenheng særlig viktig å sikre både en effektiv beskyttelse av forretningshemmeligheters fortrolighet og 

respekt for partenes rett til effektiv klageadgang og til rettferdig rettergang. Den begrensede kretsen av personer bør 

derfor bestå av minst én fysisk person fra hver av partene samt deres respektive advokater, og eventuelt andre 

representanter som i samsvar med nasjonal rett er kvalifiserte til å forsvare, representere eller ivareta interessene til en 

part i en rettergang som omfattes av dette direktiv, og alle bør ha full tilgang til slike beviser eller full adgang til slike 

rettsmøter. Dersom en av partene er en juridisk person, bør vedkommende kunne foreslå en eller flere fysiske personer 

som bør inngå i den kretsen av personer, slik at det sikres at den juridiske personen er tilstrekkelig representert, med 

forbehold for egnet domstolskontroll for å hindre at formålet med å begrense tilgangen til beviser og adgangen til 

rettsmøter undergraves. Slike beskyttelsestiltak bør ikke oppfattes som et krav om at partene skal være representert ved 

en advokat eller en annen representant under rettergangen, når slik representasjon ikke kreves i henhold til nasjonal rett. 

De bør heller ikke oppfattes som en begrensning av domstolenes myndighet til, i samsvar med gjeldende regler og 

praksis i den berørte medlemsstaten, å beslutte hvorvidt og i hvilken utstrekning relevante tjenestemenn ved domstolene 

også bør ha full tilgang til beviser og full adgang til rettsmøter i forbindelse med utøvelsen av sine oppgaver. 

26) En tredjeparts ulovlige tilegnelse, bruk eller formidling av en forretningshemmelighet kan få ødeleggende virkninger for 

den rettmessige innehaveren av forretningshemmeligheten, for når hemmeligheten først er offentliggjort, vil være 

umulig for innehaveren å vende tilbake til den situasjonen som forelå før forretningshemmeligheten gikk tapt. Det er 

derfor viktig å fastsette raske, effektive og tilgjengelige midlertidige tiltak for øyeblikkelig å bringe den ulovlige 

tilegnelsen, bruken eller formidlingen av en forretningshemmelighet til opphør, herunder når den brukes i forbindelse 

med tjenesteyting. Det er avgjørende at et slikt tiltak gjøres tilgjengelig uten at det må foreligge en realitetsavgjørelse, 

med behørig respekt for retten til forsvar og forholdsmessighetsprinsippet, og idet det tas hensyn til omstendighetene i 

saken. I visse tilfeller bør det være mulig å tillate at den påståtte inngriperen, forutsatt at det gis én eller flere garantier, 

kan fortsette å bruke forretningshemmeligheten, særlig dersom det er liten risiko for at den blir offentlig tilgjengelig. 

Det bør også være mulig å kreve garantier som er tilstrekkelige til å dekke de kostnadene og skadene som saksøkte blir 

påført ved et uberettiget søksmål, særlig når en forsinkelse vil påføre den rettmessige innehaveren av en forretnings-

hemmelighet uopprettelig skade. 

27) Av samme grunner er det også viktig å fastsette endelige tiltak for å hindre ulovlig bruk eller formidling av en 

forretningshemmelighet, herunder når en slik forretningshemmelighet brukes i forbindelse med tjenesteyting. For at 

slike tiltak skal være effektive og forholdsmessige, bør deres varighet, dersom omstendighetene krever en tidsbegrens-

ning, være tilstrekkelig til å fjerne en eventuell forretningsmessig fordel som tredjepart kan ha fått gjennom den ulovlige 

tilegnelsen, bruken eller formidlingen av forretningshemmeligheten. Under alle omstendigheter bør ingen tiltak av 

denne typen håndheves dersom opplysningene som opprinnelig var omfattet av forretningshemmeligheten, er blitt 

offentlig tilgjengelige av grunner som ikke kan tilskrives saksøkte. 

28) En forretningshemmelighet vil kunne bli brukt ulovlig til å utforme, produsere eller markedsføre varer eller varedeler 

som kan spres i hele det indre marked, og dermed påvirke forretningsinteressene til innehaveren av en forretnings-

hemmelighet og det indre markeds virkemåte. I slike tilfeller, og når den berørte forretningshemmeligheten har en 

betydelig innvirkning på kvaliteten på, verdien av eller prisen på varene som er resultat av den ulovlige bruken, eller 

reduserer kostnaden for, letter eller framskynder produksjons- eller markedsføringsprosessene for dem, er det viktig at 

rettsmyndighetene gis myndighet til å pålegge effektive og egnede tiltak for å sikre at disse varene ikke bringes i 

omsetning, eller at de trekkes tilbake fra markedet. Med tanke på handelens globale art er det også nødvendig at slike 

tiltak omfatter forbud mot import av slike varer til Unionen eller mot lagring av dem med sikte på å tilby dem for salg 

eller bringe dem i omsetning. Idet det tas hensyn til forholdsmessighetsprinsippet bør korrigerende tiltak ikke 

nødvendigvis innebære tilintetgjøring av varer dersom det finnes andre gjennomførbare alternativer, for eksempel at 

varen fratas sin inngripende egenskap eller at varene avhendes utenfor markedet, for eksempel i form av gaver til 

veldedige organisasjoner. 

29) En person kan opprinnelig ha tilegnet seg en forretningshemmelighet i god tro, men på et senere tidspunkt, herunder 

gjennom melding fra den opprinnelige innehaveren av forretningshemmeligheten, bli gjort oppmerksom på at dennes 

kunnskap om den aktuelle forretningshemmeligheten kom fra kilder som brukte eller formidlet den relevante 

forretningshemmeligheten på en ulovlig måte. Under slike omstendigheter bør medlemsstatene, for å unngå at de 

fastsatte korrigerende tiltakene eller midlertidige forføyningene medfører uforholdsmessig stor skade for den berørte 

personen, tillate at det i relevante tilfeller som et alternativt tiltak gis økonomisk erstatning til den skadelidte. Slik 

erstatning bør imidlertid ikke overstige beløpet for royalties eller avgifter som skulle vært betalt dersom den berørte 
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personen hadde fått tillatelse til å bruke den aktuelle forretningshemmeligheten, i det tidsrommet bruken av forretnings-

hemmeligheten kunne vært hindret av den opprinnelige innehaveren av forretningshemmeligheten. I tilfeller der den 

ulovlige bruken av forretningshemmeligheten ville utgjøre en annen overtredelse av lovgivningen enn den som er 

fastsatt i dette direktiv, eller sannsynligvis ville skade forbrukere, bør imidlertid slik ulovlig bruk ikke tillates. 

30) For å unngå at en person som bevisst eller med rimelig grunn til å vite det, ulovlig tilegner seg, bruker eller formidler en 

forretningshemmelighet, kan dra fordel av en slik atferd, og for å sikre at den skadelidte innehaveren av forretnings-

hemmeligheten i størst mulig utstrekning settes i samme situasjon som vedkommende ville vært i dersom denne atferden 

ikke hadde funnet sted, er det nødvendig å fastsette en tilfredsstillende erstatning for skaden som er påført som følge av 

den ulovlige atferden. Ved fastsettelsen av skadeserstatning som tildeles den skadelidte innehaveren av forretnings-

hemmeligheten, bør det tas hensyn til alle relevante faktorer, for eksempel tapt inntekt for innehaveren av forretnings-

hemmeligheten eller urimelig fortjeneste for inngriperen, og en eventuell ikke-økonomisk skade som er påført 

innehaveren av forretningshemmeligheten. Som et alternativ, for eksempel dersom det med hensyn til forretnings-

hemmeligheters immaterielle art vil være vanskelig å fastsette beløpet for den faktiske skaden som er påført, kan 

størrelsen på skadeserstatningen utledes fra for eksempel royalties eller avgifter som skulle vært betalt dersom 

inngriperen hadde anmodet om tillatelse til å bruke den aktuelle forretningshemmeligheten. Formålet med denne 

alternative metoden er ikke å innføre en forpliktelse til å fastsette skadeserstatning, men å sikre en erstatning basert på et 

objektivt kriterium samtidig som det tas hensyn til de utgiftene som påløper for innehaveren av forretnings-

hemmeligheten, for eksempel kostnader for identifikasjon og forskning. Dette direktiv bør ikke være til hinder for at 

medlemsstater i sin nasjonale rett kan fastsette en begrensning av arbeidstakeres erstatningsansvar i tilfeller der de har 

opptrådt uforsettlig. 

31) For ytterligere å avskrekke framtidige inngripere og bidra til økt bevissthet blant allmennheten, er det nyttig å 

offentliggjøre avgjørelser, herunder eventuelt gjennom framtredende annonser, i tilfeller som gjelder ulovlig tilegnelse, 

bruk eller formidling av forretningshemmeligheter, forutsatt at slik offentliggjøring ikke fører til at forretnings-

hemmeligheten formidles, eller påvirker en fysisk persons privatliv og omdømme på en uforholdsmessig måte. 

32) De tiltakene, framgangsmåtene og rettsmidlene som er tilgjengelige for innehavere av forretningshemmeligheter, kan bli 

mindre effektive dersom de relevante avgjørelsene som treffes av vedkommende rettsmyndigheter, ikke overholdes. Det 

er derfor nødvendig å sikre at disse myndighetene har egnet myndighet til å ilegge sanksjoner. 

33) For å lette en ensartet anvendelse av de tiltakene, framgangsmåtene og rettsmidlene som er fastsatt i dette direktiv, bør 

det fastsettes ordninger for samarbeid og utveksling av opplysninger mellom på den ene side medlemsstatene og på den 

annen side medlemsstatene og Kommisjonen, særlig ved å skape et nettverk av kontaktpersoner som utpekes av 

medlemsstatene. For å finne ut om disse tiltakene når det tilsiktede målet, bør Kommisjonen dessuten, eventuelt med 

bistand fra Den europeiske unions myndighet for immaterialrett, undersøke anvendelsen av dette direktiv og de 

nasjonale tiltakenes effektivitet. 

34) Dette direktiv er forenlig med de grunnleggende rettighetene og de prinsippene som er anerkjent særlig i pakten, og 

særlig retten til respekt for privatliv og familieliv, retten til vern av personopplysninger, ytringsfrihet og informasjons-

frihet, retten til fritt yrkesvalg og retten til arbeid, friheten til å drive næringsvirksomhet, retten til eiendom, retten til god 

forvaltning, og særskilt retten til dokumentinnsyn, samtidig som taushetsplikten ivaretas, retten til effektiv klageadgang 

og til rettferdig rettergang samt retten til forsvar. 

35) Det er viktig at retten til respekt for privatliv og familieliv og retten til vern av personopplysninger respekteres for 

enhver person hvis personopplysninger kan bli behandlet av innehaveren av forretningshemmeligheten når tiltak treffes 

for å beskytte en forretningshemmelighet, eller for enhver person som er involvert i en rettergang som gjelder ulovlig 

tilegnelse, bruk eller formidling av forretningshemmeligheter i henhold til dette direktiv, og hvis personopplysninger 

behandles. Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(1) får anvendelse på behandling av personopplysninger som 

skjer i medlemsstatene innenfor rammen av dette direktiv og under tilsyn av medlemsstatenes vedkommende 

myndigheter, særlig de uavhengige offentlige myndighetene som er utpekt av medlemsstatene. Dette direktiv bør derfor 

ikke berøre rettighetene og forpliktelsene som er fastsatt i direktiv 95/46/EF, særlig den registrertes rett til å få tilgang til 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 
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hans eller hennes personopplysninger som behandles, og til retting, sletting eller sperring av opplysninger dersom de er 

ufullstendige eller unøyaktige og, dersom det er relevant, forpliktelsen til å behandle følsomme opplysninger i samsvar 

med artikkel 8 nr. 5 i direktiv 95/46/EF. 

36) Ettersom målet for dette direktiv, som er å oppnå et velfungerende indre marked ved å innføre en tilstrekkelig og 

sammenlignbar adgang til rettsmidler i hele det indre marked i tilfelle av ulovlig tilegnelse, bruk eller formidling av en 

forretningshemmelighet, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av dets omfang og 

virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 

5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går dette 

direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 

37) Dette direktiv har ikke som mål å fastsette harmoniserte regler for rettslig samarbeid, domsmyndighet og anerkjennelse 

og fullbyrdelse av rettsavgjørelser på det sivilrettslige og handelsrettslige område, eller å behandle spørsmål om 

gjeldende lovgivning. Andre unionsinstrumenter som omfatter slike saker i sin alminnelighet, bør i prinsippet få 

tilsvarende anvendelse på det området som omfattes av dette direktiv. 

38) Dette direktiv bør ikke berøre anvendelsen av konkurranseregler, særlig artikkel 101 og 102 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte (TEUV). De tiltakene, framgangsmåtene og rettsmidlene som er fastsatt i dette direktiv, 

bør ikke anvendes for å begrense konkurransen på en utilbørlig måte i strid med TEUV. 

39) Dette direktiv bør ikke berøre anvendelsen av annen relevant lovgivning på andre områder, herunder immaterial-

rettigheter og avtaleretten. Dersom virkeområdet for europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/48/EF(1) og virkeområdet 

for dette direktiv overlapper hverandre, har imidlertid dette direktiv forrang som lex specialis. 

40) EUs datatilsyn er blitt rådspurt i samsvar med artikkel 28 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 45/2001(2) og avga uttalelse 12. mars 2014. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

KAPITTEL I 

Formål og virkeområde 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1.  Dette direktiv fastsetter regler for beskyttelse av forretningshemmeligheter mot ulovlig tilegnelse, bruk og formidling. 

Medlemsstatene kan, i samsvar med bestemmelsene i TEUV, fastsette en mer vidtgående beskyttelse mot ulovlig tilegnelse, 

bruk eller formidling av forretningshemmeligheter enn det som kreves i dette direktiv, forutsatt at det sikres overholdelse av 

artikkel 3, 5 og 6, artikkel 7 nr. 1, artikkel 8, artikkel 9 nr. 1 annet ledd, artikkel 9 nr. 3 og 4, artikkel 10 nr. 2, artikkel 11, 

artikkel 13 og artikkel 15 nr. 3.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/48/EF av 29. april 2004 om håndheving av immaterialrettigheter (EUT L 157 av 30.4.2004, s. 45). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1). 
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2.  Dette direktiv berører ikke 

a)  utøvelsen av retten til ytrings- og informasjonsfrihet som fastsatt i pakten, herunder respekten for pressefrihet og 

mediemangfold, 

b)  anvendelsen av unionsregler eller nasjonale regler som krever at innehavere av forretningshemmeligheter av hensyn til 

allmennhetens interesse skal formidle opplysninger, herunder forretningshemmeligheter, til offentligheten eller til 

forvaltnings- eller rettsmyndigheter for at disse myndighetene skal kunne utføre sine oppgaver, 

c)  anvendelsen av unionsregler eller nasjonale regler som krever eller tillater at unionsinstitusjoner og -organer eller nasjonale 

offentlige myndigheter formidler opplysninger som er framlagt av foretak, og som disse institusjonene, organene eller 

myndighetene innehar i henhold til og i samsvar med de forpliktelsene og rettighetene som er fastsatt i unionsretten eller 

nasjonal rett, 

d)  uavhengigheten til partene i arbeidslivet og deres rett til å inngå tariffavtaler, i samsvar med unionsretten og nasjonal rett og 

praksis. 

3.  Ingen bestemmelse i dette direktiv skal anses som grunnlag for å begrense arbeidstakeres mobilitet. I forbindelse med 

utøvelsen av slik mobilitet skal dette direktiv særlig ikke danne grunnlag for 

a)  å begrense arbeidstakeres bruk av opplysninger som ikke utgjør en forretningshemmelighet som definert i artikkel 2 nr. 1, 

b)  å begrense arbeidstakeres bruk av erfaringer og ferdigheter som de har tilegnet seg på ærlig vis innenfor rammen av sitt 

ansettelsesforhold, 

c)  å pålegge ytterligere begrensninger for arbeidstakere i deres arbeidsavtaler ut over de begrensningene som pålegges i 

samsvar med unionsretten eller nasjonal rett. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med 

1) «forretningshemmelighet» informasjon som oppfyller alle følgende krav: 

a)  Den er hemmelig i den forstand at den ikke, sett som helhet eller på grunn av elementenes konkrete sammenstilling, er 

allment kjent eller lett tilgjengelig for personer i kretser der det er vanlig å behandle den aktuelle typen opplysninger. 

b)  Den har en salgsverdi fordi den er hemmelig. 

c)  Den personen som lovlig kontrollerer opplysningene, har truffet tiltak som er rimelige under de gitte omstendighetene, 

for å holde den hemmelig, 

2) «innehaver av en forretningshemmelighet» en fysisk eller juridisk person som lovlig kontrollerer en forretnings-

hemmelighet, 

3) «inngriper» enhver fysisk eller juridisk person som ulovlig har tilegnet seg, brukt eller formidlet en forretnings-

hemmelighet, 

4) «varer som gjør inngrep» varer hvis utforming, egenskaper, virkemåte, produksjonsprosess eller markedsføring i betydelig 

grad drar fordel av forretningshemmeligheter som er ulovlig tilegnet, brukt eller formidlet.  
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KAPITTEL II 

Tilegnelse, bruk og formidling av forretningshemmeligheter 

Artikkel 3 

Lovlig tilegnelse, bruk og formidling av forretningshemmeligheter 

1.  Tilegnelse av en forretningshemmelighet skal anses som lovlig når forretningshemmeligheten tilegnes på en av følgende 

måter: 

a)  Uavhengig oppdagelse eller frambringelse. 

b)  Observasjon, undersøkelse, demontering eller prøving av et produkt eller en gjenstand som er gjort tilgjengelig for 

offentligheten, eller som den personen som tilegner seg opplysningene, innehar lovlig, og denne personen ikke har noen 

rettsgyldig plikt til å begrense tilegnelsen av forretningshemmeligheten. 

c)  Utøvelsen av arbeidstakeres eller arbeidstakerrepresentanters rett til informasjon og konsultasjon i samsvar med 

unionsretten og nasjonal rett og praksis. 

d)  Enhver annen praksis som under de gitte omstendighetene er i samsvar med hederlig handelspraksis. 

2.  Tilegnelse, bruk eller formidling av en forretningshemmelighet skal anses som lovlig i den utstrekning slik tilegnelse, 

bruk eller formidling kreves eller tillates i henhold til unionsretten eller nasjonal rett. 

Artikkel 4 

Ulovlig tilegnelse, bruk og formidling av forretningshemmeligheter 

1.  Medlemsstatene skal sikre at innehavere av forretningshemmeligheter har rett til å anmode om de tiltakene, 

framgangsmåtene og rettsmidlene som er fastsatt i dette direktiv, for å forebygge eller motta erstatning for ulovlig tilegnelse, 

bruk eller formidling av deres forretningshemmeligheter. 

2.  Tilegnelse av en forretningshemmelighet uten samtykke fra innehaveren av forretningshemmeligheten skal anses som 

ulovlig når den utføres gjennom 

a)  ulovlig tilgang til, tilegnelse eller kopiering av dokumenter, gjenstander, materialer, stoffer eller elektroniske filer som 

lovlig kontrolleres av innehaveren av en forretningshemmelighet, og som inneholder en forretningshemmelighet, eller som 

en forretningshemmelighet kan utledes av, 

b)  enhver annen atferd som under de gitte omstendighetene anses å være i strid med hederlig handelspraksis. 

3.  Bruk eller formidling av en forretningshemmelighet uten samtykke fra innehaveren av en forretningshemmelighet skal 

anses som ulovlig når dette gjøres av en person som har vist seg å oppfylle alle følgende vilkår: 

a)  Vedkommende har tilegnet seg forretningshemmeligheten ulovlig. 

b)  Vedkommende har misligholdt en avtale om fortrolighet eller en annen plikt til ikke å formidle forretningshemmeligheten. 

c)  Vedkommende har misligholdt en avtaleforpliktelse eller en annen plikt til å begrense bruken av forretningshemmeligheten. 

4.  Tilegnelse, bruk eller formidling av en forretningshemmelighet skal også anses som ulovlig når en person, på tidspunktet 

for tilegnelsen, bruken eller formidlingen, visste eller under de gitte omstendighetene burde ha visst at forretnings-

hemmeligheten var mottatt direkte eller indirekte fra en person som brukte eller formidlet forretningshemmeligheten ulovlig i 

henhold til nr. 3.  
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5.  Å produsere, tilby for salg eller bringe i omsetning varer som gjør inngrep, eller å importere, eksportere eller lagre varer 

som gjør inngrep, for disse formålene, skal også anses som ulovlig bruk av en forretningshemmelighet dersom den personen 

som utøver slik virksomhet, visste eller under de gitte omstendighetene burde ha visst at forretningshemmeligheten ble brukt 

ulovlig i henhold til nr. 3. 

Artikkel 5 

Unntak 

Medlemsstatene skal sikre at en anmodning om tiltak, framgangsmåter og rettsmidler som er fastsatt i dette direktiv, avvises 

dersom den påståtte tilegnelsen, bruken eller formidlingen av forretningshemmeligheten fant sted i et av følgende tilfeller: 

a)  For å utøve retten til ytrings- og informasjonsfrihet som fastsatt i pakten, herunder respekten for pressefrihet og 

mediemangfold. 

b)  For å avdekke en forsømmelse, forseelse eller ulovlig virksomhet, forutsatt at saksøkte hadde til hensikt å beskytte 

allmennhetens interesse. 

c)  Arbeidstakeres formidling av forretningshemmeligheter til sine representanter som en del av disse representantenes 

rettmessige utførelse av sine oppgaver i samsvar med unionsretten eller nasjonal rett, forutsatt at en slik formidling var 

nødvendig for denne utførelsen. 

d)  For å beskytte en rettmessig interesse som anerkjennes i unionsretten eller nasjonal rett. 

KAPITTEL III 

Tiltak, framgangsmåter og rettsmidler 

Avsni t t  1  

Alminne l ige  bes te mmelser  

Artikkel 6 

Alminnelig forpliktelse 

1.  Medlemsstatene skal tilby de tiltakene, framgangsmåtene og rettsmidlene som er nødvendige for å sikre at det finnes 

tilgjengelige sivilrettslige rettsmidler mot ulovlig tilegnelse, bruk og formidling av forretningshemmeligheter. 

2.  Tiltakene, framgangsmåtene og rettsmidlene nevnt i nr. 1 skal 

a)  være rimelige og rettferdige, 

b)  ikke være unødig kompliserte eller kostbare eller medføre urimelige frister eller uberettigede forsinkelser, og 

c)  være virkningsfulle og virke avskrekkende. 

Artikkel 7 

Forholdsmessighet og misbruk av prosess 

1.  De tiltakene, framgangsmåtene og rettsmidlene som er fastsatt i dette direktiv, skal anvendes på en måte som 

a)  står i rimelig forhold til målet, 

b)  unngår at det skapes hindringer for lovlig handel i det indre marked, og 

c)  omfatter beskyttelsestiltak mot misbruk av dem.  
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2.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende rettsmyndigheter på begjæring fra saksøkte kan anvende egnede tiltak som 

fastsatt i nasjonal rett, når et søksmål som gjelder ulovlig tilegnelse, bruk eller formidling av en forretningshemmelighet, er 

åpenbart grunnløst og det viser seg at saksøkeren har innledet rettergangen utilbørlig eller i ond tro. Slike tiltak kan eventuelt 

omfatte at saksøkte får skadeserstatning, at saksøkeren ilegges sanksjoner eller at det utstedes påbud om spredning av 

opplysninger om en avgjørelse som omhandlet i artikkel 15. 

Medlemsstatene kan fastsette at tiltakene nevnt i første ledd skal behandles i en separat rettergang. 

Artikkel 8 

Foreldelsesfrist 

1.  Medlemsstatene skal i samsvar med denne artikkel fastsette regler for foreldelsesfristene for materielle krav og søksmål 

om anvendelse av de tiltakene, framgangsmåtene og rettsmidlene som er fastsatt i dette direktiv. 

Reglene nevnt i første ledd skal avgjøre når foreldelsesfristen begynner å løpe, foreldelsesfristens varighet og under hvilke 

omstendigheter foreldelsesfristen avbrytes eller utsettes. 

2.  Foreldelsesfristen skal ikke overstige seks år. 

Artikkel 9 

Bevaring av forretningshemmeligheters fortrolighet i forbindelse med rettergang 

1.  Medlemsstatene skal sikre at partene, deres advokater eller andre representanter, domstolens tjenestemenn, vitner, 

sakkyndige og andre personer som deltar i rettergang knyttet til ulovlig tilegnelse, bruk eller formidling av forretnings-

hemmeligheter, eller som har tilgang til dokumenter som inngår i slik rettergang, ikke tillates å bruke eller formidle forretnings-

hemmeligheter eller påståtte forretningshemmeligheter som vedkommende rettsmyndigheter, etter en behørig begrunnet 

anmodning fra en berørt part, har identifisert som fortrolige, og som de har fått kjennskap til som følge av en slik deltakelse 

eller tilgang. I denne forbindelse kan medlemsstatene også tillate at vedkommende rettsmyndigheter handler på eget initiativ. 

Forpliktelsen nevnt i første ledd skal fortsette å gjelde etter at rettergangen er avsluttet. En slik forpliktelse skal imidlertid 

opphøre i følgende tilfeller: 

a)  Dersom det ved en endelig avgjørelse fastslås at den påståtte forretningshemmeligheten ikke oppfyller kravene i artikkel 2 

nr. 1, eller 

b)  dersom de aktuelle opplysningene over tid blir allment kjent blant eller lett tilgjengelige for personer i kretser der det er 

vanlig å behandle denne typen opplysninger. 

2.  Medlemsstatene skal også sikre at vedkommende rettsmyndigheter, etter en behørig begrunnet anmodning fra en av 

partene, treffer særlige tiltak som er nødvendige for å bevare fortroligheten knyttet til enhver forretningshemmelighet eller 

påstått forretningshemmelighet som brukes eller blir vist til i forbindelse med rettergang knyttet til ulovlig tilegnelse, bruk eller 

formidling av en forretningshemmelighet. Medlemsstatene kan også tillate at vedkommende rettsmyndigheter treffer slike tiltak 

på eget initiativ. 

Tiltakene nevnt i første ledd skal minst omfatte muligheten til 

a)  å gi bare et begrenset antall personer full eller delvis tilgang til et dokument som inneholder forretningshemmeligheter eller 

påståtte forretningshemmeligheter, og som er framlagt av partene eller tredjepart,  
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b)  å gi bare et begrenset antall personer adgang til rettsmøter der forretningshemmeligheter eller påståtte forretnings-

hemmeligheter kan bli formidlet, og å gi bare et begrenset antall personer tilgang til referatene eller utskriftene fra slike 

møter, 

c)  å gjøre tilgjengelig for personer som ikke inngår i det begrensede antallet personer nevnt i bokstav a) og b), en ikke-

fortrolig versjon av enhver rettsavgjørelse, der de delene som inneholder forretningshemmeligheter, er fjernet eller sladdet. 

Antallet personer nevnt i annet ledd bokstav a) og b) skal ikke være større enn det som er nødvendig for å sikre partenes rett til 

effektiv klageadgang og til rettferdig rettergang, og skal omfatte minst én fysisk person fra hver part og de respektive 

advokatene eller andre representanter for partene i rettergangen. 

3.  Når vedkommende rettsmyndigheter treffer avgjørelse om tiltakene nevnt i nr. 2 og vurderer om de står i rimelig forhold 

til målet, skal de ta hensyn til behovet for å sikre retten til effektiv klageadgang og til rettferdig rettergang, partenes og 

eventuelt tredjeparts rettmessige interesser, og eventuell skade som partene og eventuelt tredjepart kan bli påført som følge av 

at slike tiltak godkjennes eller avvises. 

4.  All behandling av personopplysninger i henhold til nr. 1, 2 eller 3 skal skje i samsvar med direktiv 95/46/EF. 

Avsni t t  2  

Midlert idig e og  forebygg ende t i l tak  

Artikkel 10 

Midlertidige og forebyggende tiltak 

1.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende rettsmyndigheter, på begjæring fra en innehaver av en forretnings-

hemmelighet, kan vedta følgende midlertidige og forebyggende tiltak mot den påståtte inngriperen: 

a)  Opphør av eller, alt etter omstendighetene, forbud mot bruk eller formidling av forretningshemmeligheten på midlertidig 

grunnlag. 

b)  Forbud mot å produsere, tilby for salg, bringe i omsetning eller bruke varer som gjør inngrep, eller mot å importere, 

eksportere eller lagre slike varer for disse formålene. 

c)  Beslaglegging eller utlevering av varene som mistenkes for å gjøre inngrep, herunder importerte varer, for å hindre at de 

blir innført eller omsatt på markedet. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at rettsmyndighetene, som et alternativ til tiltakene nevnt i nr. 1, som vilkår for at den påståtte 

ulovlige bruken av en forretningshemmelighet skal kunne fortsette, kan kreve at det stilles garantier for å sikre erstatning til 

innehaveren av forretningshemmeligheten. Det skal ikke være tillatt å formidle en forretningshemmelighet mot at det stilles 

garantier. 

Artikkel 11 

Anvendelsesvilkår og beskyttelsestiltak 

1.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende rettsmyndigheter, med hensyn til tiltakene nevnt i artikkel 10, har myndighet 

til å kreve at saksøkeren framlegger beviser som med rimelighet kan anses å være tilgjengelige, slik at de med en tilstrekkelig 

grad av sikkerhet kan fastslå at 

a)  det foreligger en forretningshemmelighet,  
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b)  saksøkeren er innehaveren av forretningshemmeligheten, og 

c)  forretningshemmeligheten har blitt ulovlig tilegnet, brukt eller formidlet, eller at ulovlig tilegnelse, bruk eller formidling av 

forretningshemmeligheten er nært forestående. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende rettsmyndigheter, når de avgjør om anmodningen skal etterkommes eller 

avslås, og vurderer dens forholdsmessighet, er forpliktet til å ta hensyn til sakens særlige omstendigheter, herunder eventuelt 

a)  forretningshemmelighetens verdi og andre særlige egenskaper, 

b)  tiltakene som er truffet for å beskytte forretningshemmeligheten, 

c)  saksøktes atferd i forbindelse med tilegnelsen, bruken eller formidlingen av forretningshemmeligheten, 

d)  virkningene av den ulovlige bruken eller formidlingen av forretningshemmeligheten, 

e)  partenes rettmessige interesser og de mulige virkningene for partene av at tiltakene godkjennes eller avvises, 

f)  tredjeparts rettmessige interesser, 

g)  allmennhetens interesse og 

h)  vern av grunnleggende rettigheter. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at tiltakene nevnt i artikkel 10, på begjæring fra saksøkte, tilbakekalles eller på annen måte 

opphører å gjelde dersom 

a)  saksøkeren ikke innleder rettergang som fører til at en realitetsavgjørelse treffes av vedkommende rettsmyndighet, innen en 

rimelig frist fastsatt av den rettsmyndigheten som utsteder påbud om tiltakene dersom lovgivningen i en medlemsstat tillater 

det, eller, i mangel av en slik avgjørelse, innen en frist på høyst 20 virkedager eller 31 kalenderdager, avhengig av hvilken 

som er lengst, eller 

b)  de aktuelle opplysningene ikke lenger oppfyller kravene i artikkel 2 nr. 1 av grunner som ikke kan tilskrives saksøkte. 

4.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende rettsmyndigheter som vilkår for å anvende tiltakene nevnt i artikkel 10 kan 

kreve at saksøkeren stiller tilstrekkelig sikkerhet eller en tilsvarende garanti for å sikre erstatning for eventuell skade som 

påføres saksøkte, og eventuelt andre personer som berøres av tiltakene. 

5.  Dersom tiltakene nevnt i artikkel 10 oppheves på grunnlag av nr. 3 bokstav a) i denne artikkel eller blir ugyldige på grunn 

av en handling eller unnlatelse fra saksøkers side, eller dersom det senere viser seg at det ikke har forekommet noen ulovlig 

tilegnelse, bruk eller formidling av forretningshemmeligheten eller noen trussel om en slik atferd, skal vedkommende 

rettsmyndigheter ha myndighet til å påby at saksøkeren, på begjæring fra saksøkte eller fra en skadelidt tredjepart, gir saksøkte 

eller den skadelidte tredjepart en passende erstatning for eventuell skade som følge av disse tiltakene. 

Medlemsstatene kan fastsette at begjæringen om erstatning nevnt i første ledd skal behandles i en separat rettergang.  
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Avsni t t  3  

Ti l tak so m fø lger av  en rea l i t et savgjø re lse  

Artikkel 12 

Midlertidige forføyninger og korrigerende tiltak 

1.  Medlemsstatene skal sikre at når en realitetsavgjørelse fastslår at ulovlig tilegnelse, bruk eller formidling av en 

forretningshemmelighet har forekommet, kan vedkommende rettsmyndigheter, på begjæring fra saksøkeren, vedta ett eller flere 

av følgende tiltak mot inngriperen: 

a)  Opphør av eller, alt etter omstendighetene, forbud mot bruk eller formidling av forretningshemmeligheten. 

b)  Forbud mot å produsere, tilby for salg, bringe i omsetning eller bruke varer som gjør inngrep, eller mot å importere, 

eksportere eller lagre slike varer for disse formålene. 

c)  Vedtakelse av egnede korrigerende tiltak med hensyn til varene som gjør inngrep. 

d)  Tilintetgjøring av hele eller deler av dokumenter, gjenstander, materialer, stoffer eller elektroniske filer som inneholder 

eller utgjør forretningshemmeligheten, eller eventuelt utlevering til saksøkeren av hele eller deler av disse dokumentene, 

gjenstandene, materialene, stoffene eller elektroniske filene. 

2.  De korrigerende tiltakene nevnt i nr. 1 bokstav c) skal omfatte 

a)  at varene som gjør inngrep, tilbakekalles fra markedet, 

b)  at varene som gjør inngrep, fratas sin inngripende egenskap, 

c)  at varene som gjør inngrep, tilintetgjøres eller eventuelt trekkes tilbake fra markedet, forutsatt at tilbaketrekkingen ikke 

undergraver beskyttelsen av den aktuelle forretningshemmeligheten. 

3.  Medlemsstatene kan fastsette at deres vedkommende rettsmyndigheter, når de krever at varene som gjør inngrep, trekkes 

tilbake fra markedet, på begjæring fra innehaveren av forretningshemmeligheten kan kreve at varene skal formidles til 

innehaveren eller til veldedige organisasjoner. 

4.  Vedkommende rettsmyndigheter skal kreve at tiltakene nevnt i nr. 1 bokstav c) og d) skal gjennomføres for inngripers 

regning, med mindre det finnes særlige grunner til ikke å gjøre det. Disse tiltakene skal ikke berøre eventuell skadeserstatning 

som innehaveren av forretningshemmeligheten kan ha rett til på grunn av den ulovlige tilegnelsen, bruken eller formidlingen av 

forretningshemmeligheten. 

Artikkel 13 

Vilkår for anvendelse, beskyttelsestiltak og alternative tiltak 

1.  Medlemsstatene skal sikre at deres vedkommende rettsmyndigheter, når de vurderer en anmodning om vedtakelse av de 

midlertidige forføyningene og korrigerende tiltakene fastsatt i artikkel 12, og vurderer deres forholdsmessighet, er forpliktet til 

å ta hensyn til sakens særlige omstendigheter, herunder eventuelt 

a)  forretningshemmelighetens verdi eller andre særlige egenskaper, 

b)  tiltakene som er truffet for å beskytte forretningshemmeligheten,  
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c)  inngripers atferd i forbindelse med tilegnelsen, bruken eller formidlingen av forretningshemmeligheten, 

d)  virkningene av den ulovlige bruken eller formidlingen av forretningshemmeligheten, 

e)  partenes rettmessige interesser og de mulige virkningene for partene av at tiltakene godkjennes eller avvises, 

f)  tredjeparts rettmessige interesser, 

g)  allmennhetens interesse og 

h)  vern av grunnleggende rettigheter. 

Dersom vedkommende rettsmyndigheter begrenser varigheten av tiltakene nevnt i artikkel 12 nr. 1 bokstav a) og b), skal 

varigheten være tilstrekkelig lang til å fjerne en eventuell forretningsmessig eller økonomisk fordel som inngriperen kan ha fått 

gjennom den ulovlige tilegnelsen, bruken eller formidlingen av forretningshemmeligheten. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at tiltakene nevnt i artikkel 12 nr. 1 bokstav a) og b), på begjæring fra saksøkte, oppheves eller 

på annen måte opphører å gjelde dersom de aktuelle opplysningene ikke lenger oppfyller kravene i artikkel 2 nr. 1 av grunner 

som verken direkte eller indirekte kan tilskrives saksøkte. 

3.  Medlemsstatene skal fastsette at vedkommende rettsmyndighet, på begjæring fra personen som kan bli gjenstand for 

tiltakene fastsatt i artikkel 12, kan beslutte at det skal betales økonomisk erstatning til skadelidte istedenfor å anvende disse 

tiltakene, dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  På tidspunktet for bruken eller formidlingen var det ikke slik at den berørte personen visste eller under de gitte 

omstendighetene burde ha visst at forretningshemmeligheten var mottatt fra en annen person som brukte eller formidlet 

forretningshemmeligheten ulovlig. 

b)  Gjennomføringen av de berørte tiltakene ville påføre denne personen uforholdsmessig stor skade, og 

c)  den økonomiske erstatningen til skadelidte ser ut til å være rimelig tilfredsstillende. 

Dersom det besluttes at det skal betales økonomisk erstatning istedenfor å anvende tiltakene nevnt i artikkel 12 nr. 1 bokstav  

a) og b), skal denne ikke overstige beløpet for royalties eller avgifter som skulle vært betalt dersom denne personen hadde 

anmodet om tillatelse til å bruke den aktuelle forretningshemmeligheten, i det tidsrommet bruken av forretningshemmeligheten 

kunne vært forbudt. 

Artikkel 14 

Skadeserstatning 

1.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende rettsmyndigheter, på begjæring fra skadelidte, pålegger inngripere som visste 

eller burde ha visst at de deltok i ulovlig tilegnelse, bruk eller formidling av en forretningshemmelighet, å betale innehaveren av 

forretningshemmeligheten en skadeserstatning som står i et rimelig forhold til den faktiske skaden som er påført som følge av 

den ulovlige tilegnelsen, bruken eller formidlingen av forretningshemmeligheten. 

Medlemsstatene kan begrense arbeidstakeres erstatningsansvar overfor sine arbeidsgivere for ulovlig tilegnelse, bruk eller 

formidling av arbeidsgiverens forretningshemmelighet i tilfeller der de opptrer uforsettlig. 

2.  Ved fastsettelsen av skadeserstatning som nevnt i nr. 1 skal vedkommende rettsmyndigheter ta hensyn til alle relevante 

faktorer, for eksempel negative økonomiske følger, herunder tapt fortjeneste, for skadelidte, urimelig fortjeneste for inngriperen 

og, i relevante tilfeller, andre opplysninger enn økonomiske, for eksempel om ikke-økonomisk skade som er påført innehaveren 

av forretningshemmeligheten på grunn av den ulovlige tilegnelsen, bruken eller formidlingen av forretningshemmeligheten. 

Alternativt kan vedkommende rettsmyndigheter i relevante tilfeller fastsette skadeserstatningen som et engangsbeløp på 

grunnlag av for eksempel, som et minstekrav, beløpet for royalties eller avgifter som skulle vært betalt dersom inngriperen 

hadde anmodet om tillatelse til å bruke den aktuelle forretningshemmeligheten.  
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Artikkel 15 

Offentliggjøring av rettsavgjørelser 

1.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende rettsmyndigheter, ved rettergang innledet i forbindelse med ulovlig tilegnelse, 

bruk eller formidling av en forretningshemmelighet, på begjæring fra saksøker og for inngripers regning, kan beslutte at det skal 

treffes egnede tiltak for å informere om avgjørelsen, herunder at hele eller deler av avgjørelsen skal offentliggjøres. 

2.  Ved ethvert tiltak som nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal forretningshemmeligheters fortrolighet bevares som fastsatt i 

artikkel 9. 

3.  Når vedkommende rettsmyndigheter beslutter hvorvidt de skal kreve et tiltak nevnt i nr. 1, og vurderer dets forholds-

messighet, skal de når det er relevant, ta hensyn til forretningshemmelighetens verdi, inngripers atferd i forbindelse med 

tilegnelsen, bruken eller formidlingen av forretningshemmeligheten, virkningene av den ulovlige bruken eller formidlingen av 

forretningshemmeligheten, og sannsynligheten for ytterligere ulovlig bruk eller formidling av forretningshemmeligheten fra 

inngriperens side. 

Vedkommende rettsmyndigheter skal også ta hensyn til om opplysningene om inngriperen ville gjøre det mulig å identifisere en 

fysisk person, og i så fall om det ville være berettiget å offentliggjøre disse opplysningene, særlig på bakgrunn av den mulige 

skaden som slike tiltak kan medføre for inngriperens privatliv og omdømme. 

KAPITTEL IV 

Sanksjoner, rapportering og sluttbestemmelser 

Artikkel 16 

Sanksjoner ved manglende overholdelse av dette direktiv 

Medlemsstatene skal sikre at vedkommende rettsmyndigheter kan ilegge sanksjoner mot enhver person som unnlater eller 

nekter å gjennomføre tiltak som vedtas i henhold til artikkel 9, 10 og 12. 

De fastsatte sanksjonene skal omfatte muligheten til å ilegge tvangsmulkter ved manglende overholdelse av et tiltak truffet i 

henhold til artikkel 10 og 12. 

De fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 

Artikkel 17 

Utveksling av opplysninger og kontaktpersoner 

For å fremme samarbeid, herunder utveksling av opplysninger, mellom medlemsstatene og mellom medlemsstatene og 

Kommisjonen skal hver medlemsstat utpeke én eller flere nasjonale kontaktpersoner for spørsmål knyttet til gjennomføringen 

av tiltakene fastsatt i dette direktiv. Den skal oversende opplysninger om den eller de nasjonale kontaktpersonene til de øvrige 

medlemsstatene og Kommisjonen. 

Artikkel 18 

Rapporter 

1.  Innen 9. juni 2021 skal Den europeiske unions myndighet for immaterialrett, i forbindelse med virksomheten i Det 

europeiske senter for observasjon av inngrep i immaterialrettigheter, utarbeide en første rapport om utviklingstendensene med 

hensyn til saker som gjelder ulovlig tilegnelse, bruk eller formidling av forretningshemmeligheter i forbindelse med 

anvendelsen av dette direktiv. 

2.  Kommisjonen skal innen 9. juni 2022 utarbeide en foreløpig rapport om anvendelsen av dette direktiv og framlegge den 

for Europaparlamentet og Rådet. I denne rapporten skal det tas behørig hensyn til rapporten nevnt i nr. 1. 



20.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 33/497 

 

Den foreløpige rapporten skal særlig undersøke de mulige virkningene som anvendelsen av dette direktiv kan ha for forskning 

og innovasjon, mobiliteten for arbeidstakere og utøvelsen av retten til ytrings- og informasjonsfrihet. 

3.  Kommisjonen skal innen 9. juni 2026 vurdere virkningene av dette direktiv og sende Europaparlamentet og Rådet en 

rapport. 

Artikkel 19 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 9. juni 2018 sette i kraft de lovene og forskriftene som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 20 

Ikrafttredelse 

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

Artikkel 21 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 8. juni 2016. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZA. G. KOENDERS 

 President Formann 

 __________  
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KOMMISJONSAVGJERD (EU) 2018/813 

av 14. mai 2018 

om det sektorvise referansedokumentet om beste miljøstyringspraksis, sektorspesifikke indikatorar for 

miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet for landbrukssektoren i medhald av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei 

fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 av 25. november 2009 om frivillig deltaking for 

organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS), og om oppheving av forordning (EF) 

nr. 761/2001 og kommisjonsvedtak 2001/681/EF og 2006/193/EF(1), særleg artikkel 46 nr. 1, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) I medhald av (EF) nr. 1221/2009 er Kommisjonen plikta til å utarbeide sektorvise referansedokument for spesifikke 

økonomiske sektorar. Dokumenta skal innehalde opplysningar om beste miljøstyringspraksis, indikatorar for miljøpre-

stasjon og, dersom det er relevant, standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet og klassifiseringsordningar som 

slår fast nivåa for miljøprestasjon. Organisasjonar som alt er registrerte eller er i ferd med å registrere seg i 

miljøstyrings- og miljørevisjonsordninga som vart innført ved den nemnde forordninga, skal ta omsyn til desse 

dokumenta når dei utarbeider miljøstyringssystemet sitt og vurderer sin eigen miljøprestasjon i miljøfråsegna eller den 

ajourførte miljøfråsegna si, som er utarbeidd i samsvar med vedlegg IV til den nemnde forordninga. 

2) I medhald av forordning (EF) nr. 1221/2009 skal Kommisjonen utarbeide ein arbeidsplan med ei rettleiande liste over 

sektorar som skal reknast for å ha prioritet for vedtakinga av sektorvise og sektorovergripande referansedokument.  

I kommisjonsmeldinga om innføring av ein arbeidsplan med ei rettleiande liste over sektorar som det skal vedtakast 

sektorvise og sektorovergripande referansedokument for i medhald av forordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig 

deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)(2), vart landbrukssektoren 

utpeikt som ein prioritert sektor. 

3) Ettersom landbrukssektoren er svært mangfaldig og omfattar ei rekkje ulike produkt og driftseiningar, bør det sektorvise 

referansedokumentet for denne sektoren leggje vekt på dei viktigaste miljøspørsmåla for sektoren. I tråd med føremålet 

med EMAS, som er å fremje ei kontinuerleg betring av miljøprestasjonen utan omsyn til utgangspunktet, bør det 

sektorvise referansedokumentet omfatte beste praksis for å oppnå betringar i flest mogleg delar av sektoren. Ut ifrå beste 

miljøstyringspraksis bør dokumentet fastsetje konkrete tiltak for å betre avfalls- og gjødselhandteringa, jordforvaltinga 

og vatningseffektiviteten. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 145 av 8.6.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 92/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) TEU L 342 av 22.12.2009, s. 1. 

(2) TEU C 358 av 8.12.2011, s. 2. 

2020/EØS/33/73 
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4) For at organisasjonar, miljøkontrollørar og andre skal ha tilstrekkeleg tid til å førebu seg på å innføre det sektorvise 

referansedokumentet for landbrukssektoren, bør datoen då denne avgjerda tek til å gjelde, utsetjast med 120 dagar frå 

kunngjeringsdatoen i Tidend for Den europeiske unionen. 

5) Ved utarbeidinga av det sektorvise referansedokumentet som er vedlegg til denne avgjerda, har Kommisjonen rådspurt 

medlemsstatane og andre aktørar i samsvar med forordning (EF) nr. 1221/2009. 

6) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald av 

artikkel 49 i forordning (EF) nr. 1221/2009. 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Det sektorvise referansedokumentet om beste miljøstyringspraksis, sektorspesifikke indikatorar for miljøprestasjon og 

standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet for landbrukssektoren i medhald av forordning (EF) nr. 1221/2009, er 

fastsette i vedlegget til denne avgjerda. 

Artikkel 2 

Denne avgjerda tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen. 

Ho skal nyttast frå 5. oktober 2018. 

Utferda i Brussel 14. mai 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

1. INNLEIING 

Dette sektorvise referansedokumentet byggjer på ein detaljert rapport om vitskaplege og politiske aspekt(1) («Best Practice 

Report») som er utarbeidd av Det felles forskingssenteret til Europakommisjonen (FFS). 

Relevant rettsgrunnlag 

Fellesskapsordninga for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) vart innført i 1993 ved rådsforordning (EØF) nr. 1836/93(2), 

med frivillig deltaking for organisasjonar. Sidan den gongen har det vore gjort to større revisjonar av EMAS: 

— europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001(3), 

— forordning (EF) nr. 1221/2009. 

Eit nytt og viktig element i den siste revisjonen, som tok til å gjelde 11. januar 2010, er artikkel 46 om utarbeiding av sektorvise 

referansedokument. Dei sektorvise referansedokumenta skal innehalde opplysningar om beste miljøstyringspraksis (BEMP), 

sektorspesifikke indikatorar for miljøprestasjon og, der det er aktuelt, standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet og 

klassifiseringsordningar som slår fast nivåa for miljøprestasjon. 

Korleis dette dokumentet skal forståast og nyttast 

Ordninga for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) er ei ordning for frivillig deltaking for organisasjonar som har plikta seg til 

ei kontinuerleg betring av miljøet. Innanfor denne ramma gjev dette sektorvise referansedokumentet ei sektorspesifikk rettleiing 

for landbrukssektoren og inneheld ei rekkje alternativ for betring og beste praksis. 

Dokumentet er utarbeidd av Europakommisjonen, som har innhenta synspunkt frå dei ulike aktørane. Ei teknisk arbeidsgruppe 

som er samansett av sakkunnige og aktørar frå sektoren, har under leiing av FFS drøfta og til slutt vortne samde om beste 

miljøstyringspraksis, sektorspesifikke indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet, 

slik det er gjort greie for i dette dokumentet. Særleg vart standardverdiane for referansemåling rekna for å vere representative 

for dei miljøprestasjonsnivåa som er oppnådde av dei organisasjonane som gjer det best innanfor sektoren. 

Føremålet med det sektorvise referansedokumentet er å hjelpe og støtte alle organisasjonar som har som mål å betre 

miljøprestasjonen sin, ved å gje dei idear og inspirasjon i tillegg til praktisk og teknisk rettleiing. 

Dette dokumentet rettar seg først og fremst til organisasjonar som alt er EMAS-registrerte, dernest til organisasjonar som 

vurderer å registrere seg i EMAS seinare, og til sist til alle organisasjonar som ønskjer å lære meir om beste miljøstyrings-

praksis for å kunne betre miljøprestasjonen sin. Føremålet med dette dokumentet er difor å gjere det lettare for alle 

organisasjonar i landbrukssektoren å kunne samle seg om relevante miljøaspekt, både direkte og indirekte, og å finne 

opplysningar om beste miljøstyringspraksis, om høvelege sektorspesifikke indikatorar for miljøprestasjon for å måle sin eigen 

miljøprestasjon og om standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet. 

Korleis EMAS-registrerte organisasjonar bør ta omsyn til sektorvise referansedokument 

I medhald av forordning (EF) nr. 1221/2009 skal EMAS-registrerte organisasjonar ta omsyn til sektorvise referansedokument 

på to ulike nivå: 

1. Når dei utarbeider og gjennomfører miljøstyringsordninga si i lys av miljøgjennomgåingane (artikkel 4 nr. 1 bokstav b)): 

Organisasjonane bør nytte relevante delar av det sektorvise referansedokumentet både når dei utformar og gjennomgår 

miljømåla og -delmåla sine i samsvar med dei relevante miljøaspekta som er identifiserte i miljøgjennomgåinga og  

-politikken, og når dei avgjer kva tiltak som skal gjennomførast for å betre miljøprestasjonen sin.  

  

(1) Rapporten om vitskaplege og politiske aspekt er offentleg tilgjengeleg på nettstaden til FFS på følgjande adresse: 

http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/AgricultureBEMP.pdf. Både konklusjonane om beste miljøstyringspraksis og 

bruksområdet deira, dei særlege sektorspesifikke indikatorane for miljøprestasjon som er utpeikte, og standardverdiane for referansemåling 

av beste kvalitet som inngår i dette sektorvise referansedokumentet, byggjer på dei resultata som det er gjort greie for i rapporten om 

vitskaplege og politiske aspekt. Alle bakgrunnsopplysningar og tekniske detaljar er å finne i rapporten. 

(2) Ved rådsforordning (EØF) nr. 1836/93 av 29. juni 1993 om frivillig deltakelse for industriforetak i en miljøstyrings- og miljørevisjons-

ordning i Fellesskapet (TEF L 168 av 10.7.1993, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001 av 19. mars 2001 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning 

for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) (TEF L 114 av 24.4.2001, s. 1). 
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2. Når dei utarbeider miljøfråsegna si (artikkel 4 nr. 1 bokstav d) og artikkel 4 nr. 4)): 

a) Organisasjonane bør vurdere dei relevante sektorspesifikke indikatorane for miljøprestasjon i det sektorvise 

referansedokumentet når dei vel ut kva indikatorar(4) dei skal nytte i rapporteringa av miljøprestasjonen sin. 

Når organisasjonen skal velje kva indikatorar som skal nyttast i rapporteringa, bør han ta omsyn til kva indikatorar som 

det er gjort greie for i det tilsvarande sektorvise referansedokumentet, og til kor relevante dei er når det gjeld vesentlege 

miljøaspekt som han har peikt ut i miljøgjennomgåinga si. Det skal takast omsyn til desse indikatorane berre dersom dei 

er relevante for dei miljøaspekta som er rekna som dei mest vesentlege i miljøgjennomgåinga. 

b) Når organisasjonane rapporterer om miljøprestasjon og andre faktorar som gjeld miljøprestasjon, bør miljøfråsegna 

deira innehalde opplysningar om korleis det er teke omsyn til dei relevante beste miljøstyringspraksisane, og eventuelt 

til standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet dersom slike er tilgjengelege. 

Dei bør gjere greie for korleis ein relevant beste miljøstyringspraksis og relevante standardverdiar for referansemåling 

av beste kvalitet (som viser miljøprestasjonsnivået til dei organisasjonane som gjer det best) er nytta til å identifisere 

tiltak og åtgjerder, og eventuelt til å prioritere med sikte på å betre miljøprestasjonen (ytterlegare). Det er likevel ikkje 

obligatorisk å gjennomføre den beste miljøstyringspraksisen eller å oppfylle krava til referansemåling, ettersom EMAS 

er ei frivillig ordning som lèt det vere opp til organisasjonane sjølve å vurdere om standardverdiane for referansemåling 

og gjennomføringa av beste praksis er realistisk med omsyn til kostnader og føremoner. 

Sameleis som med indikatorane for miljøprestasjon bør organisasjonen vurdere om beste miljøstyringspraksis og 

standardverdiane for referansemåling av beste kvalitet er relevante og lét seg gjennomføre i samsvar med dei vesentlege 

miljøaspekta som organisasjonen har peikt ut i miljøgjennomgåinga si, i tillegg til at han bør vurdere tekniske og 

økonomiske aspekt. 

Dei delane av dei sektorvise referansedokumenta (indikatorar, beste miljøstyringspraksis eller standardverdiar for 

referansemåling av beste kvalitet) som ikkje vert rekna som relevante når det gjeld dei vesentlege miljøaspekta som 

organisasjonen har peikt ut i miljøgjennomgåinga si, bør ikkje rapporterast eller omtalast i miljøfråsegna. 

EMAS-deltaking er ein kontinuerleg prosess. Kvar gong ein organisasjon planlegg å betre miljøprestasjonen sin (og 

gjennomgår miljøprestasjonen sin), skal han søkje på spesifikke emne i det sektorvise referansedokumentet for å kome fram til 

kva problemstillingar som han deretter skal gripe fatt i, i ei stegvis tilnærming. 

EMAS-miljøkontrollørar skal kontrollere om og korleis organisasjonen har teke omsyn til det sektorvise referansedokumentet i 

utarbeidinga av miljøfråsegna si (artikkel 18 nr. 5 bokstav d) i forordning (EF) nr. 1221/2009). 

Akkrediterte miljøkontrollørar som skal utføre ein revisjon, krev at organisasjonen skal kunne dokumentere korleis dei 

relevante delane i det sektorvise referansedokumentet er valde ut og tekne omsyn til i lys av resultatet av miljøgjennomgåinga. 

Dei skal ikkje kontrollere om det er samsvar med standardverdiane for referansemåling av beste kvalitet, men stadfeste 

dokumentasjonen som viser korleis det sektorvise referansedokumentet er nytta som eit hjelpemiddel til å identifisere 

indikatorar og høvelege frivillige tiltak som organisasjonen kan setje i verk for å betre miljøprestasjonen sin. 

Ettersom deltaking i EMAS og bruk av sektorvise referansedokument er frivillig, bør det ikkje stillast urimelege krav til organi-

sasjonen om å leggje fram slik dokumentasjon. Kontrollørane skal framfor alt ikkje kunne krevje ei individuell grunngjeving for 

kvar einskild form for beste praksis, for sektorspesifikke indikatorar for miljøprestasjon og for standardverdiar for 

referansemåling av beste kvalitet som er nemnde i det sektorvise referansedokumentet, og som organisasjonen ikkje reknar for å 

vere relevante på grunnlag av miljøgjennomgåinga si. Dei kan likevel gjere framlegg om at organisasjonen vurderer andre 

relevante faktorar i framtida som ytterlegare dokumentasjon på at organisasjonen pliktar seg til kontinuerleg å betre 

miljøprestasjonen sin.  

  

(4) I samsvar med del B bokstav e) i vedlegg IV til EMAS-forordninga skal miljøfråsegna innehalde «ei oppsummering av tilgjengelege data 

om miljøprestasjonen til organisasjonen sett i høve til miljømåla og -delmåla hans med omsyn til dei vesentlege miljøverknadene hans. Det 

skal rapporterast om dei grunnleggjande indikatorane og om andre relevante eksisterande indikatorar for miljøprestasjon, slik det er fastsett 

i del C.» I vedlegg IV — del C er det fastsett at «kvar organisasjon skal òg kvart år rapportere om prestasjonen sin når det gjeld meir 

spesifikke miljøaspekt slik han har gjort greie for i miljøfråsegna si, og ta omsyn til dei sektorvise referansedokumenta som er nemnde i 

artikkel 46, dersom slike finst tilgjengelege.» 
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Oppbygginga av det sektorvise referansedokumentet 

Dette dokumentet inneheld fire kapittel. Kapittel 1 inneheld ei innleiing om rettsgrunnlaget for EMAS og gjer greie for korleis 

dokumentet skal nyttast, medan kapittel 2 definerer verkeområdet for dette sektorvise referansedokumentet. Kapittel 3 inneheld 

ei kort framstilling av dei ulike formene for beste miljøstyringspraksis(5) og opplysningar om bruksområdet deira. Dersom det 

kan utformast spesifikke indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet for ein bestemt 

beste miljøstyringspraksis, er det òg gjeve opplysningar om desse. Det har likevel ikkje vore mogleg å definere standardverdiar 

for referansemåling av beste kvalitet for all slik praksis, anten fordi det innanfor nokre område ikkje finst tilstrekkeleg med 

tilgjengelege data, eller fordi visse vilkår (type driftseining, forretningsmodell, klima osv.) varierer såpass mykje at det ikkje 

gjev meining med ein standardverdi for referansemåling av beste kvalitet. Nokre av indikatorane og standardverdiane for 

referansemåling er relevante for meir enn éin beste miljøstyringspraksis og vert difor oppførte fleire gongar. Til sist inneheld 

kapittel 4 ein omfattande tabell med eit utval av dei mest relevante indikatorane for miljøprestasjon, med tilhøyrande 

forklaringar og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet. 

2. VERKEOMRÅDE 

Dette sektorvise referansedokumentet handlar om miljøprestasjon knytt til verksemd i landbrukssektoren. I dette dokumentet 

vert landbrukssektoren forstått som organisasjonar som høyrer inn under NACE-kodeinndelinga frå A1.1 til A1.6 (i samsvar 

med næringsgrupperinga som er fastsett i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006(6). Dette omfattar all 

husdyrproduksjon og all dyrking av eittårige og fleirårige vekstar. 

Desse organisasjonane utgjer målgruppa for dette dokumentet. Figur 2.1 viser ei skjematisk oversikt over verkeområdet for 

dette dokumentet og samspelet mellom målgruppa og andre organisasjonar.  

  

(5) FFS har offentleggjort ein rapport med ei detaljert utgreiing om dei ulike formene for beste praksis, og med ei praktisk rettleiing om korleis dei 

skal gjennomførast. Rapporten er tilgjengeleg på internett: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/AgricultureBEMP.pdf. 

Organisasjonane vert oppmoda om å lese denne rapporten dersom dei ønskjer å lære meir om nokre av dei formene for beste praksis som det er 

gjort greie for i dette sektorvise referansedokumentet. 

(6) 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 (TEU L 393 

av 30.12.2006, s. 1). 
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Figur 2.1 

Skjematisk oversikt over verkeområdet for dette sektorvise referansedokumentet. Målgruppene for dokumentet vert 

viste med feit skrift i boksar med lysegrå bakgrunn, og i tillegg er dei mest relevante formene for samhandling med 

andre sektorar tekne med. Sektorar som er omfatta av andre sektorvise referansedokument, vert viste i kursiv i boksar 

med lysegrøn bakgrunn. 

Dette sektorvise referansedokumentet kan òg vere nyttig for andre enn for den direkte målgruppa, til dømes landbruksrådgjevarar. 

Dokumentet er bygd opp etter kva type landbruksverksemd det dreier seg om, slik det går fram av tabell 2.1.  

Produksjon av 
gjødsel 

Produksjon av 
plantevern- og 

skadedyrmiddel og 
andre landbruks-
kjemiske produkt 

Produksjon av 
fôrvarer 

Dyrking av 
eittårige vekstar 

NACE 1.1 

Produksjon av 
nærings- og 

nytingsmiddel 

NACE 10 

Produksjon av 
drikkevarer 
NACE 11 

Planteformeiring 

NACE 1.3 

Dyrking av 
fleirårige vekstar 

NACE 1.2 

Husdyrhald  

NACE 1.4 

Kombinert husdyr-
hald og plante-

produksjon NACE 1.5 

Tenester knytte til 
jordbruk og 

etterbehandling 
av vekstar etter 

innhausting 

NACE 1.6 

Planteformeiring 

Produksjon av 
raffinerte 

petroleums-
produkt 

Elektrisitet, 
gass, damp og 

klimaanlegg 

Produksjon av 
maskiner 

Agentur- og 
engroshandel 

og detaljhandel 

NACE 46–47 

Produksjon av 

tekstilar, klede og 

lêr og lêrvarer 

NACE 13–15 

Serverings-
verksemd 
NACE 56 

Forbrukarar 

Transport og logistikk NACE 49–52 

Avgjerdstakarar og tilsynsstyresmakter  
Generell offentleg administrasjon NACE 84.11 

Forsyningskjeder Jordbruk Tilverkarar Forbrukarar 
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Tabell 2.1 

Oppbygging av det sektorvise referansedokumentet for landbruk 

Avsnitt Omtale Målgruppe 

3.1 Berekraftig forvaltning 

av driftseiningar og areal 

Dette avsnittet handlar om sektorovergripande spørsmål som 

er knytte til landskapsplanlegging, effektiv energi- og 

vassbruk, biologisk mangfald, bruk av miljøstyringsordningar 

og medverknad til ansvarleg forbruk blant forbrukarane. 

Alle driftseiningar 

3.2 Forvalting av 

jordkvalitet 

Dette avsnittet handlar om forvalting av jordkvaliteten. Det 

omfattar ei vurdering av dei fysiske tilhøva i jordbotnen og 

utarbeiding av ein forvaltingsplan, og dessutan praktisk 

rettleiing om korleis jordkvaliteten kan betrast gjennom til 

dømes bruk av organiske tilsetjingsstoff, om bevaring av 

jordstrukturen og om drenering. 

Alle driftseiningar 

3.3 Plan for forvalting av 

næringsstoff 

Dette avsnittet handlar om forvalting av næringsstoffa i jorda. 

Dette omfattar beste praksis for utarbeiding av nærings-

stoffbudsjett på feltnivå, vekselbruk, nøyaktig tilførsel av 

næringsstoff og val av gjødsel som har liten innverknad på 

miljøet. 

Alle driftseiningar 

3.4 Jordarbeiding og 

avlingsplanlegging 

Dette avsnittet handlar om val av eigna jordarbeidingsmeto-

dar, minimering av inngrep i jorda, bruk av skånsame 

jordarbeidingsmetodar, effektivt vekselbruk og etablering av 

dekk- og mellomvekstar. 

Alle driftseiningar 

3.5 Forvalting av grasareal 

og beiteområde 

Dette avsnittet handlar om metodar for mest mogleg effektiv 

grasproduksjon og utnytting av beite, forvalting av beite i 

område av stor naturverdi, fornying av beitemark, bruk av 

kløverblandingar og effektiv produksjon av ensilasje. 

Driftseiningar med husdyrhald 

3.6 Husdyrhald Dette avsnittet skisserer beste praksis når det gjeld 

husdyrhald. Det vert særleg vist til metodar for val av eigna 

rasar, utarbeiding av næringsstoffbudsjett på driftseinings-

nivå, redusert nitrogenutskiljing gjennom val av fôr, meir 

effektiv fôrutnytting, miljøvenlege fôrinnkjøp, dyrehelse og 

forvalting av buskaps-/flokkprofil. 

Driftseiningar med husdyrhald 

3.7 Handtering av 

husdyrgjødsel 

Dette avsnittet handlar om beste praksis med omsyn til 

optimert handtering av husdyrgjødsel gjennom reduserte 

utslepp og betra næringsopptak. I dette inngår oppføring av 

bygningar der husdyrlokala har låge utslepp, iverksetjing og 

optimering av anaerobe utrotningsprosessar, åtskiljing av 

blautgjødsel eller biorestar og høvelege lagringsanlegg for 

fast og flytande husdyrgjødsel, i tillegg til teknikkar for 

spreiing av blautgjødsel og fast husdyrgjødsel. 

Driftseiningar med husdyrhald 
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Avsnitt Omtale Målgruppe 

3.8 Vatningsstyring Dette avsnittet handlar om effektive vatningsstrategiar og 

gjev rettleiing om landbruksmetodar, optimering av vatnings-

fordelinga og effektiv styring av vatningssystem. Her vert det 

òg forklart kvifor vasskjeldene som vert nytta til vatning, 

spelar ei viktig rolle. 

Driftseiningar som nyttar vatning 

3.9 Plantevern Dette avsnittet handlar om metodar for berekraftig plantevern 

som medverkar til avgrensa bruk av pesticid i samband med 

nedkjemping av skadegjerarar. Føremålet er å verne mot 

skadegjerarar, redusere bruken av kjemiske plantevern-

middel, optimere bruken av plantevernmiddel og utarbeide 

strategiar for handtering av resistensutvikling hjå skade-

gjerarar. 

Alle driftseiningar 

3.10 Hagebruk i veksthus og 

tunnel 

Dette avsnittet skisserer beste praksis for hagebruk i veksthus 

og tunnel. Det vert særleg gjort greie for energieffektivitet, 

vassforvalting, avfallshandtering og val av dyrkingsmedium. 

Driftseiningar med hagebruk i 

veksthus og tunnel 

Tabell 2.2 inneheld dei mest relevante miljøaspekta for driftseiningar, og skil mellom produksjon frå driftseiningar med 

åkerbruk og hagebruk på den eine sida, og driftseiningar med husdyrproduksjon på den andre. Tabellen viser dei viktigaste 

potensielle miljøbelastingane som er knytte til kvart aspekt, og korleis dei vert handsama i dette dokumentet. Desse 

miljøaspekta vart valde ut som dei mest relevante for sektoren. Kva miljøaspekt som skal handterast av dei einskilde 

organisasjonane, bør likevel vurderast i kvart tilfelle. 

Tabell 2.2 

Dei mest relevante miljøaspekta for driftseiningar, og korleis dei vert handsama i det sektorvise referansedokumentet 

Miljøaspekt Viktigaste miljørelaterte belastingar(1) 
Relevante avsnitt i det sektorvise 

referansedokumentet 

Produksjon frå driftseiningar med åkerbruk og hagebruk 

Verksemd i driftseininga Energibruk Avsnitt 3.1: Berekraftig forvaltning av 

driftseiningar og areal, beste miljøstyrin-

gspraksis 3.1.5 

Avsnitt 3.10: Hagebruk i veksthus og tunnel, 

beste miljøstyringspraksis 3.10.1 

Jordforvalting Jordforringing (erosjon, pakking) Avsnitt 3.2: Forvalting av jordkvalitet, all 

beste miljøstyringspraksis 

Tilførsel av næringsstoff Utslepp av NH3 og N2O 

Utvasking av næringsstoff 

Tap av biologisk mangfald 

Opphoping av tungmetall 

Avsnitt 3.3: Forvalting av næringsstoff, all 

beste miljøstyringspraksis 
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Miljøaspekt Viktigaste miljørelaterte belastingar(1) 
Relevante avsnitt i det sektorvise 

referansedokumentet 

Jordarbeiding Tap av karbon- og nitrogeninnhald i jordbotnen 

Erosjon 

Eventuell avsetjing i vassløp 

Utslepp av klimagassar 

Avsnitt 3.4: Jordarbeiding og avlingsplan-

legging, beste miljøstyringspraksis 3.4.1–

3.4.3 

Beiting Utslepp av NH3 og N2O 

Jorderosjon og jordpakking 

Utvasking av næringsstoff 

Tap av biologisk mangfald 

Tap av karbonhaldig biomasse dersom areal-

bruken er vorten endra frå skogbruk 

Avsnitt 3.4: Jordarbeiding og avlingsplan-

legging, all beste miljøstyringspraksis 

Avsnitt 3.5: Forvalting av grasareal og 

beiteområde, all beste miljøstyringspraksis 

Plantevern Økotoksiske verknader 

Tap av biologisk mangfald 

Avsnitt 3.9: Plantevern, all beste miljø-

styringspraksis 

Vatning og annan bruk av 

vatn i driftseininga 

Vasstress 

Forsalting 

Tap av næringsstoff 

Avsnitt 3.1: Berekraftig forvaltning av 

driftseiningar og areal, beste miljøstyrings-

praksis 3.1.5 

Avsnitt 3.8: Vatning, all beste miljøstyrings-

praksis 

Avsnitt 3.10: Hagebruk i veksthus og tunnel, 

beste miljøstyringspraksis 3.10.2 

Hagebruk i veksthus og 

tunnel 

Produksjon av plastavfall 

Trugsmål mot det biologiske mangfaldet 

Energi- og vassbruk 

Avsnitt 3.10: Hagebruk i veksthus og tunnel, 

all beste miljøstyringspraksis 

Husdyrproduksjon 

Fôr CH4-utslepp frå tarmgjæring Avsnitt 3.6: Husdyrhald, all beste miljø-

styringspraksis 

Husdyrlokale Utslepp av NH3 og CH4 

Tap av næringsstoff 

Vassbruk 

Avsnitt 3.1: Berekraftig forvaltning av drifts-

einingar og areal, beste miljøstyringspraksis 

3.1.6 

Avsnitt 3.7: Handtering av husdyrgjødsel, 

beste miljøstyringspraksis 3.7.1–3.7.3 

Lagring av husdyrgjødsel Utslepp av CH4, NH3 og N2O Avsnitt 3.7: Handtering av husdyrgjødsel, 

beste miljøstyringspraksis 3.7.4 og 3.7.5 
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Miljøaspekt Viktigaste miljørelaterte belastingar(1) 
Relevante avsnitt i det sektorvise 

referansedokumentet 

Spreiing av husdyrgjødsel Utslepp av NH3 og N2O Avsnitt 3.7: Handtering av husdyrgjødsel, 

beste miljøstyringspraksis 3.7.6 og 3.7.7 

Beiting Utslepp av NH3 og N2O 

Jorderosjon og jordpakking 

Utvasking av næringsstoff 

Tap av biologisk mangfald (eller potensiell vinst 

av biologisk mangfald) 

Tap av karbonhaldig biomasse dersom areal-

bruken er vorten endra frå skogbruk 

Avsnitt 3.5: Forvalting av grasareal og 

beiteområde, all beste miljøstyringspraksis 

Medisinsk behandling i 

driftseininga 

Økotoksiske verknader 

Antibiotikaresistens 

Avsnitt 3.6: Husdyrhald, beste miljøstyrings-

praksis 3.6.6 

(1) Ytterlegare opplysningar om miljøbelastingane som er oppførte i tabellen, er tilgjengelege i rapporten «Best Practice Report», som er 

offentleggjord av FFS. Rapporten er tilgjengeleg på internett: 

http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/AgricultureBEMP.pdf 

Landbrukssektoren er svært mangfaldig og omfattar eit breitt spekter av produkt, driftseiningstypar og intensitetsnivå, frå store 

mekaniserte og intensive driftseiningar til svært små ekstensive driftseiningar. Utan omsyn til driftseiningstype eller 

forretningsmodell er det rom for monalege miljøbetringar, sjølv om dette kan innebere ulike former for tiltak for å oppnå ulike 

mål, avhengig av driftseiningstype og forretningsmodell. I tråd med grunntanken i EMAS-ordninga, som er å fremje ei 

kontinuerleg betring av miljøprestasjonen utan omsyn til utgangspunkt, omfattar dette dokumentet beste praksis for å betre 

prestasjonen på område der det finst potensial for betring. Det kapittelet i dokumentet som handlar om forvalting av grasareal 

og beiteområde, omfattar til dømes ein beste miljøstyringspraksis (avsnitt 3.5.1) for å gjere grasproduksjonen og 

næringsopptaket hjå dyra meir effektive, og ein beste miljøstyringspraksis (avsnitt 3.5.2) for å tilpasse beiteintensiteten til 

behovet for biologisk mangfald på grasmark av stor naturverdi. Det første dømet er mest relevant for driftseiningar med 

intensiv beitedrift, og har som mål å auke effektiviteten i systemet. Det andre dømet er mest relevant for ekstensive 

driftseiningar som prioriterer landbruksverksemd som harmonerer med det naturlege miljøet dei er ein del av. I mange tilfelle er 

likevel den beste praksisen som er omtala, relevant for alle driftseiningar gjennom høveleg tilpassing til kvart einskilt tilfelle. I 

kapittelet om jordarbeiding finst det til dømes ein beste miljøstyringspraksis (avsnitt 3.4.2) for redusert jordarbeiding gjennom 

ein metode som ikkje inneber vending av jorda eller bruk av spesialiserte såmaskiner, noko som er gunstig for alle 

intensitetsnivå i landbruket. 

I kvart av dei døma på beste miljøstyringspraksis som er omtala i dokumentet, er det spesifisert om metoden er relevant for 

særskilde typar driftseiningar og for intensiv og/eller ekstensiv landbruksdrift. Denne informasjonen er dessutan oppsummert i 

tabell 2.3, der dei ulike formene for beste miljøstyringspraksis er kartlagde for tolv hovudtypar av driftseiningar. Ei forenkla 

framstilling er uunngåeleg, og mange driftseiningar kan ha innslag frå fleire typar driftseiningar (til dømes ei blanding av 

område med intensiv og ekstensiv drift, kombinert husdyr- og avlingsproduksjon). Opplysningane er rettleiande, og kvar 

organisasjon må sjølv vurdere om døma på beste miljøstyringspraksis er relevante innanfor det emnet som vert drøfta.  
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Tabell 2.3 

Relevans for døma på beste miljøstyringspraksis som er omtala i dette dokumentet, for tolv hovudtypar av drifts-

einingar (mørk grå: svært relevant, lys grå: kan vere relevant, kvit: ikkje relevant eller berre delvis relevant) 

B
es

te
 m

il
jø

-

st
y

ri
n
g

sp
ra

k
si

s 

In
te

n
si

v
 

M
jø

lk
ep

ro
d
u
k

-

sj
o
n

(*
) 

E
k

st
en

si
v
 

M
jø

lk
ep

ro
d
u
k

-

sj
o
n
 

In
te

n
si

v
t 

st
o

rf
eh

al
d

(*
) 

E
k

st
en

si
v

t 

st
o

rf
eh

al
d
 

S
au

ed
ri

ft
 

In
te

n
si

v
t 

sv
in

eh
al

d
(*

) 

In
te

n
si

v
 

fj
ø

rf
ed

ri
ft

(*
) 

E
k

st
en

si
v
 

sv
in

e-
 o

g
 

fj
ø

rf
ed

ri
ft

 

K
o

rn
- 

o
g
 o

lj
ev

ek
st

ar
 

R
o
tv

ek
st

ar
 

F
ri

la
n

d
sf

ru
k
t 

o
g

 -

g
rø

n
sa

k
er

 

F
ru

k
t 

o
g
 g

rø
n
sa

k
er

 

d
y

rk
a 

i 
v

ek
st

h
u

s 

o
g
 t

u
n
n
el

 

3.1.1             

3.1.2             

3.1.3             

3.1.4             

3.1.5             

3.1.6             

3.1.7             

3.2.1             

3.2.2             

3.2.3             

3.2.4             

3.3.1             

3.3.2             

3.3.3             

3.3.4             

3.4.1             

3.4.2             

3.4.3             

3.4.4             

3.4.5             

3.5.1             

3.5.2             

3.5.3             

3.5.4             

3.6.1             

3.6.2             

3.6.3             

3.6.4             

3.6.5             

3.6.6             

3.6.7             

3.7.1             

3.7.2             

3.7.3             

3.7.4             

3.7.5             

3.7.6             

3.7.7             

3.8.1             

3.8.2             

3.8.3             

3.8.4             
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3.9.1             

3.9.2             

3.10.1             

3.10.2             

3.10.3             

3.10.4             

(*) Beste praksis for produksjon av åkervekstar kan nyttast på dei areala som driftseininga nyttar til fôrproduksjon, eller i driftseiningar som tek 

imot grise- og hønsegjødsel til bruk i blautgjødsel. 

3. BESTE MILJØSTYRINGSPRAKSIS, SEKTORSPESIFIKKE INDIKATORAR FOR MILJØPRESTASJON OG 

STANDARDVERDIAR FOR REFERANSEMÅLING AV BESTE KVALITET FOR LANDBRUKSSEKTOREN 

3.1. Berekraftig forvalting av driftseiningar og areal 

Dette avsnittet er relevant for alle gardbrukarar og landbruksrådgjevarar og alle typar driftseiningar. Her vert det gjort greie for 

overordna planlegging og forvalting av driftseininga, òg i høve til det landskapet som driftseininga er ein del av. Det vert 

fastsett ei ramme for korleis tiltak skal prioriterast for å oppnå eit ressurseffektivt og miljøansvarleg landbruk. Dei særlege 

tiltaka for handtering av dei ulike miljøaspekta vert likevel ikkje drøfta nærmare her, men desse aspekta vert klargjorde i dei 

følgjande avsnitta (3.2–3.10). 

3.1.1. Strategiplan for forvalting av driftseiningar 

Beste miljøstyringspraksis er å innføre ein strategiplan for forvalting av driftseininga som omfattar 

— gjennomføring av ein strategisk forretningsplan for driftseininga som omfattar marknadsomsyn, lovgjevingsmessige 

omsyn, miljøomsyn og etiske omsyn over ein periode på minst fem år, 

— identifisering av og framstega som er gjorde, for å oppnå akkrediterting gjennom relevante sertifiseringsordningar for 

berekraftig landbruk eller næringsmiddelproduksjon som tilfører landbruksprodukta ein tilleggsverdi, og som viser at 

driftseininga tek berekraftig forvalting på alvor, 

— bruk av eigna livsløpsvurderingar eller indikatorar for økosystemtenester, med høvelege parametrar for å kunne overvake 

og måle kontinuerleg betring av miljøprestasjonen til driftseininga (sjå beste miljøstyringspraksis 3.1.2), 

— samarbeid med gardbrukarar i nærleiken og med offentlege organ, med sikte på å samordne ytinga av prioriterte 

økosystemtenester på landskapsnivå. 

Bruksområde 

Denne beste miljøstyringspraksisen omfattar ulike delar som gjeld generelt for alle typar driftseiningar som det er gjort greie for 

i dette sektorvise referansedokumentet. Truleg vil likevel store driftseiningar, som har tilgang til fleire ressursar og 

sannsynlegvis kan kartleggje betre den verksemda som vert utført i driftseiningane, lettare kunne innføre ein slik strategiplan. 

Dessutan er samarbeidet med tilgrensande gardbrukarar og offentlege organ, som faktisk avgjer korleis tiltaka på landskapsnivå 

skal prioriterast, ein viktig faktor som påverkar den samla miljøprestasjonen til driftseininga, og er mest relevant for store 

driftseiningar.  
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Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i1) Det er sett i verk ein strategiplan for forvalting av 

driftseininga (J/N) 

(i2) Deltaking i eksisterande akkrediteringsordningar for 

berekraftig landbruk eller næringsmiddelproduksjon (J/N) 

(b1) Driftseininga har sett i verk ein strategiplan for forvalting 

som 

 i) omfattar ein periode på minst fem år, 

 ii) betrar prestasjonen til driftseininga når det gjeld berekraft 

på alle tre områda (økonomisk, sosialt og miljømessig), 

iii) omfattar yting av økosystemtenester i eit lokalt, regionalt 

og globalt perspektiv ved hjelp av enkle, høvelege 

indikatorar 

3.1.2. Integrering av referansemåling i miljøstyringa til driftseiningar 

Beste miljøstyringspraksis er å integrere referansemåling som eit ledd i gjennomføringa av ei miljøstyringsordning for 

driftseininga. På denne måten kan miljøprestasjonen til driftseininga jam førast med beste moglege prestasjon, og gardbrukarane 

og/eller landbruksrådgjevarane kan identifisere område med høg kvalitet og område der ytterlegare betringar er naudsynte. Dette 

kan gjennomførast ved systematisk overvaking og rapportering av miljøprestasjonen til driftseininga på prosessnivå. Mobiliserings-

ordninga kan såleis i større mon rettast mot dei områda der prestasjon er dårlegast eller der betringspotensialet er størst. Dei 

viktigaste aspekta ved ei miljøstyringsordning som byggjer på referansemålingar, er 

— systematisk rapportering på prosessnivå: jamleg innsamling og rapportering av data i samsvar med dei ulike indikatorane i 

dette sektorvise referansedokumentet, 

— identifisering av prioriterte område som byggjer på ei jamføring av den prestasjonen som er målt, med tilgjengelege 

standardverdiar for referansemåling, til dømes verdiane i dette sektorvise referansedokumentet, 

— utarbeiding av ein protokoll som gjer tydeleg greie for kva som er sentral verksemd og prioriterte område ut ifrå beste 

tilgjengelege praksis: gardbrukarar kan få kjennskap til ny tilgjengeleg beste praksis frå andre gardbrukarar, landbruks-

rådgjevarar og bransjeorganisasjonar, eller ved å lese referansedokument, til dømes dette sektorvise referansedokumentet, 

— bruk av verktøy som støttar avgjerdstaking: bruk av eigna verktøy som gjev underlag for å gjennomføre og vurdere 

resultatet av visse former for beste praksis, 

— opplæring av personale: alt personale får tilfredsstillande opplæring i miljøstyring og kunnskap om korleis dei individuelle 

handlingane deira tydeleg påverkar den samla miljøprestasjonen. 

Bruksområde 

Beste miljøstyringspraksis gjeld generelt for alle typar driftseiningar. Store driftseiningar som alt har innført omfattande jamleg 

rapportering, og som har tilstrekkeleg med ressursar til å setje i verk dei relevante tiltaka (som til dømes har økonomi til å kjøpe 

naudsynt utstyr), har truleg størst nytte av å integrere referansemålingar i miljøstyringsordninga si. Denne miljøstyringspraksisen er 

likevel òg relevant for små driftseiningar, så framt gardbrukarane har tilgang til høveleg opplæring og rådgjeving, og praksisen kan 

med tida føre til omfattande betringar i miljøprestasjonen til slike driftseiningar ved å fremje systematisk overvaking og optimering 

av miljøprestasjonen.  
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Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i3) Det er innført ei miljøstyringsordning som byggjer på 

referansemålingar for eit høveleg utval av indikatorar (J/N) 

(i4) Personalet har fått opplæring i miljøstyring (J/N) 

(b2) Det vert nytta relevante indikatorar for å måle miljø-

prestasjonen til både einskildprosessar og heile driftseinings-

systemet, i høve til alle relevante standardverdiar for 

referansemåling for beste praksis, slik det er gjort greie for i 

dette sektorvise referansedokumentet. 

(b3) Fast tilsett personale tek jamleg del i obligatoriske 

opplæringsprogram innanfor miljøstyring, medan mellombels 

tilsett personale vert informerte om miljøstyringsmål og får 

opplæring i relevante tiltak. 

3.1.3. Medverknad til forvalting av vasskvaliteten i nedbørfelt 

Beste miljøstyringspraksis er å gjennomføre tiltak for vassvenleg landbruk for eit heilt nedbørfelt, med sikte på størst mogleg 

reduksjon av vassureining som skuldast avrenning av næringsstoff, landbrukskjemikaliar, sediment og sjukdomsframkallande 

organismar. 

Dette omfattar 

— etablering av buffersoner, det vil seie område i tilknyting til vassdrag der verken gjødsel eller landbrukskjemikaliar er 

nytta, særleg etablering av buffersoner med tre eller viltveksande gras for å oppnå størst mogleg biologisk mangfald og 

lettare fange opp avrenningsvatn, 

— etablering av integrerte, strategisk plasserte våtmarksområde i nedbørfelt for å fange opp avrenningsvatn, 

— etablering av dreneringssystem som er tilpassa området med omsyn til jordtype og hydrologisk kontakt med 

vassførekomstar, 

— identifisering av teikn på jorderosjon og jordpakking ved visuell inspeksjon av feltet, 

— medverknad til utarbeiding av ein forvaltingsplan for nedbørfelt, som mellom anna samordnar arealforvaltinga mellom 

fleire driftseiningar. 

Bruksområde 

Vassvenleg landbruk gjeld generelt for alle typar driftseiningar. Det er enklare å gjennomføre dette i mindre nedbørfelt med 

færre grunneigarar. Den praktiske gjennomføringa av denne beste miljøstyringspraksisen vil òg avhenge av styringsstrukturen i 

det nedbørfeltdistriktet som driftseininga ligg i. 

Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i5) Samla konsentrasjon av nitrogen og/eller nitrat i vassløp 

(mg N, NO3/l) 

(i6) Konsentrasjon av suspendert fast stoff i vassløp (mg/l) 

(i7) Breidd på buffersoner (m) 

(b4) Gardbrukarar som er grannar, samarbeider med kvarandre 

og med forvaltarar av nedbørfelt frå relevante styresmakter for 

å redusere risikoen for vassureining mest mogleg, til dømes 

ved å etablere integrerte og strategisk plasserte våtmarks-

område. 

(b5) Det er etablert minst 10 m breie buffersoner utan 

jordarbeiding eller beiting langs alle overflatevassdrag. 
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3.1.4. Forvalting av biologisk mangfald på landskapsnivå 

Beste miljøstyringspraksis er å utarbeide og setje i verk ein handlingsplan for biologisk mangfald som vernar om habitat og 

lokalt biologisk mangfald og omfattar tiltak som til dømes å 

— forvalte driftseiningane på ein integrert måte som tek omsyn til biologisk mangfald på driftseinings- og landskapsnivå, 

— utvikle nettverk av habitat omkring og mellom driftseiningar, noko som er med på å skape «biologiske korridorar» som 

bind saman område med eit rikt biologisk mangfald, 

— fjerne marginal landbruksjord frå produksjonen og fremje habitatfornying, 

— redusere omlegginga av villmarkshabitat til landbruksareal, og verne prioriterte område, til dømes vassdrag, 

skogsfragment, elvar og våtmarksområde, 

— leggje særleg vekt på biologisk mangfald i forvaltinga av grasmark, dammar, vassløp og dike som har stor naturverdi, til 

dømes ved å unngå at det vert danna nye dammar i blomsterrike våtmarksområde, redusere beiting på grasmark under 

bløminga (til dømes frå mai til juni) og bevare hekkeområde for fuglar i kulturlandskap. 

Bruksområde 

Prinsippa i denne beste miljøstyringspraksisen er relevante for alle typar driftseiningar, utan omsyn til storleik eller plassering. 

Desse tiltaka er vanlegast i driftseiningar med ekstensivt landbruk (til dømes økologisk landbruk), men òg intensive 

driftseiningar kan gjere tiltak som medverkar til at desse måla vert nådde. Dei særlege tiltaka som skal inngå i handlingsplanen, 

er i alle høve sterkt knytte til lokale tilhøve og til arbeidskraftkostnadene, forretningsmodellen og intensitetsnivået til 

driftseininga. 

Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i8) Bruksmengd av næringsstoff (kg N/P/K/ha/år) 

(i9) Gjennomsnittleg tal på buskap per hektar 

(i10) Førekomst av artar som er viktige for lokalområdet(1) (tal 

på sentrale artar/m2) 

(b6) Det er sett i verk ein handlingsplan for biologisk 

mangfald i driftseininga for å halde ved lag og auke talet på og 

førekomsten av artar som er viktige for lokalområdet. 

(1) «Artar som er viktige for lokalområdet» omfattar lokale, endemiske artar og sjeldne eller truga artar. Gardbrukaren kan nytte gjeldande 

nasjonale/regionale reglar for biologisk mangfald og habitat, og kan òg vende seg til lokale ikkje-statlege organisasjonar for å fastsetje kva 

artar som er viktige for lokalområdet. 

3.1.5. Effektiv energi- og vassbruk 

Beste miljøstyringspraksis er å utarbeide og setje i verk høvelege planar for å overvake og forvalte energi- og vassbruken i 

driftseininga. Hovudtrekka ved slike planar er samanfatta nedanfor for høvesvis energi og vatn. 

Energi: 

Beste miljøstyringspraksis er å setje i verk ein energistyringsplan for heile driftseininga ut ifrå den samla energibruken som er 

kartlagd for sentrale energiforbrukande prosessar, medrekna indirekte energibruk, med mål om å redusere energibruken. Døme 

på tiltak som kan takast med i planen, er 

— utrekning av samla energibruk for driftseininga per hektar, per dyreeining eller per tonn produkt, og bruk av desse verdiane 

for energiintensitet til referansemåling, 

— måling og registrering minst éin gong i månaden av energibruken, på prosessnivå, til alle sentrale energiforbrukande 

prosessar, og delmålingar av elektrisitetsbruken til kvar einskild prosess, til dømes kjøling av mjølk og lysgjeving,  
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— utrekning av den indirekte energibruken(7) til driftseininga, det vil seie energien som vert nytta til å produsere dei 

innsatsfaktorar som vert nytta i driftseininga (til dømes fôr eller gjødsel), 

— miljøvenlege innkjøpsprinsipp når det gjeld energiforbrukande utstyr og energiforsyning, til dømes innkjøp av 

energieffektivt utstyr og sertifisert fornybar energi, 

— bruk av varmevekslings- og varmeattvinningssystem der det er mogleg (til dømes kjøletankar for mjølk), 

— integrert produksjon av fornybar energi i bygningane og/eller på landbruksarealet til driftseininga (til dømes montering av 

anlegg for termisk solenergi, solcellepanel, vindturbinar, kjelar drivne med biomasse som er framstilt på ein berekraftig 

måte). 

Vatn: 

Beste miljøstyringspraksis er å redusere vassuttaket ved å setje i verk ein vassforvaltingsplan for heile driftseininga ut ifrå den 

samla vassbruken som er kartlagd for sentrale vassbrukande prosessar, medrekna indirekte vassforbruk. Døme på tiltak som kan 

inngå i planen, er 

— utrekning av den samla bruken av vatn frå ulike kjelder (drikkevatn, utteke ferskvatn, resirkulert vatn(8) osv.) per hektar, 

per dyreeining eller per tonn produkt, og bruk av desse parametrane til referansemåling, 

— åtskild måling og registrering minst éin gong i månaden av vassbruken til drift av husdyrlokale og til vatning av dyr og 

vekstar, etter vasskjelde, ved bruk av høvelege vassfordelingsmålarar, 

— utrekning av den indirekte vassbruken i driftseininga, det vil seie vatn som er naudsynt for å framstille dei råstoffa som 

vert nytta i driftseininga (til dømes importert fôr til dyra), 

— lagring og bruk av regnvatn til vatning og vask av dyr og/eller til vatning av vekstar. 

Bruksområde 

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld generelt for alle typar driftseiningar. Likevel er dei tiltaka som er omtala (både for 

energi- og vassforvalting), vanlegvis enklare å gjennomføre i større driftseiningar som alt har innført overvakingssystem, og 

som dermed kan utarbeide og setje i verk meir detaljerte planar. 

Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i11) Endeleg energibruk i driftseininga (kWh eller ldiesel per 

hektar) 

(i12) Effektiv vassbruk i driftseininga (m3 per hektar og år eller 

per dyreeining eller tonn produkt) 

(b7) Det er sett i verk ein plan for energistyring som vert 

revidert kvart femte år, og som omfattar i) kartlegging av 

direkte energibruk i sentrale energiforbrukande prosessar, ii) 

kartlegging av indirekte energibruk knytt til forbruk av gjødsel 

og fôrvarer, iii) referansemåling av energibruk per hektar, 

dyreeining eller tonn produkt, iv) energieffektivitetstiltak og v) 

tiltak retta mot fornybar energi. 

(b8) Det er sett i verk ein plan for vassforvalting som vert 

revidert kvart femte år, og som omfattar i) kartlegging av 

direkte vassforbruk etter kjelde for sentrale prosessar, ii) 

referansemåling av vassforbruket per hektar, dyreeining eller 

tonn produkt, iii) tiltak for effektiv vassbruk og iv) oppsamling 

av regnvatn. 

  

  

(7) Indirekte energibruk, òg kalla ibuande energi, til gjødsel og/eller fôrvarer viser til den energien som er nytta under produksjonen av desse 

(medrekna utvinning av råstoff, transport og framstilling). 

(8) Bruk av resirkulert vatn, det vil seie reinsa spillvatn, kan, dersom resirkulering er tilgjengeleg, medverke til redusert bruk av ferskvatn. 
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3.1.6. Avfallshandtering 

Beste miljøstyringspraksis er å innføre interne rutinar for avfallshandtering(9) basert på hierarkiet for avfallshandtering(10). 

Dette omfattar 

— førebygging av avfallsproduksjon dersom det er mogleg, 

— anaerob utrotning eller kompostering av organisk avfall der det er mogleg, 

— varsam handtering av farlege kjemikal og kjemikalemballasje, fullstendig tømming av emballasjen, kjeldesortering og 

korrekt lagring av slikt farleg avfall, 

— varsam handtering og lagring av fast husdyrgjødsel og blautgjødsel. 

Bruksområde 

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld generelt for alle typar driftseiningar, utan omsyn til storleik. Avstanden mellom 

driftseininga og anlegget for anaerob utrotning eller kompostering kan innebere ei ulempe for driftseiningane, særleg dei små 

(dersom det organiske avfallet vert handsama utanfor driftseininga); handsaming på staden krev at driftseininga har nok plass. 

Handtering av plastavfall er særleg relevant for driftseiningar med hagebruk i veksthus og tunnel (slik det er gjort greie for i 

beste miljøstyringspraksis 3.10.3), og for driftseiningar som produserer ensilasjeballar. 

Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i13) Avfallsproduksjon etter type (t/ha/år) 

(i14) Prosentdel av avfall som er sortert i fraksjonar som kan 

attvinnast (%) 

(i15) Prosentdel av organisk avfall som er handsama aerobt 

eller anaerobt (%) 

(b9) Avfallsførebygging, ombruk, materialattvinning og andre 

former for attvinning vert gjennomført, slik at ikkje noko avfall 

vert sendt til deponering. 

3.1.7. Skape interesse for ansvarleg produksjon og forbruk blant forbrukarane 

Beste miljøstyringspraksis er å styrkje kontakten med forbrukarane, gjere dei betre kjende med matvareproduksjon og ansvarleg 

landbrukspraksis og oppmode dei til ansvarleg forbruk gjennom 

— deltaking i partslandbruk, 

— direktesal av produkt frå gardsbutikkar, marknader med lokale landbruksprodukt eller ordningar med grønsakskassar, 

— å tillate etterhausting (til dømes ved at publikum kan komme til driftseininga og ta med seg restavlingar som ikkje kunne 

haustast for sal på grunn av låge prisar eller fordi visse krav ikkje kunne oppfyllast), 

— samarbeid med lokale tilverkarar av matvarer, til dømes bakeri eller meieri, 

— dagar med open gard og omvisingar for publikum, 

— informasjon om driftseininga, tilskipingar eller direktesal til publikum via sosiale medium.  

  

(9) Mange aspekt som er knytte til denne beste miljøstyringspraksisen, vert utdjupa nærmare i ei meir spesifikk utgreiing. Sjå avsnitt 3.7 om 

handtering av husdyrgjødsel, avsnitt 3.9 om plantevernmiddel og beste miljøstyringspraksis 3.10.3 om avfallshandtering for hagebruk i 

veksthus og tunnel. 

(10) I samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall og om oppheving av visse direktiver 

(rammedirektivet om avfall) (TEU L 312 av 22.11.2008, s. 3) bør rutinar for avfallshandtering prioriterast i denne rekkjefølgja: a) 

Førebygging, b) førebuing til ombruk, c) materialattvinning, d) andre former for attvinning, t.d. energiutnytting, og e) slutthandsaming. 
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Bruksområde 

Alle driftseiningar kan velje å styrkje kontakten med forbrukarane, til dømes ved å arrangere opne dagar for publikum, tilby 

direktesal eller nytte sosiale medium til å informere om driftseininga (om dyrking av nye vekstar, innhausting, tidspunktet noko 

vert utført og kva det gjeld, opplysningar om utsalsstad osv.). Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld særleg for mindre, 

driftseiningar som driv ekstensivt landbruk, til dømes små produsentar som tilbyr økologiske varer på ein lokal marknad 

(medrekna gartneri). Samarbeid med lokale matvareprodusentar er særleg relevant for kornbønder og oppdrettarar. 

Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i16) Prosentdel av produkt som vert selde til ein viss (lokal) 

marknad(1) (%) 

(i17) Talet på dagar med open gard per år (tal/år) 

Ikkje relevant 

(1) Dette viser til dei produkta som vert selde direkte frå driftseininga, anten på staden eller på ein marknad med lokale 
landbruksprodukt, og dei produkta som vert selde som ein del av ei ordning med grønsakskassar eller andre former for 
partslandbruk. 

3.2. Forvalting av jordkvalitet 

Dette avsnittet er relevant for samansette driftseiningar, for driftseiningar med åkerbruk og hagebruk, og for både intensiv og 

ekstensiv landbruksdrift. Tema som vert handsama i dette avsnittet, er vurdering og avgrensing av risikomoment i jordbotnen, 

planlegging av tiltak for å halde ved lag eller betre jordkvaliteten og overvaking av tilstanden i jordbotnen. 

3.2.1. Forvaltingsplan for vurdering og vedlikehald av dei fysiske tilhøva i jordbotnen 

Beste miljøstyringspraksis er å utarbeide og setje i verk ein plan for vern av jordbotnen med sikte på å halde ved lag kvaliteten 

og funksjonsnivået til jorda. Planen bør innehalde fleire tiltak, til dømes 

— utarbeiding av ein årleg rapport som på grunnlag av visuelle inspeksjonar av felta gjer greie for teikn på erosjon, pakking 

og vassamling i jordoverflata, og utrekning av bulktettleiken til jorda, 

— kartlegging av dei ulike jordtypane i driftseininga for å tilpasse arealbruken etter jordtype, 

— utrekning av balansen av organisk materiale i jorda, og jamlege kontrollar av næringsstofflager og pH-verdiar i jorda på 

feltnivå, i samsvar med prinsippa i beste miljøstyringspraksis 3.3.1, 

— gjennomføring av konkrete tiltak for å halde jordkvaliteten og innhaldet av organiske materiale ved lag i felta (det er gjort 

nærmare greie for desse tiltaka i beste miljøstyringspraksis 3.2.2, 3.2.3 og 3.2.4). 

Bruksområde 

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld generelt for alle typar samansette driftseiningar og for driftseiningar med åkerbruk og 

hagebruk med både intensiv og ekstensiv landbruksverksemd. Dei fleste av dei tiltaka som inngår i planen om vern av 

jordbotnen, inneber relativt låge investeringskostnader og kan auke produktiviteten monaleg, sjølv om det kan ta tid. 

Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i18) Infiltrasjonsevna til jorda (mm/time) 

(i19) Visuell inspeksjon av jordstrukturen for å undersøkje om 

det er teikn til erosjon og pakking i felta (J/N) 

(i20) Bulktettleiken til jorda (g/cm3) 

(i21) Vassbindingsevna til jorda (m3 vassinnhald/m3 tørr jord 

eller g vassinnhald/100 g tørr jord) 

(b10) Det er sett i verk ein jordforvaltingsplan for driftseininga 

som omfattar i) ein årleg rapport som gjer greie for teikn på 

erosjon og pakking basert på inspeksjonar av felta, ii) analysar 

av bulktettleiken til jorda og innhaldet av organisk materiale 

minst kvart femte år og iii) gjennomføring av konkrete tiltak 

for å halde jordkvaliteten og innhaldet av organisk materiale 

ved lag. 
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3.2.2. Bevaring/betring av innhaldet av organisk materiale i dyrka mark 

Beste miljøstyringspraksis er å betre jordstrukturen ved å tilføre organisk materiale av høg kvalitet. Landbruksjord kan tilførast 

organisk materiale gjennom 

— iblanding av avlingsrestar og dekk- og mellomvekstar, til dømes belgvekstar, 

— nedbryting av planteavfall i uarbeidd jord, 

— gjødsling (sjå beste miljøstyringspraksis 3.7.6), 

— utlegging av gras i vekstskiftet (sjå òg beste miljøstyringspraksis 3.4.4), 

— bruk av alternative kjelder til organisk materiale, til dømes sertifisert kompostert materiale, biorestar frå anlegg for anaerob 

utrotning og anna organisk avfall. 

Bruksområde 

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld generelt for driftseiningar med åkerbruk, både intensive og ekstensive system, så framt 

det er gjort greie for alt tilført organisk materiale i planen for forvalting av næringsstoff til felta (sjå beste miljøstyringspraksis 

3.3.1). 

Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i22) Tilførsel av organisk tørrstoff (t/ha/år) 

(i23) Innhald av organisk karbon i jorda (% C) 

(i24) Høve mellom karbon og nitrogen (C/N) 

(b11) Sikre tilføring av organisk materiale på all åkerjord i 

driftseininga, til dømes frå avlingsrestar, husdyrgjødsel, dekk-/ 

mellomvekstar, kompost eller biorestar, minst éin gong kvart 

tredje år, og/eller leggje ut grasdekke i eitt til tre år. 

3.2.3. Bevaring av jordstruktur og førebygging av erosjon og pakking av jorda 

Beste miljøstyringspraksis er å 

— nytte eigna dyrkingsmetodar som vert utførte til rett tid, for å bevare jordstrukturen og redusere avrenning og erosjon som 

følgje av vatn og vind, 

— velje ei dyrkingsform som avgrensar talet på operasjonar som er naudsynte for å skape gode jordtilhøve for vekstane, 

— nytte metodar for grunn jordarbeiding for å unngå oppvirvling av botnlaget eller skade på dreneringsgrøfter, 

— vurdere direktesåing eller redusert jordarbeiding og nytte jordpakkarar ved eventuell pløying, 

— halde ved lag såbed av omsyn til vassinfiltrasjon, 

— syte for lufting for å unngå pakking av jorda, 

— redusere miljøverknaden som bruk av maskiner har på jordstrukturen (jordpakking kan til dømes reduserast ved å nytte 

dekk med lågt dekktrykk). 

Bruksområde 

Metodar for å avgrense jorderosjon og jordpakking og for å halde ved lag jordstrukturen gjeld generelt for alle typar 

driftseiningar og kan nyttast dei fleste stader. Vasserosjon er utbreidd over heile Europa, medan vinderosjon utgjer eit større 

problem i dei tørre områda sør og aust i Europa. Beste miljøstyringspraksis gjeld truleg mest for store driftseiningar, ettersom 

desse gjerne har fleire ressursar til å kunne utføre dei tiltaka som det er gjort greie for, har økonomi til å kjøpe naudsynt 

utstyr/maskiner og/eller kan skaffe seg den kompetansen/kunnskapen som trengst for å kunne setje i verk dei tiltaka som er 

nemnde ovanfor.  
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Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i19) Visuell inspeksjon av jordstrukturen for å undersøkje om 

det er teikn til erosjon og pakking i felta (J/N) 

(i20) Bulktettleiken til jorda (g/cm3) 

(i25) Erosjonstap (t/ha/år) 

(b10) Det er sett i verk ein jordforvaltingsplan for driftseininga 

som omfattar i) ein årleg rapport som gjer greie for teikn på 

erosjon og pakking basert på inspeksjonar av felta, ii) analysar 

av bulktettleiken til jorda og innhaldet av organisk materiale 

minst kvart femte år og iii) gjennomføring av konkrete tiltak 

for å halde jordkvaliteten og innhaldet av organisk materiale 

ved lag. 

3.2.4. Drenering av jorda 

Beste miljøstyringspraksis er å drenere jorda på ein måte som held ved lag jordfertiliteten og reduserer tap av næringsstoff mest 

mogleg, ved å 

— kartleggje dreneringsgrøftene i alle felt, 

— unngå vassmetning av jorda ved å 

— syte for tilstrekkeleg vassinfiltrasjon, 

— redusere jordpakking mest mogleg, i tråd med dei prinsippa som det er gjort greie for i beste miljøstyringspraksis 

3.2.3, 

— fremje naturleg drenering, mellom anna ved å plante tre og vekstar med djupe røter og innføre vekselbruk, 

— halde ved lag og, dersom det er relevant, lage grøfter for å avleie vatn, 

— konstruere overflatedreneringssystem med delvis naturlege eigenskapar, til dømes med skiftande tverrsnittsprofilar, 

meandrar, stryk og kulpar og naturleg vegetasjon for å oppnå større variasjon av djupner og strøymingsfart, og samstundes 

betre habitata. 

— minimere drenering på torvjord og i område som er sårbare for tap av næringsstoff; all grunn med torv eller torvjord bør 

stå urørt som naturlege eller delvis naturlege område eller som tradisjonell beitemark. 

Bruksområde 

Bruksområdet til denne beste miljøstyringspraksisen er i stor grad avhengig av lokale parametrar, til dømes felttopografien 

(hellingsvinkel og lengd på feltet, jordtype og samla storleik på jorda, storleiken på området som munnar ut i nedbørfeltet) og 

det aktuelle dyrkingssystemet. Betre dreneringsmetodar gjeld generelt for dei fleste typane ikkje-sandhaldig og uorganisk 

åkerjord og grasmark, medan drenering bør unngåast eller nyttast i minst mogleg grad på torvjord og i våtmarksområde. 

Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i26) Etablering av dreneringsgrøfter på grasmark og dyrkbar 

mark (J/N) 

(i27) Utarbeiding av dreneringskart for felta (J/N) 

(i28) Minst mogleg drenering på torvjord (J/N) 

(b12) Naturleg drenering er utnytta fullt ut gjennom målretta 

handtering av jordstrukturen, eksisterande dreneringsgrøfter 

vert haldne ved lag, og ved behov vert det laga nye 

dreneringsgrøfter på mineraljord. 

(b13) Minst mogleg drenering på torvjord og anna jord der 

risikoen er stor for auka tap av næringsstoff til vatn som følgje 

av drenering. 
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3.3. Forvalting av næringsstoff 

Dette avsnittet er relevant for alle typar driftseiningar (medrekna driftseiningar med husdyrhald). Her vert det gjort greie for 

tiltak som sikrar at bruken av næringsstoff er tilpassa behova til dyra og vekstane, for å oppnå størst mogleg avling og utbyte av 

dei tilførte næringsstoffa, samstundes som det fullt ut vert teke omsyn til bereevna til miljøet. 

3.3.1. Utarbeiding av næringsstoffbudsjett på feltnivå 

Beste miljøstyringspraksis er å sikre at vekstane får dekt næringsbehovet sitt utan overforbruk av næringsstoff, ved hjelp av eit 

næringsstoffbudsjett på feltnivå. Hovudføremålet med denne beste miljøstyringspraksisen er å oppnå eit avlingsresultat og ein 

avlingskvalitet som er optimal i eit økonomisk perspektiv, redusere innsatskostnadene mest mogleg, verne jord og vatn og 

unngå utslepp til atmosfæren. Dette kan oppnåast ved å 

— jamleg og systematisk ta jordprøver for å halde pH-verdien i jorda på eit optimalt nivå (6,5–7,5) og med eit høveleg fosfor- 

(P) og kaliumnivå (K): Det bør takast jordprøver minst kvart tredje til femte år for permanente kulturbeite og kvart tredje 

år for vekstar og grasdekke, 

— føre opp alle næringsstoff som er tilførte jorda, og alle nitratrestar i rotsona, og nytte korrekt dosering av næringsstoffa  

(N, P og K) for å oppnå størst mogleg avlingar: Når det gjeld næringsstoff som vert tilførte som organisk materiale  

(i samsvar med beste miljøstyringspraksis 3.2.2), bør det takast omsyn til mengd og kva planter som er tilgjengelege, 

— rekne ut næringsstoffoverskot på feltnivå ved å trekkje tilført næringsstoff (N, P og K) frå utførsel av næringsstoff (N, P og 

K) per hektar (eit høgt næringsstoffoverskot aukar risikoen for ureining av andre område), 

— rekne ut utnyttinga av næringsstoff på felt- eller driftseiningsnivå: Utnyttinga av næringsstoff på driftseiningsnivå er høvet 

mellom utførsel av næringsstoff (N, P og K) i vegetabilske og animalske produkt frå driftseininga, og innførsel av 

næringsstoff til driftseininga (til dømes gjødsel og fôr). Relevante oversikter for driftseininga kan nyttast til å rekne ut all 

tilførsel og alt uttak av næringsstoff. 

Bruksområde 

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld generelt for alle typar driftseiningar og har særleg stor innverknad på miljøpre-

stasjonen og produktiviteten til driftseininga. Tiltaka for utarbeiding av næringsstoffbudsjett på feltnivå inneber relativt låge 

investeringskostnader og ei monaleg auke i produksjonsevna. Kostnadene ved å utarbeide eit komplett budsjett for tilførsel og 

uttak av nitrogen i eit felt ligg på rundt 200–500 euro per driftseining per år, avhengig av storleiken på og typen driftssystem og 

av behovet for ekstern rådgjeving. 

Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i8) Bruksmengd av næringsstoff (kg N/P/K/ha/år) 

(i29) Næringsstoffoverskot i felta (kg N/P/K/ha/år) 

(i30) Utnytting av næringsstoff utrekna for N/P/K (%) 

(i31) Bruttobalanse for nitrogen(1) (kg/ha) 

(b14) Næringsstoffa som er tilførte i form av gjødsel, overstig 

ikkje den mengda som krevst for å oppnå eit «økonomisk 

optimalt» avlingsresultat. 

(b15) Næringsstoffoverskot eller næringsstoffutnytting vert 

rekna ut for nitrogen, fosfor og kalium for einskilde parsellar 

med vekstar eller grasmark. 

(1) Bruttobalansen for nitrogen representerer overskotet eller reduksjonen av nitrogen i landbruksjord. Balansen vert rekna ut ved å trekkje 

mengda nitrogen som er tilført i driftssystemet, frå mengda nitrogen som vert teken ut frå systemet per hektar landbruksjord. 
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3.3.2. Vekselbruk for eit effektivt næringsstoffkrinsløp 

Beste miljøstyringspraksis er å optimere nitrogenkrinsløpet ved å nytte belgvekstar i vekselbruksyklusar(11). Belgvekstar gjev 

god nitrogentilførsel gjennom biologisk nitrogenbinding og syter for effektiv overføring av nitrogen til etterfølgjande vekstar 

med minimalt tap av nitrogen gjennom utleking. Den biologiske nitrogenbindinga kan utnyttast best i ein vekselbruksyklus som 

omfattar minst éin belgvekst og éin vekselvekst(12) (til dømes kløvereng som hovud- eller mellomvekst(13)) over ein periode på 

fem år. Ved vekselbruk bør det takast omsyn til førekomsten av vekstar som bind atmosfærisk nitrogen, når den samla mengda 

tilførte næringsstoff skal fastsetjast og næringsstoffa tilførast jorda. 

Bruksområde 

Bruk av belgvekstar for å oppnå biologisk nitrogenbinding gjeld generelt for alle driftssystem. Slik bruk er særleg relevant for 

økologiske landbrukssystem eller landbrukssystem som nyttar lite gjødsel, og er avgjerande for dyrkbar mark med liten tilgang 

på organiske næringsstoff. Denne beste miljøstyringspraksisen er ikkje eigna for driftseiningar som har torvjord med låg  

pH-verdi, ettersom surleiken i jordsmonnet har ein uheldig innverknad på den biologiske nitrogenbindinga. 

Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i31) Bruttobalanse for nitrogen (kg/ha) 

(i32) Vekselbruksyklusane omfattar belgvekstar og veksel-

vekstar (J/N) 

(i33) Lengd på vekselbruksyklusane (år) 

(b16) All vekselbruk på grasmark og med vekstar omfattar 

bruk av minst éin belgvekst og éin vekselvekst over ein periode 

på fem år. 

3.3.3. Nøyaktig tilførsel av næringsstoff 

Beste miljøstyringspraksis er å 

— synkronisere bruken av husdyrgjødsel og (når det er naudsynt) anna gjødsel med behova til vekstane: kvart næringsstoff 

(N, P og K) skal nyttast til rett tid og i rett mengd for å dekkje næringsbehovet til vekstane(14), 

— nytte delgjødsling, dersom det er naudsynt, for å oppnå best mogleg næringsopptak og hindre næringstap: tilførsel av 

næringsstoff i fleire omgangar reduserer det samla behovet for og utlekinga av næringsstoff, 

— nytte GPS-system for å sikre nøyaktig tilførsel av næringsstoff (N, P og K), medrekna variabel bruksmengd i felta, basert 

på utviklinga av bladmassen og tidlegare innhaustingsdata, og med nøyaktig plassering av gjødsla og bruk av oppkøyrde 

køyrespor, 

— plassere næringsstoffa (N, P og K) innmed frøa, det vil seie at korna som inneheld næringsstoffa, vert plasserte i eller 

langsmed rotsona. 

Bruksområde 

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld generelt for samansette driftseiningar og driftseiningar med åkerbruk og hagebruk. 

Delgjødsling vert hovudsakleg nytta på kornvekstar.  

  

(11) Vekselbruk er rekkjefølgja av vekstar som gjennom ein syklus på fleire år aukar innhaldet eller forbruket av humus i eit felt, samstundes 

som det vert teke omsyn til avgrensingar i lovgjevinga og til jordtilhøva. Vekselbruk har ei rekkje føremoner. Til dømes vert belgvekstar, 

som har djupe røter, bind nitrogen og aukar humusinnhaldet og jordfertiliteten, dyrka saman med ei høveleg mengd vekstar som har stort 

behov for nitrogen og humus, til dømes korn- og rotvekstar. 

(12) Ein vekselvekst er ein sekundærvekst som vert dyrka i vekselbruket for å skape eit avbrot i kornsåinga. 

(13) Ein mellomvekst er ein vekst som vert dyrka mellom to hovudvekstar eller i ein periode utan dyrking av hovudvekstar. 

(14) Nøyaktig tilførsel av næringsstoff bør byggje på nokre prinsipp, såkalla 4R-forvalting: rett gjødsel, rett tid, rett mengd og rett metode. 
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Presisjonsgjødsling medfører vesentlege investerings- og driftskostnader til innkjøp av utstyr og arbeidskraftkostnader  

(til dømes kjøp av georefererte data om næringsbehov, GPS-styrt tilførsel av næringsstoff i fleire omgangar) og er difor mest 

relevant for store driftseiningar som kan klare kortare nedbetalingstid på investeringa. Små og mellomstore driftseiningar eller 

driftseiningar med avgrensa investeringsevne kan ofte leige det utstyret som trengst til presisjonsgjødsling, eller setje ut denne 

oppgåva til eit spesialisert føretak som eig og handterer dette utstyret. 

Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i34) Bruk av verktøy for presisjonslandbruk, til dømes GPS-

styrt teknologi for å optimere tilførselen av næringsstoff (J/N) 

(i29) Næringsstoffoverskot i felta (kg N/P/K/ha/år) 

(i30) Utnytting av næringsstoff utrekna for N/P/K (%) 

Ikkje relevant 

3.3.4. Val av syntetisk gjødsel som har liten innverknad på miljøet 

Produksjon av nitrogenhaldig mineralgjødsel er energikrevjande og medfører omfattande utslepp av klimagassar, avhengig av 

kva slags kjemiske sambindingar som vert nytta, kor effektive produksjonsanlegga er og kva slags teknologi som er nytta for å 

redusere utslepp av dinitrogenoksid (N2O)(15). Når ein gardbrukar skal nytte syntetisk nitratbasert gjødsel, er beste 

miljøstyringspraksis difor å velje produkt som har eit dokumentert redusert CO2-avtrykk(16). 

Dersom ein gardbrukar vel ureabasert gjødsel, er dessutan beste miljøstyringspraksis å velje produkt der korna er dekte med ein 

nitrifikasjonshemmar. Nitrifikasjonshemmarane medverkar til at hydrolysen til ammonium og ammoniakk går saktare. Slike 

hemmarar syter òg for tilpassa nitrogentilførsel til vekstane ved å seinke nitratproduksjonen til eit nivå som står betre i høve til 

opptaket av nitrogen i vekstane. 

Bruksområde 

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld generelt for samansette driftseiningar og driftseiningar med åkerbruk og hagebruk 

som nyttar mineralgjødsel. 

Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i35) CO2-avtrykket til nitrogengjødsla som er nytta (kg 

CO2e/kg N) 

(i36) Syntetisk gjødsel som er nytta, har låge utslepp av 

ammoniakk og klimagassar etter spreiing (J/N) 

(b17) Mineralgjødsla som vert nytta i driftseininga, medfører 

ikkje utslepp under produksjonen som overstig 3 kg CO2e per 

kg N, noko som leverandøren må dokumentere i ei utrekning 

som skal leggjast fram på ein open måte. 

(b18) Syntetisk gjødsel som vert nytta, har låge utslepp av 

ammoniakk. 

3.4. Jordarbeiding og avlingsplanlegging 

Dette avsnittet er relevant for samansette driftseiningar og driftseiningar med åkerbruk og hagebruk, og omfattar teknikkar og 

ulike alternativ for jordarbeiding og avlingsplanlegging som vernar og betrar jordkvaliteten.  

  

(15) EU har utarbeidd eit referansedokument om beste tilgjengelege teknikkar for storskalaproduksjon av uorganiske kjemikal – ammoniakk, 

syre og gjødsel – innanfor ramma av artikkel 13 nr. 1 i direktivet om industriutslepp (2010/75/EU). Referansedokumentet er tilgjengeleg 

på: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/lvic_aaf.pdf. 

(16) Leverandøren skal gjere greie for CO2-avtrykket til nitratbaserte produkt i ei utrekning som skal leggjast fram på ein open måte. 



20.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 33/521 

 

3.4.1. Jordarbeidingsmetodar som er tilpassa tilhøva i jordbotnen 

Beste miljøstyringspraksis er å velje ein jordarbeidingsmetode som er tilpassa jordtypen og tilhøva i jordbotnen, med sikte på å 

gje optimale avlingar og verne jorda. 

Val av dyrkingsmetodar, til dømes direktesåing og minimal jordarbeiding, reduserer dyrkingsintensiteten, djupna og omfanget 

av inngrep i jorda og vernar jorda ved å unngå 

— nedgraving av organisk materiale og næringsstoff på jordbotndjupner utover hovudrotsona, 

— fragmentering av jordaggregat, noko som fører til mineralisering av organisk materiale (utvasking av CO2 og nitratnitrogen 

(NO3-N)), 

— inngrep i naturlege kanalar som gjer det mogleg med vass- og oksygeninfiltrasjon. 

Jordarbeiding og såing må dessutan tidsplanleggjast nøye med omsyn til fuktinnhald i jorda, jordtype og vêrtilhøve: 

— Vêrtilhøve: Bruk av vekstar som vert sådde tidleg på hausten, kan betre nitrogenopptaket før næringsstoffa vert utvaska 

om vinteren og gjev eit ideelt plantedekke (minst 25–30 %) i vintermånadene som vernar jorda mot overflateavrenning og 

erosjon som følgje av nedbør(17). 

— Jordfukt: Ved å unngå arbeid med våt jord er det mogleg å avgrense jordpakking og avrenning av sediment og 

næringsstoff, og dessutan erosjon og rotutviklingsproblem. 

— Jordtype: Sandhaldig jord er lettare å arbeide med i fuktig tilstand enn leirjord. 

Torvjord bør ikkje dyrkast på grunn av den høge risikoen for utleking av næringsstoff og oksidasjon av karbon. Torvjord må 

dekkjast med gras i ein lengre periode for å halde ved lag innhaldet av organisk materiale i jorda, og jordarbeiding i form av 

ettersåing av grasdekket bør utførast høgst ein gong kvart femte år. 

Bruksområde 

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld generelt for samansette driftseiningar og driftseiningar med åkerbruk og hagebruk. 

Ved tidleg haustsåing bør det nyttast teknikkar for direktesåing og minimal jordarbeiding. Dette er òg tilrådd framgangsmåte for 

leirjord, men eignar seg ikkje for sandhaldig jord eller jord med svak struktur. 

Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i37) Prosentdel av jord som er dekt av vegetasjon om vinteren 

(%) 

(i38) Prosentdel av dyrka torvjord (%) 

(i23) Innhald av organisk karbon i jorda (% C) 

(i24) Høve mellom karbon og nitrogen (C/N) 

(b19) Område med torvjord må dekkjast med gras i ein lengre 

periode; jordarbeiding på torvjord i form av ettersåing av 

grasdekket vert utført høgst kvart femte år. 

3.4.2. Minst mogleg jordarbeiding 

Beste miljøstyringspraksis er å dyrke vekstane utan bruk av jordarbeidingsmetodar som inneber vending av jorda, eller bruk av 

spesialiserte såmaskiner, framfor konvensjonell pløying. Jordarbeidingsmetodar som kan halde ved lag og betre jordstrukturen, 

porøsiteten og den mikrobielle aktiviteten, omfattar 

— direktesåing utan vending av jorda eller jordarbeiding, der vekstane vert sådde utan at jorda først vert smuldra opp,  

  

(17) Når jordtilstanden tillèt det, er beste praksis å så haustkornvekstar tidleg dersom dyrkingsintensiteten er redusert, og dekkvekstar dersom 

det ikkje vert sådd frø før til våren. 
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— stripedyrking med jordarbeiding som er avgrensa til smale jordstriper for såradene, medan jorddekket elles vert bevart 

mellom radene, 

— redusert eller minimal jordarbeiding (undergrunnssmuldring), der djup jordarbeiding vert utført utan vending av jorda, og 

jorda vert smuldra opp og lufta, medan avlingsrestane vert liggjande att på jordoverflata. 

Bruksområde 

Dei jordarbeidingsmetodane som er oppførte i denne beste miljøstyringspraksisen, gjeld generelt for driftseiningar med 

åkerbruk. Direktesåing reduserer jordtap, held på fukta i jorda, aukar vassinfiltrasjonen og reduserer overflateavrenning. Dette 

fungerer best på stabil jordbotn som held på jordstrukturen i heile vekstsesongen, til dømes leire, silthaldig leirjord og leirjord. 

Dette bør likevel unngåast på sandhaldig jord, pakka jord og i område med mykje ugras, og på vekstar som krev ein viss 

jordstruktur (til dømes poteter). Stripedyrking bør heller ikkje nyttast i våt jord på grunn av risikoen for jordpakking. Redusert 

jordarbeiding kan medføre risiko for ugras, men dette kan handterast gjennom forsvarleg vekselbruk og metodar som falske 

såbed. Redusert jordarbeiding eignar seg ikkje for sandhaldig jord. 

Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i18) Infiltrasjonsevna til jorda (mm/time) 

(i20) Bulktettleiken til jorda (g/cm3) 

(i25) Erosjonstap (kg/ha/år) 

(i39) Prosentdel av sådd areal der direktesåing er nytta (%) 

(i40) Prosentdel av areal der vekstane vert dyrka utan bruk av 

jordarbeidingsmetodar som inneber vending av jorda (%) 

(b20) Jorda vert ikkje vend ved til dømes direktesåing, 

stripedyrking eller redusert jordarbeiding (undergrunns-

smuldring). 

3.4.3. Avgrense verknadene av jordarbeiding 

Beste miljøstyringspraksis er å nytte metodar som avgrensar verknadene av jordarbeiding, noko som vil redusere risikoen for 

jorderosjon og auke eller halde ved lag innhaldet av organisk karbon i jorda:(18) 

— Dyrke og så jorda på tvers av hellinga (høgdelinja) for å redusere risikoen for overflateavrenning. Furene som er lagde på 

tvers av hellinga, aukar ujamnskapen og dannar ein barriere mot overflateavrenning, noko som reduserer sedimenttapet. 

— Opprette brotlinjer og plante hekkar som fangar opp avrenning og næringsstoff. Lange hellingar kan brytast opp med dike, 

hekkar eller kantsoner med gras (så breie som mogleg). Hekkar gjev varige brotlinjer, og er meir effektive når dei vert 

planta på eit breitt stykke som går langs høgdelinja, og medverkar til å halde på sediment og hindre at små partiklar renn ut 

i vassdrag. 

— Dyrke i maskinlaga køyrespor etter jordarbeiding. 

— Nytte faste køyrespor som permanente køyrefelt, for å avgrense all maskinlast til eit minst mogleg område, med GPS-

styring for å redusere jordpakking og skade på avlingane. 

— Utforme ujamne såbed som aukar det tilgjengelege overflatearealet for regndropar, for på den måten å redusere 

skorpedanning og avrenning. Med naturleg utforming av haustsåbeda aukar vassinfiltrasjonsevna, og risikoen for 

overflateavrenning og sedimenttap vert redusert.  

  

(18) Beste miljøstyringspraksis 3.2.3 inneheld fleire relevante tiltak for å halde ved lag jordstrukturen og unngå erosjon og pakking. 
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Bruksområde 

Tiltaka som inngår i denne beste miljøstyringspraksisen, gjeld generelt for samansette driftseiningar og driftseiningar med 

åkerbruk og hagebruk. Vekstar som krev dyrking i furer, eignar seg likevel ofte ikkje for såing og dyrking på tvers av hellingar 

(høgdelinja). 

Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i20) Bulktettleiken til jorda (g/cm3) 

(i21) Vassbindingsevna til jorda (g vassinnhald/100 g tørr jord 

eller m3 vassinnhald/m3 tørr jord) 

(i25) Jorderosjonstap (kg/ha/år) 

Ikkje relevant 

3.4.4. Vekselbruk som eit tiltak for vern av jordbotnen 

Denne beste miljøstyringspraksisen viser dei viktigaste utformingsprinsippa ved vekselbruksordningar for vern og betring av 

tilhøva i jordbotnen. Beste miljøstyringspraksis er å 

— velje ein veksttype og ei rekkjefølgje i vekselbruket for å 

i) synkronisere nitrogentilførselen med behovet til vekstane, 

ii) auke innhaldet av organisk materiale i jorda, 

iii) skape føremoner for plantehelsa, og 

iv) hindre jorderosjon, 

— nytte lenger vekselbruksyklusar for belgvekstar (sjå òg beste miljøstyringspraksis 3.3.2), 

— velje tidlege vekstsortar i dei mest ømtolelege dyrkingsområda for å kunne hauste inn før regnperioden tek til, og for å 

lette innføringa av dekkvekstar, 

— nytte gras i vekstskiftet i samansette driftseiningar, ettersom dette er nyttige vekselvekstar som kan redusere risikoen for 

erosjon på dyrkbar mark, og samstundes betre jordfertiliteten, særleg gjennom tilførsel av nitrogen, 

— innarbeide ugrashandtering i vekselbruksyklusane for å unngå ugrasåtak, til dømes veksle mellom blad- og stråvekstar og 

mellom haust- og vårvekstar, ta med rotvekstar, nytte beiting og slåttonn for å motverke fleirårig ugras og nytte 

dekkvekstar, 

— innarbeide vekstar til biofumigasjon (til dømes frå Brassicaceae-familien) i vekselbruksyklusar for å redusere sjukdommar: 

Biofumigasjon inneber bruk av særskilde vekstar som under nedbrytinga frigjev flyktige sambindingar i jordbotnen som er 

giftige for nokre jordorganismar, og kan medverke til å halde førekomsten av sjukdomsframkallande organismar eller 

skadegjerarar nede. 

I tillegg til vekselbruk over tid er beste miljøstyringspraksis å sikre romleg mangfald, både innanfor og utanfor driftseininga. 

Felt som grensar mot kvarandre innanfor ei eller fleire driftseiningar, bør ha ulike vekstar for å unngå spreiing av 

sjukdomsframkallande organismar og skadegjerarar og redusere risikoen for erosjon. 

Bruksområde 

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld generelt for samansette driftseiningar og driftseiningar med åkerbruk og hagebruk. 

Dei tiltaka som det vert gjort greie for, er særleg effektive dersom det er mogleg å utvikle dei på lang sikt.  
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Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i33) Lengd på vekselbruksyklusar (år) 

(i41) Talet på vekselvekstar (gras, belgvekstar, oljehaldige frø) 

i vekselbruksyklusar (tal på vekstar/vekselbruksyklus) 

(i42) Romleg mangfald vert vurdert ved val av vekstar (J/N) 

(i43) Val av tidlege vekstsortar i dei mest ømtolelege 

dyrkingsområda (J/N) 

(b21) I driftseiningar som hovudsakleg driv vekselbruk med 

kornsortar, vert vekselvekstar dyrka i minst to år i eit sjuårig 

vekstskifte og minst eitt år i eit seksårig eller kortare 

vekstskifte. 

(b22) Driftseiningane vekslar mellom ulike vekstar i 

tilgrensande felt for å auke det romlege mangfaldet i 

dyrkingsmønstera på landskapsnivå. 

(b23) Tidlege vekstsortar er valde for å kunne haustast inn før 

regnperioden tek til, og for å lette innføringa av dekkvekstar. 

3.4.5. Innføring av dekkvekstar og mellomvekstar 

Beste miljøstyringspraksis er å innføre dekk- og mellomvekstar for å unngå at dyrka mark vert liggjande berr om vinteren. 

Mellomvekstar held på næringsstoffa i rotsona. Dekkvekstar vernar jorda mot erosjon og reduserer risikoen for over-

flateavrenning ved å betre infiltrasjonsevna. Dekkvekstar kan av og til fungere som mellomvekstar ved å absorbere 

nitratnitrogen under utvaskinga om våren. 

Beste miljøstyringspraksis er å vurdere om det er mogleg å integrere mellom-/dekkvekstar i dyrkingsplanane og la marka liggje 

berr om vinteren berre når det er gode grunnar til det. 

Bruksområde 

Dekk- og mellomvekstar eignar seg på dyrka mark i alle slags dyrkingssystem der berr jord er sårbar for utleking av 

næringsstoff, erosjon eller overflateavrenning i perioden etter at hovudavlinga er hausta inn. Dekk- og mellomvekstar kan såast 

under den føregåande hovudavlinga eller straks etter at hovudavlinga er hausta inn. Dei vert hovudsakleg nytta før vårsæden 

vert sådd. 

Nokre stader ønskjer gardbrukarar og regionale vassforvaltarar å unngå dekkvekstar fordi dei fører til auka evapotranspirasjon. 

Dei er generelt effektive i område med nedbørsoverskot om vinteren, og bør unngåast i område der planting av dekkvekstar kan 

føre til vassmangel. 

Dekkvekstar kan dessutan føre til strukturell skade når dei vert planta for seint eller under våte tilhøve, noko som kan resultere i 

dårleg utnytting av nitrogenet i jordbotnen av både dekkveksten og seinare vekstar, og til auka risiko for tap av partikkelbunden 

fosfor og av sediment. 

Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i5) Samla konsentrasjon av nitrogen og/eller nitrat i vassløp 

(mg N, NO3/l) 

(i44) Prosentdel av areal der jorda vert liggjande berr om 

vinteren (%) 

(i45) Prosentdel av areal med planta mellom-/dekkvekstar (%) 

(b24) Driftseininga dokumenterer at det er grundig vurdert om 

dekk-/mellomvekstar kan integrerast i dyrkingsplanane, med ei 

grunngjeving for eventuell berr jord om vinteren. 

3.5. Forvalting av grasareal og beiteområde 

Dette avsnittet, som handlar om forvalting av grasmark, er relevant for driftseiningar med husdyrhald og inneheld beste praksis 

for både intensiv og ekstensiv landbruksdrift.  
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3.5.1. Forvalting av grasareal 

Beste miljøstyringspraksis er at driftseiningar med husdyrhald på best mogleg måte skal kunne utnytte grasareal som vert nytta 

til beite, ved å auke beitetilveksten og -kvaliteten og beiteutnyttinga til dyr, og samstundes sikre at det er gjennomsnittleg 

dekningsgrad for gras i kritiske delar av året. Dette fremjar betre fordøying av fôret og aukar næringsverdien (og dermed 

produktiviteten), samstundes som behovet for fôrinnkjøp minkar, noko som kan redusere metan- og ammoniakkutsleppa og 

hindre miljøverknader oppstraums i samband med fôrproduksjon. 

Dei følgjande tiltaka kan medverke til å nå desse måla: 

— Overvaking av grashøgda i alle beiteområde. 

— Fastsetjing av dei beste beitetidene og bruk av utvida beiteperiodar (lengd på beitedagen og tal på beitedagar per år) som 

byggjer på lokale tilhøve og overvaking av grashøgda. 

— Tilpassing av husdyrtettleik etter grasvekst. 

— Bruk av skiftebeiting og stripebeiting (eller beiteskifte): Dyra vert ofte flytta frå område til område (skiftebeiting) eller frå 

ei stripe eller ein hamnehage til ein annan (stripebeiting eller beiteskifte) avhengig av målt grashøgd eller grasdekke, for å 

sikre at beitinga svarar til den beste tilgangen til og utnyttinga av graset. Desse beitestrategiane, særleg stripebeiting og 

beiteskifte, aukar både opptaket av og evna til å fordøye gras. 

Bruksområde 

Denne beste miljøstyringspraksisen er særleg relevant for driftseiningar med intensiv beitedrift, særleg driftseiningar med 

storfe, mjølkekyr og sau. Stripebeiting høver for storfe og mjølkekyr. 

Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i46) Beitedagar per år (tal/år) 

(i47) Prosentdel av tørrstoffopptak frå gras hjå dyra (%)(1) 

(i48) Gjennomsnittleg husdyrtettleik, utrekna som dyreeiningar 

per hektar av landbruksareal i drift 

(b25) 80 % tørrstoffopptak frå gras hjå beitedyr i 

beiteperioden. 

(1) Gardbrukaren kan rekne ut tørrstoffopptaket frå gras ved å utføre jamlege målingar av grashøgda gjennom heile vekstsesongen. Målingane 

av grashøgda, både før og etter beiting, viser kor mykje gras dyra et gjennom beiteperioden. 

3.5.2. Forvalting av grasmark av stor naturverdi 

I område av stor naturverdi er beste miljøstyringspraksis med omsyn til biologisk mangfald å halde husdyrtettleiken låg for å 

tilpasse beiteintensiteten til dei krava som følgjer av biologisk mangfald og slåttetid (for høyensilasje). Det kan nyttast særskild 

programvare til å velje høvelege tiltak for å bevare grasmark, medrekna ulike system for slåttonn og/eller beiting. På landskapsnivå 

vil innføring av ei rekkje ulike slåttesystem auke artsmangfaldet, ettersom ulike slåttetider høver til ulike organismar, og meir 

generelt vil ein låg årleg slåttefrekvens medverke til å fremje viltveksande planter og virvellause dyr. 

Bruksområde 

Denne beste miljøstyringspraksisen er relevant for grasmark med ekstensiv forvalting og er knytt til område av stor naturverdi, 

til dømes fjellområde, høgland, myrer, kystområde, område av særskild vitskapleg interesse, Natura 2000-område og andre 

særlege bevaringsområde.  
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Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i10) Førekomst av artar som er viktige for lokalområdet(1) (tal 

på sentrale artar/m2) 

(i48) Gjennomsnittleg husdyrtettleik, utrekna som dyreeiningar 

per hektar av landbruksareal i drift 

Ikkje relevant 

(1) «Artar som er viktige for lokalområdet» omfattar lokale, endemiske artar og sjeldne eller truga artar. Gardbrukaren kan nytte gjeldande 

nasjonale/regionale reglar for biologisk mangfald og habitat, og kan òg vende seg til lokale ikkje-statlege organisasjonar for å fastsetje kva 

artar som er viktige for lokalområdet. 

3.5.3. Beitefornying og bruk av belgvekstar i permanente kulturbeite og engbeite 

Dersom tørrstoffproduktiviteten fell eller det er behov for betre beitekvalitet, er beste miljøstyringspraksis å nytte oversåing 

eller, dersom det er naudsynt, ettersåing, for å halde ved lag eller oppnå gode avlingar på nytt og sikre god beitekvalitet (til 

dømes evna til fordøying, målt ved D-verdien i graset). 

Oversåing er ein metode med minimal jordarbeiding der nye frø vert sådde rett i den opphavlege grasmarka utan å skade 

eksisterande gras eller jord, for på den måten å betre beitekvaliteten og produktiviteten utan at det går ut over den eksisterande 

fôrveksten. Metoden vert lettare ved at dyra trampar frøa ned i jorda og dermed betrar kontakten mellom frø og jord. Ettersåing 

skal forståast som pløying og såing av ein heilt ny grasvoll, noko som i visse høve kan vere naudsynt for å sikre god etablering. 

Eit viktig aspekt ved beitefornying er å velje dei sortane som er best eigna. Belgvekstar spelar ei viktig rolle fordi dei bind 

nitrogen. For å oppnå størst mogleg produktivitet vert raigras, som gjev betre avkasting og har god nitrogeneffektivitet, rekna 

som ideelt til å utfylle belgvekstar ved å gjere nitrat som vert produsert av kløver, om til fordøyeleg biomasse. Særleg 

velsmakande og fordøyelege sortar, til dømes gras med høgt sukkerinnhald, kan medverke til ein monaleg auke i 

tørrstoffinntaket hjå dyra og til betre utnytting av fôret. Dyrking av ei blanding av fire artar (snøgtveksande ikkje-

nitrogenbindande gras, til dømes raigras, snøgtveksande nitrogenbindande belgvekstar, til dømes raudkløver, fleirårig ikkje-

bindande blomegras, til dømes hundegras, og fleirårige nitrogenbindande belgvekstar, til dømes kvitkløver) fører til større 

avlingar jamført med monokulturar, utan omsyn til jordtype, jordfertilitet og klima. 

Bruksområde 

Beste miljøstyringspraksis gjeld først og fremst for intensive system. Beitefornying er ikkje vanleg i område med ekstensiv 

beiting og slått som ikkje vert forvalta med sikte på best mogleg produktivitet. 

Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i49) Prosentdel av feltet som er dekt av belgvekstar (%) 

(i50) D-verdien i gras 

(b26) Det vert utført beitefornying (til dømes oversåing) for å 

oppnå best mogleg fôrproduksjon, halde ved lag høg dekning 

av belgvekstar og innføre andre blømande artar. 

3.5.4. Effektiv produksjon av ensilasje 

Beste miljøstyringspraksis er å optimere ensilasjeproduksjonen ved å sikre gode veksttilhøve, hauste inn til rett tid og nytte dei 

beste metodane for konservering og lagring. Dette kan oppnåast ved å gjere dei følgjande tiltaka: 

— Halde ved lag optimale tilhøve for grasvollar, slik det er gjort greie for i beste miljøstyringspraksis 3.5.3.  
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— Auke ensilasjekvaliteten mest mogleg ved å planleggje tidspunktet for innhaustinga slik at næringskvaliteten og avlingane 

vert best moglege, det vil seie at innhaustinga finn stad når mogninga og tørrstoffinnhaldet i graset har nådd eit høveleg 

nivå. Ved første slått bør D-verdiane(19) vere høge (i slutten av mai når graset er rikt på energi og produserer blad i staden 

for frø). Ei vellukka gjæring av grasensilasje kan redusere behovet for kraftfôr monaleg. 

— Utføre laboratorieanalysar av ensilasje for å fastsetje innhaldet av tørrstoff og råprotein, og pH-verdien. 

— Lagre ensilasje på rett måte for å unngå tap av tørrstoff, og pakke ensilasje med ein høveleg tettleik for å eliminere luft og 

dermed uønskte aerobe organismar. Storballar må pakkast omhyggeleg med fleire lag, medan innhaldet i siloar må 

komprimerast og forseglast, og minst mogleg av overflata må eksponerast ved fôring. 

— Pakke inn ensilasjen med ein ballemballasje av høg kvalitet og med gode mekaniske eigenskapar, høg grad av 

vedhengsevne (festeevne) og UV-vern, og fire til seks lag for å sikre ein effektiv oksygenbarriere og minst mogleg 

tørrstofftap og sigevatn. 

Bruksområde 

Denne beste miljøstyringspraksisen er særleg relevant for intensive driftseiningar som hovudsakleg produserer grasensilasje, 

men nokre aspekt gjeld òg driftseiningar med husdyrhald som produserer andre typar ensilasje. 

Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i51) Fôrutnyttingsgrad(1) (kg tørrstoffopptak i fôrvarer/kg 

produsert kjøt eller liter produsert mjølk) 

(i52) Prosentdel av tørrstofftap etter ensilering (%) 

Ikkje relevant 

(1) Fôrutnyttingsgrad viser til evna til å gjere fôrmassen om til kroppsvekt eller annan produksjon (til dømes til mjølk når det er 
tale om mjølkekyr). 

3.6. Husdyrhald 

Dette avsnittet er relevant for driftseiningar med husdyrhald, med særleg vekt på drøvtyggjarar. Beste praksis for andre dyr enn 

drøvtyggjarar er handsama i referansedokumentet om beste tilgjengelege teknikkar for intensiv fjørfe- eller svineavl (IRPP 

BREF)(20). I dette avsnittet vert det gjort greie for både ekstensive og intensive system for husdyrhald. 

3.6.1. Lokalt tilpassa rasar 

Beste miljøstyringspraksis er å velje høvelege(21) dyrerasar eller stammer, avhengig av type driftseining og tilpassa dei lokale 

tilhøva. Måla kan vere ulike: 

— Val av lokalt tilpassa rasar som har større evne til å gjere om lokalt tilgjengeleg fôr av låg kvalitet til kjøt eller mjølk, eller 

til å tole visse klimatilhøve. 

— Avl av lokale rasar og særleg sjeldne lokale rasar dersom det er relevant. Lokale og tradisjonelle rasar utgjer ein viktig arv 

med omsyn til biologisk mangfald, og er ein unik genetisk ressurs for å betre helse- og prestasjonseigenskapane i framtida. 

Genetisk mangfald sikrar òg betre motstandskraft mot sjukdommar eller helseproblem og medverkar til at dyra får betre 

evne til å tole potensielle ekstreme tilhøve.  

  

(19) Innhausting med sikte på å oppnå høgast mogleg D-verdiar kan få følgjer for avkastinga og må vurderast ut ifrå det samla fôrbehovet i den 

ønskte fôringsperioden. Det kan vere tilrådeleg å produsere større avlingar med ensilasje av lågare kvalitet, og kompensere med kraftfôr. 

(20) IRPP BREF inneheld beste tilgjengelege teknikkar for intensiv fjørfe- eller svineavl i store industrianlegg. Nokre av teknikkane kan òg 

vere relevante for husdyrproduksjon i mindre målestokk. Dokumentet er tilgjengeleg på internett: 

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/irpp.html. 

(21) Val av lokalt tilpassa rasar til avlsføremål som er godt eigna av omsyn til økonomi (til dømes produktivitet), sosiale tilhøve (til dømes 

dyrevelferd) eller miljø (til dømes biologisk mangfald). 
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— Utveljing og utvikling av meir ressurseffektive rasar. Dette kan oppnåast ved å nytte genetiske indeksar som skal greie ut 

om verknadene av genar, miljø og forvaltingsmessige faktorar, for å velje ut dyr som har ein høg genetisk verdi og 

presterer godt under regionale tilhøve og med «typiske» forvaltingsmetodar. Produktive rasar gjev vanlegvis betre 

avkasting med lågare klimagassintensitet. 

Bruksområde 

Val av lokalt tilpassa rasar gjeld generelt for driftseiningar med husdyrhald, og særleg for utmarksbeite eller for driftseiningar i 

område med harde klimatilhøve. 

Lokale, sjeldne og tradisjonelle rasar er meir relevante for driftseiningar med husdyrhald som vert forvalta ekstensivt, der vern 

av biologisk mangfald og bevaring av grasmarksmiljø kan vere viktige omsyn å ta. Dette skuldast at lokale, sjeldne og 

tradisjonelle rasar ofte er mindre produktive under gode produksjonsvilkår enn dei rasane som vert valde på grunn av høg 

produktivitet og ressurseffektivitet. 

Utveljing og utvikling av meir ressurseffektive rasar er derimot meir relevant i intensive system med husdyrhald som har mål 

om størst mogleg avkastning. 

Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i53) Prosentdel av dyr som har eit sjeldan genetisk  

opphav (%) 

(i54) Prosentdel av dyr av lokalt tilpassa rasar (%) 

(i51) Fôrutnyttingsgrad (kg tørrstoffopptak i fôrvarer/kg 

produsert kjøt eller liter produsert mjølk) 

(b27) I buskapen til driftseininga er minst 50 % av dyra av 

lokalt tilpassa rasar og minst 5 % av sjeldne rasar. 

3.6.2. Utarbeiding av næringsstoffbudsjett i driftseiningar med husdyrhald 

Beste miljøstyringspraksis er å overvake straumen av næringsstoff på driftseiningsnivå og optimere overskotet av næringsstoff 

ved å føre opp alle tilførte næringsstoff (nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K)) til driftseininga og alle uttak av næringsstoff i 

form av sal av animalske produkt, og rekne ut overskotet og utnyttinga av næringsstoff på driftseiningsnivå(22). Når utnyttinga 

av næringsstoff på driftseiningsnivå er fastsett, kan driftseiningssystema jamførast på grunnlag av den samla produksjons-

effektiviteten. 

Bruksområde 

Alle driftseiningar med husdyrhald kan ta i bruk og ha nytte av næringsstoffbudsjett på driftseiningsnivå, men dette er mest 

relevant for samansette driftseiningar og driftseiningar med intensivt husdyrhald. Kostnadene er relativt låge for å ta i bruk 

næringsstoffbudsjett på driftseiningsnivå i driftseiningar med husdyrhald.  

  

(22) Overskot og utnytting av næringsstoff er definerte i beste miljøstyringspraksis 3.3.1. Medan beste miljøstyringspraksis 3.3.1 handlar om 

utarbeiding av eit næringsstoffbudsjett på feltnivå, handlar denne beste miljøstyringspraksisen om utarbeiding av eit næringsstoffbudsjett 

på eit overordna plan for driftseiningar med husdyrhald, det vil seie at det vert teke omsyn til næringsstoff som vert førte inn og ut av 

driftseininga sett under eitt. 
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Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i55) Overskot av næringsstoff på driftseiningsnivå (kg N, 

P/ha/år) 

(i56) Utnytting av næringsstoff på driftseiningsnivå utrekna for 

N og P (%) 

(b28) Nitrogenoverskotet på driftseiningsnivå utgjer høgst 

10 % av nitrogenbehovet til driftseininga. 

(b29) Fosforoverskotet på driftseiningsnivå utgjer høgst 10 % 

av fosforbehovet til driftseininga. 

3.6.3. Redusert nitrogenutskiljing gjennom val av fôr 

Beste miljøstyringspraksis er å redusere utskiljinga av nitrogen gjennom ernæringstiltak: 

— Bruk av gras med høgt sukkerinnhald og/eller maisensilasje for drøvtyggjarar: Gras med høgt sukkerinnhald har høgt 

innhald av vassløyselege karbohydrat som gjev eit auka høve mellom karbon og nitrogen (C/N)(23) i substratet for 

mikrofloraen i vomma, noko som betrar bindinga og utnyttinga av nitrogen og dermed fører til auka nitrogeneffektivitet, 

betre mikrobiell proteinsyntese og redusert utskiljing av nitrogen. 

— Bruk av fasefôring, der samansetnaden av næringsstoff i fôret vert endra over tid for å dekkje næringsbehovet til dyret. Til 

dømes kan ureanitrogennivåa i mjølk nyttast som ein indikator for å regulere samansetnaden av næringsstoff i fôr til 

mjølkekyr. 

— Bruk av proteinfattig fôr, til dømes blåluserneensilasje med lågt tørrstoffinnhald, som betrar nitrogeneffektiviteten og 

minskar utsleppa av ammoniakk(24). 

Bruksområde 

Denne beste miljøstyringspraksisen, som gjeld både drøvtyggjarar og dyr med éin mage, gjeld generelt for driftseiningar med 

intensiv drift. Nokre tiltak, slik som bruk av proteinfattig fôr, gjeld berre oppstalla dyr og kan innebere ein risiko for redusert 

produktivitet. 

Kostnadene som er knytte til gjennomføring av denne beste miljøstyringspraksisen, er vanlegvis avgrensa. Dersom til dømes 

maisensilasje som vert dyrka i driftseininga, er å føretrekkje framfor stivehaldig kraftfôr, vil denne beste miljøstyringspraksisen 

føre til reduserte kostnader fordi behovet for innkjøp av fôr til driftseininga vert mindre. 

Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i57) Ureanitrogen i mjølk (mg/100 g) 

(i51) Fôrutnyttingsgrad (kg tørrstoffopptak i fôrvarer/kg 

produsert kjøt eller liter produsert mjølk) 

Ikkje relevant 

  

  

(23) Nitrogeneffektiviteten i fôret for drøvtyggjarar er i all hovudsak avhengig av høvet mellom energi og protein i vomma. Fôr frå intensiv 

beitedrift har høgt nitrogeninnhald og er lett nedbryteleg i vomma, særleg når det vert tilført store mengder nitrogen frå gjødsel. Dersom 

gras med høgt nitrogeninnhald ikkje vert balansert med energi, vil dette føre til dårleg nitrogenutnytting hjå drøvtyggjarane. 

(24) Proteinfattig fôr som skal nyttast til svin og fjørfe, bør i tillegg balanserast med fordøyelege aminosyrer i rett blandingshøve. 



Nr. 33/530 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.5.2020 

 

3.6.4. Reduksjon av metan frå fordøyinga til drøvtyggjarar gjennom val av fôr 

Beste miljøstyringspraksis er å nytte fôr som reduserer metanutslepp frå tarmgjæring hjå drøvtyggjarar ved å gjere fôret meir 

fordøyeleg, og auke inntaket av slikt fôr; dette kan til dømes gjerast ved å byte ut gras med belgvekstensilasje, som inneheld 

mindre fiber og fremjar auka tørrstoffinntak og snøggare fordøying i vomma(25). 

Bruksområde 

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld berre drøvtyggjarar. Innføring av belgvekstbasert ensilasjeproduksjon i varme klima 

kan vere effektivt, men låg motstandsevne og lang etableringstid er viktige avgrensingar for avlinga. 

Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i58) Metanutslepp frå fordøyinga per kg kjøt eller liter mjølk 

(i51) Fôrutnyttingsgrad (kg tørrstoffopptak i fôrvarer/kg 

produsert kjøt eller liter produsert mjølk) 

Ikkje relevant 

3.6.5. Miljøvenlege fôrinnkjøp 

Beste miljøstyringspraksis er å 

— velje fôr som har låge oppstraumsverknader, medrekna indirekte endra arealbruk, til dømes minst mogleg bruk av soya- og 

palmeoljebasert fôr, 

— velje fôr som, når det skal kjøpast inn fôr som potensielt kan innebere ein vesentleg risiko for oppstraumsverknader, er 

framstilt på ein berekraftig måte og sertifisert av eit godkjent organ (til dømes Round Table on Responsible Soy – RTRS) 

som fôr som ikkje er dyrka i område som nyleg er omgjorde frå habitat. 

Bruksområde 

Miljøvenlege fôrinnkjøp gjeld generelt for alle driftseiningar med husdyrhald. Iblant kan likevel tilgangen til sertifisert fôr vere 

avgrensa. Ofte inneber sertifisert fôr òg eit lite prispåslag. 

Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i59) Prosentdel av innkjøpt fôr som er sertifisert som 

berekraftig fôr (%) 

(i60) Kilo fôrrelatert CO2 per kg fôr, per kg kjøt eller per liter 

mjølk 

(b30) Importen av soya- og palmeoljebasert fôr er minst 

mogleg, og dersom slikt fôr vert nytta, skal 100 % av fôret vere 

sertifisert som fôr som ikkje kjem frå eit område med nyleg 

endra arealbruk. 

3.6.6. Ivaretaking av dyrehelsa 

Beste miljøstyringspraksis er å nytte metodar for å ta vare på dyrehelsa, redusere behovet for veterinærbehandling og minimere 

sjukdoms- og dødstala hjå buskapen ved å 

— utarbeide eit førebyggjande helseprogram, medrekna førebyggjande rutinemessige inspeksjonar (minst éi førebyggjande 

vitjing i året) av ein veterinær som har ansvar for dyra og tek omsyn til epidemiologiske data i regionen; inspeksjonane  

(og eventuelt behandlingane) kan organiserast i fellesskap med nærliggjande driftseiningar,  

  

(25) Både høgt fiberinnhald, høg pH-verdi i vomma og langsam passering gjennom vomma medverkar til at det vert danna metan. 
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— nytte medisinar på ein ansvarleg måte, mellom anna ved å redusere medisinbruken mest mogleg og byte ut 

veterinærpreparat for å unngå at sjukdomsframkallande organismar utviklar resistens, 

— sikre god ernæring for alle dyra, 

— unngå at dyr som ikkje er i slekt, eller som er framande for kvarandre og av ulik alder, beitar i lag: ungdyr er meir utsette 

for endoparasittar og bør sleppast på reine(26) beite, 

— nytte sambeiting eller skiftebeiting med andre artar, der til dømes storfe og lam beitar saman for å avgrense omfanget av 

endoparasittar; det vert rekna som best når storfe og hestar beitar etter sau, 

— fastsetje karantenetid for nye dyr i driftseininga, 

— stengje ute buskap frå våtmark for å bryte reproduksjonssyklusen til leveriktar, 

— sikre lett tilgang til vatn og kontrollere vasskvaliteten (til dømes pH-verdi, heilt oppløyste faste stoff, viktige mineral, 

bakteriar), 

— ta hand om dyrevelferda på grunnlag av prinsippet om dei fem fridommane(27) og følgje dei nasjonale og europeiske 

retningslinjene for godt husdyrhald. 

Bruksområde 

Ivaretaking av dyrehelsa er eit viktig tiltak for alle driftseiningar med husdyrhald. Dette kan òg underbyggjast økonomisk, 

ettersom friske dyr er meir produktive. 

For å redusere kostnadene og auke effektiviteten kan nærliggjande driftseiningar i fellesskap utarbeide eit førebyggjande 

helseprogram og gå saman om bruk av veterinærtenester. 

Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i61) Vektauke hjå dyra i driftseininga (kg/dyr/tidseining) 

(i62) Talet på veterinærbehandlingar per dyr per år (tal/år) 

(i63) Eit førebyggjande helseprogram er innført (J/N) 

(b31) Driftseininga overvakar dyrehelsa og -velferda på ein 

systematisk måte og tek i bruk eit førebyggjande helseprogram 

som omfattar minst éi førebyggjande veterinærvitjing per år. 

3.6.7. Forvalting av buskaps-/flokkprofilen 

Beste miljøstyringspraksis er å forvalte buskaps-/flokkprofilen på best mogleg måte for å avgrense metanutslepp frå 

tarmgjæring og utnytte ressursane så effektivt som råd gjennom auka produktivitet. Dette kan oppnåast ved å 

— optimere slaktealderen ut ifrå vekstkurver som byggjer på dagleg vektauke sett i høve til tarmgjæring, 

— auke levetida til dyra ved å betre dyrehelsa (sjå beste miljøstyringspraksis 3.6.6) 

— optimere fertilitetsraten: høg fertilitetsrate medverkar til lågare utslepp av klimagassar ved å redusere talet på 

erstatningsdyr i driftseininga og auke talet på mjølkekalvar som vert alte opp med sikte på kjøtproduksjon.  

  

(26) Reine beite vil seie beite der dyr av same art ikkje har beita på eitt år, eller eit område som er dyrka etter at eldre dyr har beita der. 

(27) I prinsippet om dei fem fridommane for dyrevelferd inngår fridom frå svolt og tørste, fridom frå påkjenningar, fridom frå smerte, skade 

eller sjukdom, fridom til å utøve normal åtferd og fridom frå redsle og liding (sjå: http://www.oie.int/en/animal-welfare/animal-welfare-at-

a-glance/). Desse kan vurderast ved å observere dyreåtferda, og særleg ved (i) vurdering av miljømessige stressfaktorar, (ii) vurdering av 

den fysiske tilstanden, (iii) relevante fysiologiske indikatorar/teikn, (iv) konsumert mengd vatn og fôr og (v) dokumentasjon på 

behandlingar. 
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Bruksområde 

Forvalting av buskapsprofilen er relevant for alle driftseiningar med husdyrhald, utan omsyn til storleik. Det kan likevel vere 

naudsynt med spesialisert personale eller med tid for det eksisterande personalet til å skaffe seg relevant kompetanse og 

kunnskap, og i nokre tilfelle kan dette utgjere ei hindring for små driftseiningar. 

Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i64) Slaktealder (månader) 

(i58) Metanutslepp frå fordøyinga per kg kjøt eller liter mjølk 

(i61) Vektauke hjå dyra i driftseininga 

(kg/dyreeining/tidseining) 

Ikkje relevant 

3.7. Handtering av husdyrgjødsel 

Dette avsnittet er relevant for driftseiningar med husdyrhald, særleg for driftssystem med intensiv storfedrift. Beste praksis for 

handtering av husdyrgjødsel ved intensiv svine- og fjørfeproduksjon er handsama i referansedokumentet om beste tilgjengelege 

teknikkar for intensiv svine- eller fjørfeavl (IRPP BREF)(28). 

3.7.1. Effektive husdyrlokale 

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld særleg reduksjon av ammoniakkutslepp frå storfelokale i samband med handtering av 

husdyrgjødsel, og reduserte metanutslepp frå slike lokale. 

Dei viktigaste kriteria for utforming av effektive husdyrlokale er å 

— syte for at minst mogleg av golvarealet vert tilskitna med husdyrgjødsel, til dømes ved å leggje rillegolv og nytte 

automatiserte golvskraper, 

— halde temperaturen og luftstrøyminga over husdyrgjødsla og/eller golvarealet som vert tilskitna med ekskrement, så låg 

som mogleg gjennom isolering av tak og naturleg ventilasjon med automatisk styring, og unngå opningar som er 

eksponerte for den mest vanlege vindretninga, 

— halde alle områda i og utanfor husdyrlokala reine og tørre, 

— snøgt fjerne ekskrement, og skilje avføring og urin snarast råd, 

— fjerne ammoniakkutslepp frå avtrekksluft i store innhegningssystem ved hjelp av syreskrubbarar eller biologiske rislefilter. 

Bruksområde 

Beste miljøstyringspraksis gjeld generelt for driftseiningar med storfedrift. Dette kan gjennomførast på ein svært kostnads-

effektiv måte når det skal oppførast nye husdyrlokale eller i samband med rehabilitering av eksisterande lokale. Tiltak som 

inneber høge kapitalkostnader, til dømes kjemisk skrubbing, kan vere aktuelle i store, avgrensa driftseiningar for mjølke-

produksjon, men ikkje i vanlege driftseiningar for mjølke- og kjøtproduksjon. 

I eit effektivt storfelokale bør det gjerast ei avveging mellom redusert miljøverknad og dyrevelferd.  

  

(28) IRPP BREF inneheld beste tilgjengelege teknikkar for intensiv fjørfe- eller svineavl i store industrianlegg. Nokre av teknikkane kan òg 

vere relevante for husdyrproduksjon i mindre målestokk. Dokumentet er tilgjengeleg på internett: 

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/irpp.html. 
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I nokre tilfelle kan reduserte ammoniakk- og metanutslepp best oppnåast ved først og fremst å redusere mest mogleg den tida 

dyra oppheld seg innandørs, framfor å gje lokala ei betre utforming. 

Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i65) Legging av rillegolv og installasjon av automatiserte 

golvskraper (J/N) 

(i66) Utslepp av ammoniakk frå husdyrlokale per dyreeining 

per år (kg NH3/dyreeining/år) 

(b32) Husdyrlokala er utstyrte med rillegolv, isolert tak og 

naturleg ventilasjon med automatisk styring. 

3.7.2. Anaerob utrotning 

Beste miljøstyringspraksis er å handsame blautgjødsel og fast husdyrgjødsel i eit system for anaerob utrotning i driftseininga 

eller i eit nærliggjande anlegg for anaerob utrotning for å framstille biogass som kan fangast opp og nyttast til å produsere 

varme og elektrisk kraft, eller oppgraderast til biometan, og som kan erstatte fossilt brensel. Anaerob utrotning gjer òg organisk 

nitrogen om til former som lettare kan takast opp i vekstane, noko som aukar verdien av blautgjødsel og fast husdyrgjødsel som 

erstatning for andre typar gjødsel. 

Ved å utfylle bruken av blautgjødsel og fast husdyrgjødsel med andre organiske restprodukt(29) som vert produserte i 

driftseininga, er det mogleg å kompensere for redusert tilgang på råstoff i beitesesongen, og dermed sikre stabil drift og 

konstant produksjon av biogass. 

Beste miljøprestasjon i system for anaerob utrotning kan oppnåast ved å nytte gasstette behaldarar for biorestar for å unngå tap 

av metan og ammoniakk under lagring. 

Driftseiningar med husdyrhald kan vurdere følgjande alternativ: 

— Anaerob utrotning i driftseininga av blautgjødsel og fast husdyrgjødsel som vert produsert i driftseininga. 

— Anaerob utrotning i driftseininga av blautgjødsel og fast husdyrgjødsel som kjem frå fleire driftseiningar. 

— Anaerob utrotning i driftseininga av organisk avfall, frå både driftseininga og andre kjelder. 

— Sende det organiske avfallet frå driftseininga (medrekna blautgjødsel og fast husdyrgjødsel) til handsaming i eit 

nærliggjande sentralisert anlegg for anaerob utrotning, så framt biorestane seinare kan nyttast effektivt som gjødsel på 

landbruksjord. 

Bruksområde 

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld generelt for driftseiningar med husdyrhald, særleg for samansette driftseiningar med 

store (karbontømde) jordområde som vert nytta til åker- eller hagebruksvekstar, og der bruk av biorestar kan vere nyttig. 

Blautgjødsel eignar seg betre for anaerob utrotning enn fast husdyrgjødsel, som kan komposterast, sjølv om det er mogleg å 

nytte mindre mengder fast gjødsel i anlegg for anaerob utrotning. Omfanget av gjennomføringa og anleggskapasiteten er viktige 

faktorar som verkar inn på den økonomiske berekrafta til anaerob utrotning i driftseininga. Difor kan samarbeid mellom 

nærliggjande driftseiningar eller lokale avfallshandteringsorganisasjonar vere eit avgjerande vilkår for å få gjennomført denne 

beste miljøstyringspraksisen.  

  

(29) Organiske restprodukt som er eigna til å utfylle blautgjødsel og fast husdyrgjødsel i råstoffblandinga for anaerob utrotning i driftseininga, 

er næringsmiddel-, fôr- og avlingsrestar. Dyrking av vekstar med sikte på anaerob utrotning vert derimot ofte knytt til dårleg 

miljøprestasjon ut ifrå eit livsløpsperspektiv, og utgjer dermed ikkje beste praksis. 
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Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i67) Prosentdel av blautgjødsel / fast husdyrgjødsel som vert 

produsert i driftseininga og handsama i eit system for anaerob 

utrotning, før biorestane derfrå vert førte tilbake til 

landbruksjorda (%) 

(i68) Mengd biorestar som vert førte tilbake som gjødsel til 

landbruksjorda i driftseininga (kg/år) 

(b33) 100 % av blautgjødsla som vert produsert i driftseininga, 

vert handsama i eit system for anaerob utrotning med gasstette 

behaldarar for biorestar, før biorestane derfrå vert førte tilbake 

til landbruksjorda. 

3.7.3. Åtskiljing av blautgjødsel/biorestar 

Beste miljøstyringspraksis er å skilje ut blautgjødsel eller biorestar som er produserte i driftseininga og handsama ved anaerob 

utrotning i driftseininga, til faste eller flytande fraksjonar før lagring og spreiing på landbruksjorda. Med slik åtskiljing kan 

næringsstoffa i blautgjødsla/biorestane forvaltast med større presisjon, ettersom det er meir nitrogen i den flytande fraksjonen 

og meir fosfor i den faste. Blautgjødsel og biorestar har eit relativt høgt fosforinnhald som vekstane kan nytte, jamført med 

nitrogeninnhaldet. Åtskiljing kan gjere det lettare å unngå for store mengder av fosfor i jorda, og gjere det lettare å spreie 

organisk materiale og fosfor i den faste fraksjonen på område som ligg lenger unna husdyrlokala. 

Det finst fleire ulike åtskiljingsteknikkar. Dekanteringssentrifugering er éin av dei mest effektive når det gjeld å halde på fosfor 

og få ein tørrare fast fraksjon. 

Åtskiljinga kan effektiviserast ved hjelp av tilsetjingsstoff, til dømes lignitt, bentonitt, zeolitt, krystallar og effektive 

mikroorganismar og/eller førebehandlingar som flokkulering, koagulering og utfelling. 

Bruksområde 

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld generelt for driftseiningar med husdyrhald. For driftseiningar med avgrensa kapasitet 

til lagring av blautgjødsel kan dette vere særleg nyttig på grunn av reduksjonen i blautgjødselvolumet, medan driftseiningar i 

nitratutsette område har stort utbyte av å kunne tilføre nitrogen utan fosfor. 

Denne beste miljøstyringspraksisen er ikkje eigna for driftseiningar der husdyrgjødsla i all hovudsak vert handtert i 

fastgjødselsystem, til dømes talle (gjeld mange driftseiningar med kjøtfe- og sauedrift), og er ikkje alltid økonomisk berekraftig 

for små driftseiningar. 

Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i69) Prosentdel av blautgjødsel som vert produsert i 

driftseiningar med mjølkeproduksjon eller svine- eller 

fjørfeavl, der gjødsla er åtskild før lagring (%) 

(i70) Prosentdel av biorestar frå eit system for anaerob utrotning 

i driftseininga, der biorestane er åtskilde før lagring (%) 

(i71) Målretta spreiing av flytande og faste fraksjonar, 

avhengig av næringsstoffbehovet til vekstane og behovet for 

organisk materiale i jorda (J/N) 

(b34) Blautgjødsel eller biorestar som vert produserte i 

driftseiningar med mjølkeproduksjon eller svine- eller 

fjørfeavl, vert åtskilde etter behov til flytande og faste 

fraksjonar som vert spreidde på jorda, avhengig av nærings-

behovet til vekstane og behovet for organisk materiale i jorda. 

3.7.4. Høvelege system for handsaming av blautgjødsel og for lagring av blautgjødsel eller biorestar 

Dersom anaerob utrotning av blautgjødsel(30) ikkje er mogleg, er beste miljøstyringspraksis å nytte teknikkar som reduserer 

utsleppa av ammoniakk (NH3), og samstundes, med tanke på at husdyrgjødsla skal spreiast på landbruksjord, held ved lag ein 

høg næringsverdi. Dette kan oppnåast ved å gjere dei følgjande tiltaka:  

  

(30) Slik det er gjort greie for i beste miljøstyringspraksis 3.7.2. 
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— Forsuring av blautgjødsel: pH-verdien i blautgjødsla vert redusert ved bruk av ein sur reagens, til dømes svovelsyre 

(H2SO4). Ein lågare pH-verdi medverkar til å redusere både sjukdomsframkallande organismar og ammoniakkutslepp. 

— Kjøling av blautgjødsel: Kjøling reduserer fordampinga av ammoniakk i husdyrlokala, og dermed utsleppa av ammoniakk, 

noko som òg medverkar til betre dyrevelferd. 

— Høvelege lagringssystem for blautgjødsel: Minsking av arealet der utsleppa kan oppstå, ved å plassere kunstige eller 

naturlege dekke over blautgjødsellageret og/eller gjere lagertankane djupare. Nye lagertankar for blautgjødsel skal 

byggjast som høge tankar (> 3 m i høgda) med eit tett lokk eller ein duk over, medan eksisterande lagertankar skal, der det 

er mogleg, dekkjast med eit tett lokk eller ein duk, eller eventuelt med eit flytande dekke (til dømes plastduk eller LECA), 

og eksisterande blautgjødsellager i laguner skal ha eit flytande dekke (til dømes plastduk eller LECA). 

— Syte for tilstrekkeleg lagringskapasitet for blautgjødsel, slik at blautgjødsla vert spreidd på eit tidspunkt som er mest 

mogleg ideelt i høve til tilstanden i jordbotnen og planen for forvalting av næringsstoff. Til dømes bør alle driftseiningar 

syte for at lagringskapasiteten for blautgjødsel oppfyller nasjonale krav til nitratutsette område, uavhengig av om eininga 

ligg i eit nitratutsett område eller ikkje. 

Beste praksis for lagringssystem for blautgjødsel er òg beste praksis for lagertankar til biorestar. 

Bruksområde 

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld generelt for driftseiningar med mjølkeproduksjon eller svine- eller fjørfeavl der dyra 

er oppstalla store delar av året. 

Dei moglege farane ved bruk av syre i samband med forsuring av blautgjødsla vekkjer uro i nokre medlemsstatar. I tillegg kan 

bruken av svovelsyre føre til ein sulfatreaksjon som påverkar slitestyrken til visse typar betong som vert nytta til å byggje 

lagertankane, men dette kan avgrensast ved å velje ein meir veleigna betong. 

Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i72) Lagringskapasitet for blautgjødseltankar (m3) 

(i73) Bruk av forsuring av blautgjødsel eller kjøling av 

blautgjødsel (J/N) 

(i74) Lagertankar for blautgjødsel og biorestar er dekte til (J/N) 

(b35) Nye blautgjødsellager og biorestlager er bygde som høge 

tankar (> 3 m i høgda) med eit tett lokk eller ein duk over. 

(b36) Der det er mogleg, er eksisterande lagertankar dekte med 

eit tett lokk eller ein duk, eller eventuelt med eit flytande 

dekke, medan eksisterande blautgjødsellager i laguner har eit 

flytande dekke. 

(b37) Den samla lagringskapasiteten for blautgjødsel er minst 

på nivå med det som krevst i relevante nasjonale reglar for 

nitratutsette område, utan omsyn til om driftseininga ligg i eit 

nitratutsett område eller ikkje, og er tilstrekkeleg til å sikre at 

tidspunktet for gjødslinga når som helst kan optimerast med 

omsyn til driftseiningsplanen for forvalting av næringsstoff. 
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3.7.5. Høveleg lagring av fast husdyrgjødsel 

Beste miljøstyringspraksis er at alle faste fraksjonar som vert produserte i eit gjødselhandteringssystem, skal komposterast eller 

lagrast i haugar. Lagring i haugar inneber at fast husdyrgjødsel vert lagra i minst 90 dagar før spreiing, utan at haugen vert 

tilført fersk gjødsel. Husdyrgjødsel som er lagra i haugar, må dekkjast til og ikkje leggjast nær vassdrag, og eventuell avrenning 

må samlast opp og avleiast til eit blautgjødselsystem i driftseininga eller tilbake til gjødselhaugen. 

Bruksområde 

Beste miljøstyringspraksis gjeld generelt for driftseiningar med husdyrhald, særleg driftseiningar som ligg i område der det er 

høg risiko for at sjukdomsframkallande organismar vert overførte til vass-system. Praksisen gjeld likevel ikkje for driftseiningar 

i område der det er mogleg med nedmolding av fersk husdyrgjødsel rett i jorda (til dømes i nærleiken av åkerjord) om våren, 

ettersom ein slik metode kan gje ein betre samla miljøprestasjon. 

Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i75) Prosentdel av faste fraksjonar av husdyrgjødsel som vert 

lagra (%) 

(i76) Plasseringa og handteringa av lager av fast husdyrgjødsel 

førebyggjer ureining av overflatevassdrag (J/N) 

(b38) Faste fraksjonar av husdyrgjødsel vert komposterte eller 

lagra i haugar i minst tre månader utan at det vert tilført fersk 

gjødsel. 

(b39) Lager av fast husdyrgjødsel vert dekte til og ligg ikkje 

nær overflatevassdrag, og sigevatn vert samla opp og 

resirkulert gjennom gjødselhandteringssystemet til drifts-

eininga. 

3.7.6. Nedfelling av blautgjødsel og nedmolding av husdyrgjødsel 

Utslepp av ammoniakk frå jordbotnen oppstår straks etter spreiing av blautgjødsla eller husdyrgjødsla, og kan i stor grad 

unngåast ved nedfelling av blautgjødsla under jordoverflata eller ved nedmolding av husdyrgjødsla under jordoverflata ved 

hjelp av pløying eller alternative teknikkar. 

Difor er beste miljøstyringspraksis å 

— nytte grunn nedfelling av blautgjødsel nær røtene til vekstane for å redusere nitrogentapet frå fordamping av ammoniakk, 

og plassere næringsstoffa på ein måte som gjev best mogleg næringsopptak i vekstane, 

— utføre nedmolding av fast husdyrgjødsel i åkerjord snarast mogleg etter spreiing, der direkte nedmolding med pløying gjev 

størst reduksjon av ammoniakkutslepp, men både nedmolding utan vending av jorda og forseinka nedmolding (til dømes 

etter 4–24 timar) utgjer ein monaleg reduksjon. 

Bruksområde 

Grunn nedfelling av blautgjødsel fungerer best dersom blautgjødsla har lågt tørrstoffinnhald, helst lågare enn 6 %, og høver best 

på åtskilde fraksjonar av blautgjødsel eller biorestar. Med nedfelling vert doseringa og plasseringa av blautgjødsla meir 

nøyaktig, men denne metoden kan ikkje nyttast i bratte skråningar eller på steinete jord, leire, torvjord eller grunn jord, der 

andre teknikkar som til dømes slepesko og stripespreiing kan vere betre eigna (sjå beste miljøstyringspraksis 3.7.7). 

— Nedmolding av husdyrgjødsel kan berre nyttast på åkerjord. Metoden bør dessutan unngåast i periodar som er for tørre 

eller vindfulle, eller når jorda er svært våt. Dei beste tilhøva for å minimere ammoniakkutslepp frå fordamping er kjølig og 

fuktig vêr før eller medan det regnar lett. 

— Spreiing av blautgjødsel eller husdyrgjødsel bør alltid vere i tråd med prinsippa for utarbeiding av næringsstoffbudsjett 

(beste miljøstyringspraksis 3.3.1) og nøyaktig tilførsel av næringsstoff (beste miljøstyringspraksis 3.3.3).  
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Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i77) Nedmolding av husdyrgjødsel i åkerjord vert utført 

seinast to timar etter spreiing (J/N) 

(i78) Bruk av grunn nedfelling ved spreiing av blautgjødsel 

(J/N) 

(b40) I samsvar med næringsbehovet til vekstane vert 100 % 

av blautgjødsla som vert spreidd på marka, påført med grunn 

nedfelling, slepesko eller stripespreiing, og 100 % av husdyr-

gjødsel med høgt ammoniuminnhald som vert spreidd på berr 

dyrkbar mark, vert påført med nedmolding i jorda så snøgt som 

mogleg og seinast innan to timar. 

3.7.7. Spreiing av blautgjødsel på grasmark 

Beste miljøstyringspraksis er å spreie blautgjødsel på grasmark med grunn nedfelling (sjå beste miljøstyringspraksis 3.7.6). 

Dersom dette ikkje er mogleg, er beste miljøstyringspraksis å nytte 

— stripespreiing, som reduserer blautgjødselarealet som vert eksponert for luft, ved å plassere blautgjødsel i smale striper rett 

på bakken under bladmassen, 

— slepesko, der ein metallsko skil fôrvekstane, og blautgjødsla vert avsett i striper på jordoverflata med minimal ureining av 

fôrvekstane, og nitrogentapet frå fordampinga av ammoniakk vert redusert, noko som fører til mindre ureining av graset 

som vert nytta til beiting og/eller ensilasjeproduksjon. 

Bruksområde 

Bruk av stripespreiing og slepesko gjeld generelt for driftseiningar med husdyrhald. Dersom driftseininga ikkje eig det 

naudsynte utstyret, kan driftseininga peike ut ein tenesteleverandør som kan yte denne tenesta. 

Éin mogleg avgrensande faktor for bruk av slepesko er tjukna (det vil seie høgt innhald av faststoff) på blautgjødsla, særleg når 

det vert nytta eit system med slangar. 

Ved spreiing av blautgjødsel på grasmark bør det alltid takast omsyn til dei prinsippa for utarbeiding av næringsstoffbudsjett 

som er fastsette i beste miljøstyringspraksis 3.3.1. 

Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i78) Bruk av grunn nedfelling ved spreiing av blautgjødsel 

(J/N) 

(i79) Blautgjødsel vert spreidd ved bruk av stripespreiing eller 

slepesko (J/N) 

(i80) Prosentdel av blautgjødsel som vert spreidd på grasmark 

med grunn nedfelling, slepesko eller stripespreiing (%) 

(b41) I samsvar med næringsbehovet til vekstane vert 100 % 

av blautgjødsla som vert spreidd på grasmark, påført med 

grunn nedfelling, slepesko eller stripespreiing. 

3.8. Vatning 

Dette avsnittet er relevant for alle driftseiningar som nyttar vatning, særleg driftseiningar som ligg i område med avgrensa 

tilgang på vatn. Effektive vatningsteknikkar som gjev minst mogleg vassbruk og/eller mest mogleg effektiv vassbruk(31)), vert 

omtala her.  

  

(31) Effektiv vassbruk vert definert som avlingsresultat (til dømes kg) per volumeining (til dømes m3) av tilført vatningsvatn. Metodar som 

gjev betre avlingsresultat per «vassdrope», gjev meir effektiv vassbruk. Vassbruken vert difor meir effektiv dersom produksjonen av 

avlingar aukar og/eller den sesongbaserte vassbruken vert redusert. For å sikre store avlingar er det naudsynt å optimere oppsamlinga og 

lagringa av nedbør i jorda og evna vekstane har til å utnytte fukta i jorda, medan omfanget av vassunderskot i viktige fasar av utviklinga av 

vekstane, bør reduserast mest mogleg. 
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3.8.1. Landbruksmetodar for optimering av vatningsbehovet 

Beste miljøstyringspraksis er å optimere vatningsbehovet ved å gjere dei følgjande tiltaka: 

— Jordforvalting: Dei fysikalsk-kjemiske eigenskapane har stor innverknad på vassbehova og vatningsplanen. Viktige 

jordparametrar omfattar djupn, vassbindingsevne og infiltrasjonsgrad. Vassbindingsevna i jordbotnen er avhengig av 

jordstrukturen og innhaldet av organisk materiale, som kan aukast ved effektivt vekselbruk og tilføring av organisk 

materiale, husdyrgjødsel osv. Den effektive djupna i jordbotnen kan aukast ved å bryte opp pakka jordlag med 

plantegroper, slik at planterøtene får tilgang til større mengder vatn frå jorda. Fordampinga av vatn frå jordbotnen kan 

minskast ved redusert jordarbeiding (til dømes jordarbeiding mellom radene) eller ved tildekking med organisk materiale 

eller plast. 

— Val av artar og sortar av vekstar som er tilpassa effektiv vassbruk: Val av genotypar som toler vasstress eller salinitet, og 

som er betre eigna til underskotsvatning. 

— Identifisering av vassbehovet til vekstar: Nøyaktig utrekning av vassbehovet til vekstane på grunnlag av 

evapotranspirasjonen deira i høve til plantevekstfase og vêrtilhøve. 

— Vurdering av vasskvalitet: Dei fysiske og kjemiske vassparametrane bør overvakast for sikre at plantene har tilgang til 

vatn av god kvalitet. Når det gjeld dei fysiske parametrane, bør vatnet halde omgjevnadstemperatur og vere tilstrekkeleg 

reint (til dømes kan partiklar og/eller suspendert fast stoff stoppe til vatningsutstyret). Når det gjeld dei kjemiske 

parametrane, fører ein høg konsentrasjon av løyseleg salt til tilstopping av distribusjonsutstyret til vatninga, og ytterlegare 

vassmengder kan verte naudsynt for å unngå at saltet hopar seg opp i rotsona. Dessutan kan ein høg konsentrasjon av visse 

delemne, til dømes svovel (S) og klor (Cl), føre til toksisitetsproblem for vekstar og bør difor overvakast nøye. 

— Nøyaktig vatningsplan for å tilpasse vassforsyninga etter evapotranspirasjonen frå vekstane. Dette kan gjennomførast ved 

hjelp av vassbalansemetoden(32) og/eller jordfuktsensorar(33). 

Bruksområde 

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld generelt for alle driftseiningar som nyttar vatning, særleg driftseiningar som ligg i 

tørre område. Nokre tiltak inneber investerings- og driftskostnader, noko som kan utgjere ei hindring for små driftseiningar. 

Desse kostnadene kan vegast opp av dei innsparingane som følgjer av redusert vassbruk, og i nokre tilfelle, av større overskot 

på grunn av betre avkasting. 

Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i81) Effektiv vassbruk uttrykt i kg/m3 

(i82) Prosentvis endring i vatningsbehov (%) 

Ikkje relevant 

3.8.2. Optimering av vatningsfordelinga 

Beste miljøstyringspraksis er å velje det mest effektive vatningssystemet som gjev best mogleg vatningsfordeling i eit dyrka 

område: 

— Dryppvatning for intensive dyrkingssystem (radvekstar).  

  

(32) Vassbalansemetoden omfattar tre grunnleggjande steg: i) utrekning av tilgjengeleg vatn i rotsona ut ifrå jordstruktur og rotdjupn, ii) val av 

tillate vassunderskot etter kva art som vert dyrka, vekstfasen, vassbindingsevna i jordbotnen og pumpekapasiteten til vatningssystemet og 

iii) utrekning av evapotranspirasjonen til vekstane. Med denne metoden vert det vatna når evapotranspirasjonen overstig det tillatne 

vassunderskotet. 

(33) Jordfuktsensorar vert nytta til å stille inn vatningsfrekvensen og -mengda. Mengda vert rekna ut på grunnlag av endringar i fuktinnhaldet i 

jorda mellom to vatningar, så framt evapotranspirasjonen mellom dei to vatningane svarar til endringa i jordfukt i same periode. Alternativt 

kan dette reknast ut ved å måle spenningar i jorda før vatninga finn stad og nytte det tillatne vassunderskotet for å finne ut kor mykje vatn 

som trengst. 
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— Sprinklar med lågt trykk til bruk på radvekstar og frukttre, der vatnet vert sprøyta under bladmassen. Ved utforming av 

slike system må driftstrykk, dysetype og -diameter, avstand og plassering og vindstyrke vurderast grundig for å oppnå 

jamn vatning. 

Bruksområde 

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld generelt for både tørre og fuktige område, på dei fleste jordtypane og på vekstar som 

vert planta i rader, til dømes blåluserne, bomull og mais. 

Dryppvatning på leirjord må skje langsamt for å unngå opphoping av vatn på overflata og avrenning. På sandhaldig jord må 

vassdropane sleppast ut i større mengder for å sikre at jorda vert tilstrekkeleg bløytt i tverrgåande retning. For vekstar som vert 

dyrka i hellingar, er målet å få færrast mogleg endringar i utsleppsmengdene som følgje av ulike høgdenivå. 

I sprinklarsystem med lågt trykk bør driftstrykket justerast slik at vatningsmengda vert tilpassa dei fysiske eigenskapane til 

jordbotnen. På vekstar som vert dyrka i hellingar, kan sprinklar med lågt trykk nyttast så framt dei tverrgåande røyra som leier 

vatnet til sprinklane, følgjer terrenget så langt som råd er, slik at trykket vert halde lågt og vatninga frå sprinklane er jamn. 

Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i83) Dryppvatning er installert (J/N) 

(i84) Sprinklarar med lågt trykk er installert (J/N) 

(i85) Vatningseffektivitet(1) på vekstnivå (%) 

Ikkje relevant 

(1) Vatningseffektivitet viser til kor mykje av det tilførte vatnet som faktisk er tilgjengeleg for vekstane. Denne indikatoren vert utrekna ved at 

effektiviteten av overføringa av vatn til feltet, til dømes gjennom kanalar, vert multiplisert med effektiviteten av vatninga på feltet 

3.8.3. Styring av vatningssystem 

Beste miljøstyringspraksis er mest mogleg effektiv bruk og styring av vatningssystem for å unngå vasstap, omfattande 

avrenning og tilfelle av over- og/eller undervatning. Vassmålarar er viktige for å kunne fastsetje den nøyaktige vassmengda som 

vert nytta til vatning, og for å oppdage vasstap. Avleiingsgrøfter kan samle opp avrenning frå skråningar for å få minst mogleg 

skade på avlingane. 

Bruksområde 

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld generelt for alle driftseiningar som nyttar vatning, særleg driftseiningar som ligg i 

tørre område. 

Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i86) Vatningseffektivitet på driftseiningsnivå (%) Ikkje relevant 

3.8.4. Effektive og kontrollerte vatningsstrategiar 

Optimal vatning er mogleg med tenlege strategiar for å unngå overvatning eller vassunderskot. 

I regionar der vassressursane er svært avgrensa, er beste miljøstyringspraksis å nytte underskotsvatning, og med denne 

strategien vert vekstane i nokre av vekstfasane eller i heile vekstsesongen utsette for eit visst vasstressnivå som fører til 

avgrensa eller ingen reduksjon i avlingane.  
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Eit døme på underskotsvatning er delvis uttørka rotsone (Partial Root Drying –PRD), som går ut på vekselvis vatning av den 

eine eller andre sida av vekstar som er planta i rader, slik at berre deler av røtene vert utsette for vasstress. 

Bruksområde 

Underskotsvatning er særleg nyttig i svært tørre område der det er fornuftig for gardbrukaren å oppnå størst mogleg nettoinntekt 

per eining vatn som vert nytta, i staden for per jordeining. Slik vatning kan likevel ikkje nyttast over lengre periodar. 

Før denne metoden vert teken i bruk, er det svært viktig å vurdere verknaden av spesifikke strategiar for underskotsvatning 

gjennom feltforsøk over fleire år for kvar einskild vekst i dei aktuelle agroklimatiske sonene. 

Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i81) Effektiv vassbruk, uttrykt i kg/m3 Ikkje relevant 

3.9. Plantevern 

Dette avsnittet er relevant for alle driftseiningar. I dette avsnittet vert det gjort greie for beste praksis for korleis gardbrukarar 

kan gjere omfattande tiltak når det gjeld bruk av strategiar for berekraftig plantevern for å førebyggje mot skadegjerarar, 

optimere og redusere bruken av plantevernmiddel og, dersom slike middel er naudsynte, velje dei midla som har minst 

miljøverknad og som samsvarer best med strategien elles. Det er beste praksis for gardbrukarar å gjere desse tiltaka, som går ut 

over dei lovfesta krava, det vil seie føresegnene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/128/EF(34) og europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009(35), der bruken av dei allmenne prinsippa for integrert nedkjemping av skadegjerarar i 

Europa er fastsette. 

3.9.1. Berekraftig plantevern 

Beste miljøstyringspraksis er å kontrollere populasjonen av skadegjerarar ved å vedta ein dynamisk forvaltingsplan for 

plantevern, som omfattar ein førebyggjande strategi og viktige aspekt ved integrert nedkjemping av skadegjerarar. Dei 

viktigaste faktorane i ein effektiv dynamisk forvaltingsplan for plantevern, er følgjande: 

— Vekselbruk som førebyggjer vekst i populasjonen av skadegjerarar hjå åkervekstar og grønsaker og i samansette 

driftseiningar, ved at det vert innført eit avbrot i tid og rom som hindrar ytterlegare reproduksjon av visse artar av 

skadegjerarar. Vekselbruk medverkar òg til at det ikkje oppstår problem med akkumulering av sjukdomsframkallande 

organismar som vert overførte gjennom jord, og til å halde ved lag jordfertiliteten (slik det er gjort greie for i beste 

miljøstyringspraksis 3.3.2). 

— Bruk av resistente/tolerante vekstsortar. 

— Bruk av landbruks- og hygienemetodar som reduserer førekomsten/påverknaden av skadegjerarar, til dømes gjennom val 

av såtid, jamleg reingjering av maskiner, verktøy osv. 

— System for overvaking og tidleg diagnostisering for å fastsetje om og når det er naudsynt å gripe inn. 

— Biologisk nedkjemping av skadegjerarar, der skadegjerarar vert motverka gjennom bruk av biologiske plantevernmiddel, 

nytteorganismar eller naturlege fiendar. Dette kan vere slike som alt finst i driftseininga, og/eller som vert innførte(36). For 

at populasjonen av nytteorganismar eller naturlege fiendar skal haldast ved lag, er det naudsynt å unngå uheldige 

landbruksmetodar (til dømes redusert slåttefrekvens) og å bevare eller utvikle eit habitat i driftseininga, til dømes naturlege 

striper (til dømes med ei breidd på 5 m) med viltveksande eller tilsådde planter.  

  

(34) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/128/EF av 21. oktober 2009 om fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak for å oppnå 

bærekraftig bruk av pesticider (TEU L 309 av 24.11.2009, s. 71). 

(35) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevernmidler og om oppheving av 

rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (TEU L 309 av 24.11.2009, s. 1). 

(36) Biologisk nedkjemping av skadegjerarar kan gjennomførast gjennom innføring, auke og bevaring. Innføring er basert på fastsetjing av kva 

skadegjerarar som skal nedkjempast, og på identifisering og innføring av dei naturlege fiendane deira i området. Auke inneber frislepp av 

naturlege fiendar som alt finst i driftseininga, noko som styrkjer den naturlege populasjonen. Bevaring av eksisterande naturlege fiendar 

inneber å tryggje dei føresetnadane som gjer det mogleg for naturlege populasjonar av naturlege fiendar å eksistere. Den siste metoden er 

den enklaste å gjennomføre, ettersom naturlege fiendar alt er tilpassa habitatet og skadegjerarane. 
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— Bruk av kjemikaliefrie teknikkar når det er mogleg, til dømes solarisering av jord eller mellomvekstar til jorddesinfeksjon. 

Når plantevernmiddel vert nytta (berre når behovet er påvist, til dømes som følgje av overvaking), skal det i størst mogleg 

grad veljast plantevernmiddel som inneber låg risiko, er målretta og gjev færrast biverknader. Dei skal tilførast med 

presisjon, noko som medverkar til redusert bruk av pesticid og gjev betre verknad. Særleg kan tilføringa gjerast effektiv 

ved obligatorisk kalibrering av maskiner, men òg gjennom teknikkar for presisjonslandbruk, til dømes bruk av sensorar og 

GPS-utstyr for å nytte nøyaktig den mengda av plantevernmidla som trengst, og berre i dei tilfella der skadegjerarar utgjer 

eit problem for avlingane i driftseininga. Det er òg viktig med ei detaljert oversikt over tilstanden til vekstane og utførte 

behandlingar. 

— Opplæring av brukarar/gardbrukarar i effektiv bruk av plantevernmiddel, personleg tryggleik og høgaste nivå for miljøvern 

i alle ledd, frå kjøp og bruk av plantevernmiddel til korrekt handsaming (lagring) og slutthandsaming av produkta, 

medrekna emballasjen. Opplæringsprogrammet skal særleg omfatte bruk av verneutstyr og -klede og gje informasjon om 

kor viktig det er å ta omsyn til lokale vêrtilhøve og gjeldande miljøføresegner, korleis det er mogleg å identifisere stader 

der plantevernmiddel kan kome over i vassmiljøet, kontrollere bruksspesifikke driftsparametrar og syte for reingjering av 

maskiner, og syte for korrekt slutthandsaming av restmengder av plantevernmiddel og korrekt lagring av produkta. 

— Jamleg gjennomgåing av verknaden av plantevernstrategien som vert nytta, på grunnlag av innsamla data, for å betre 

avgjerdstakinga og vidareutvikle strategien. 

Bruksområde 

Denne beste miljøstyringspraksisen omfattar eit breitt spekter av teknikkar som kan nyttast kvar for seg eller saman, og må 

tilpassast avlinga og dei særlege tilhøva i kvar region, kvar driftseining og kvart felt. Utarbeiding og gjennomføring av ein 

dynamisk forvaltingsplan for plantevern gjeld generelt, så framt dei tiltaka som er knytte til planen, er godt eigna i kvart einskilt 

tilfelle. Til dømes er vekselbruk og biologisk nedkjemping av skadegjerarar særleg relevant for økologiske driftseiningar eller 

konvensjonelle driftseiningar med ekstensiv drift. 

Biologisk nedkjemping av skadegjerarar er lett å gjennomføre i hagebruk i veksthus og tunnel og i frukthagar, der dei 

kontrollerte tilhøva fremjar snøgg utvikling av store populasjonar av innførte gunstige organismar og hindrar migrering ut av 

dyrkingsområdet. I opne område er dette vanskelegare å gjennomføre, særleg i produksjonssystem med kort veksttid. Generelt 

sett er dei førebyggjande tiltaka og den biologiske nedkjempinga meir effektive dersom populasjonen av skadegjerarar ikkje er 

for stor på det tidspunktet og på den staden der dei naturlege fiendane vert sette ut; i motsett fall kan desse tiltaka vise seg å 

ikkje vere tilstrekkelege til å verne avlingane. Særleg bør det visast aktsemd når det vert sett ut naturlege fiendar: Som ein 

allmenn regel skal dette skje når temperaturen er relativt låg, til dømes tidleg om morgonen eller seint om 

ettermiddagen/kvelden, under gunstige vêrtilhøve og på den tida av året som er best eigna for den spesifikke organismen. 

Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i87) Ein dynamisk plantevernplan for berekraftig plantevern 

er innført og omfattar i) vekselbruk med sikte på å førebyggje 

spreiing av skadegjerarar, ii) biologisk nedkjemping av 

skadegjerarar, iii) korrekt bruk av plantevernmiddel (dersom 

slik bruk er naudsynt), iv) høveleg opplæring i plantevern og v) 

jamleg gjennomgåing og betring av planen (J/N) 

Ikkje relevant 

3.9.2. Val av plantevernmiddel 

Beste miljøstyringspraksis er å velje plantevernmiddel som er i samsvar med føresegnene i direktiv 2009/128/EF, og som er 

mest mogleg målretta mot dei aktuelle skadegjerarane, har minst mogleg miljøverknader(37) og utgjer minst mogleg fare for 

menneskehelsa. Gardbrukarar kan nå desse måla ved å lese etikettane på desse produkta og søkje i offentleg tilgjengelege 

databasar som inneheld informasjon om kva giftverknad pesticida har på menneskehelsa og/eller dyre- og plantelivet ved ei viss 

dosering. Målet er å velje dei produkta som har lågast giftverknad, og som nedkjempar dei aktuelle artane av skadedyr på ein 

  

(37) I produksjons- og bruksleddet. 



Nr. 33/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.5.2020 

 

mest mogleg målretta måte utan å vere til hinder for dei biologiske nedkjempingstiltaka som er sette i verk (til dømes naturlege 

fiendar). Risikoen for resistens hjå skadegjerarane må òg vurderast, og ved behov må det utarbeidast ein strategi. Det må òg 

takast omsyn til dei særlege eigenskapane til den avlinga og det feltet som skal behandlast (særleg avstand til vasskjelder, 

jordtilhøve, dyrkingssystem osv.) for å kunne slå fast om eit visst plantevernmiddel er eigna. 

Bruksområde 

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld for alle gardbrukarar som har bruk for plantevernmiddel. 

Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i89) Plantevernmidla som er valde, har lågast mogleg 

giftverknad og er i tråd med den overordna planteverns-

trategien (J/N) 

Ikkje relevant 

3.10. Hagebruk i veksthus og tunnel 

Dette avsnittet er relevant for driftseiningar som dyrkar frukt og grønsaker under tak (til dømes i veksthus). 

3.10.1. Energieffektivitetstiltak for hagebruk i veksthus og tunnel 

Beste miljøstyringspraksis er å redusere energibehovet i lukka veksthus og, der det er mogleg, dekkje behovet ved å produsere 

fornybar energi på staden: 

— Redusere energibruken gjennom dynamisk kontroll av klimaparametrar i veksthuset som justerer tilhøva inne i veksthuset 

etter vêrtilhøva ute. 

— Betre «bygningsskalet» (veksthuset) ved å velje eigna dekkmateriale, til dømes to lags ruter i glas eller plast. 

— Vurdere kva retning og plassering vindauga skal ha i nye anlegg eller ved større ombyggingar. 

— Setje i verk kjøletiltak i veksthus som ligg i tørre og varme klima, særleg gjennom bruk av naturleg ventilasjon, 

kvitkalking som reduserer solstråling inn i veksthuset, og/eller fordampingsteknikkar, til dømes kjølarar og 

tåkesprøyting(38). 

— Dersom det er mogleg, bør det installerast eit system for geotermisk oppvarming av veksthus som ligg i kjølege klima og 

har behov for oppvarming; geotermiske brønnar kan pumpe vatn som har ein monaleg høgare temperatur enn 

omgjevnadstemperaturen i lufta, direkte til varmeleveringssystemet i veksthuset eller til ei rekkje ulike varmesystem. 

— Montere eigna lysgjevingsutstyr som tek omsyn til lokale klimatilhøve og den verknaden lysgjevingsutstyret har på inne-

temperaturen. 

Bruksområde 

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld generelt for driftseiningar med hagebruk i veksthus og tunnel. 

Bruken av geotermisk energi er avgrensa, mellom anna på grunn av dei særlege eigenskapane ved temperaturprofilen i det 

vassførande sjiktet og dei investeringane som krevst.  

  

(38) Ved bruk av kjølarar vert det montert vifter på éin vegg og ei våt plate på motsett vegg, slik at lufta utanfrå vert sogen inn i veksthuset 

gjennom den våte plata, noko som reduserer temperaturen. Ved tåkesprøyting vert det tilført vatn i svært små dropar som fordampar, noko 

som senkar temperaturen i veksthuset. 
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Ettersom fordampingsteknikkane omfattar bruk av ferskvatn, må det takast omsyn til tilgangen på vatn. Vidare må det ikkje 

nyttast vatn i slike mengder at fuktnivået i veksthuset vert høgare enn det optimale nivået (vanlegvis 65–70 %) og dermed 

påverkar transpirasjonen hjå vekstane. Dette er særleg relevant ved tåkesprøytingsteknikkar og i område med høg luftfukt. 

Tåkesprøytingsteknikkar kan òg innebere store investeringar på grunn av det vassdistribusjonssystemet som krevst. 

System med kjølarar er berre effektive når veksthusbreidda er over 50 m, men har den føremonen at dei òg kan drivast med 

sjøvatn. 

Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i90) Bruk av energi til lysgjeving i veksthuset (kWh/m2/år) 

(i91) Samla energibruk i veksthuset (kWh/avling) 

(i92) Prosentdel av energibruken til veksthuset som går til 

oppvarming, kjøling, lysgjeving og produksjon av karbondi-

oksid (dersom det er relevant), og som vert dekt av fornybar 

energi produsert på staden, på årsbasis (%) 

(b42) Den kombinerte energibruken til hagebruk i veksthus og 

tunnel til oppvarming, kjøling, lysgjeving og produksjon av 

karbondioksid (dersom det er relevant) vert dekt av minst 80 % 

fornybar energi produsert på staden, på årsbasis. 

3.10.2. Vassforvalting i hagebruk i veksthus og tunnel 

Beste miljøstyringspraksis er å oppnå størst mogleg vatningseffektivitet for grønsaksvekstar i lukka veksthus som ligg i tørre 

område, ved å gjennomføre følgjande tiltak: 

— Fastsetje det nøyaktige vassbehovet til vekstane(39) i tråd med dei prinsippa som det er gjort greie for i beste 

miljøstyringspraksis 3.8.1. 

— Ta i bruk eit vatningsplansystem (i tråd med dei prinsippa som det er gjort greie for i beste miljøstyringspraksis 3.8.1) som 

tek omsyn til vassbehovet og tilgangen på vatn i rotsona til vekstar som vert dyrka i jord eller substrat. Særleg for vekstar 

som vert dyrka i substrat, gjer innføringa av ein vatningsplan basert på fuktsensorar det mogleg med hyppigare vatning 

med små vassmengder, noko som sikrar tilstrekkeleg forsyning av vatn og næringsstoff. 

— Nytte ein vatningsmetode som gjev mest mogleg effektiv vassbruk(40), til dømes dropevatning for vekstar som vert dyrka i 

substrat, og eit system med lukka (eller delvis lukka) krinsløp for vekstar som vert dyrka i jord eller i substrat. Både 

dropevatning og system med lukka krinsløp gjer det mogleg å nytte gjødslingsvatning. 

Bruksområde 

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld generelt for alle driftseiningar med hagebruk i veksthus og tunnel, særleg i tørre 

område. 

System med lukka krinsløp er teknisk effektive, men økonomisk er dei levedyktige berre i område med god vasskvalitet eller 

der det vert dyrka avlingar av høg verdi som veg opp for dei kostnadene som er knytte til trygging av god vasskvalitet, til 

dømes oppsamling av regnvatn og/eller avsalting. 

Dropevatningssystem sikrar jamn spreiing av vatnet og er svært effektive i bruk, så framt dei er dimensjonerte og utforma på 

rett måte. 

Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i81) Effektiv vassbruk uttrykt i kg/m3 Ikkje relevant 

  

  

(39) For hagebruk i veksthus og tunnel vert nettovassbehovet til vekstane rekna som likt med evapotranspirasjonen til vekstane, ettersom det 

ikkje kjem nedbør inn i veksthuset og fukttapet er lågt. 

(40) Definisjonen av effektiv vassbruk finst i beste miljøstyringspraksis 3.8.1. 
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3.10.3. Avfallshandtering i hagebruk i veksthus og tunnel 

Beste miljøstyringspraksis er å sortere dei ulike avfallsfraksjonane frå hagebruk i veksthus og tunnel, og å 

— kompostere restmengder av biomasse eller sende biomassen til eit nærliggjande anlegg for anaerob utrotning, 

— nytte bioplast når det er mogleg, i tildekkingsfilm som er fullstendig biologisk nedbryteleg, og i potter som kan 

komposterast på staden eller sendast til eit nærliggjande anlegg for anaerob utrotning, 

— sortere og lagre restmengder og emballasje frå plantevernmidla på ein korrekt måte for å unngå utleking og indirekte 

kontakt med jord, planter og vatn, 

— sende alt ureina materiale til eigna handsaming hjå eit spesialisert føretak som har handsamingsløyve, 

— sende all rein plast til attvinning. 

Bruksområde 

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld generelt for alle lukka veksthus, men òg for dei fleste typar driftseiningar. 

Bioplastmaterialet som skal nyttast, bør oppfylle dei følgjande kriteria: 

— Fullstendig biologisk nedbryting (og ikkje berre oppløysing) på over 90 %. 

— Brukstida står i høve til den særskilde bruken. 

— Ingen restar av tungmetall eller andre skadelege kjemiske delemne. 

Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i93) Alt biomasseavfall vert kompostert eller sendt til anaerob 

utrotning (J/N) 

(i94) Bruk av fullstendig biologisk nedbryteleg bioplastma-

teriale i potter og tildekkingsfilm (J/N) 

(i95) Prosentdel av ikkje-ureina plastavfall som vert sendt til 

attvinning (%) 

(b43) Alt avfall vert samla inn, sortert og handsama på ein 

korrekt måte, den organiske fraksjonen vert kompostert, og det 

vert ikkje sendt avfall til deponering. Dette gjeld særleg 

følgjande: 

— Alt tildekkingsmateriale er 100 % biologisk nedbryteleg, 

med mindre det er tale om plastfilm som vert fysisk 

fjerna. 

— 100 % av avfallet vert kjeldesortert. 

— 100 % av restmengdene av biomassen som vert produsert, 

vert komposterte eller sende til eit nærliggjande anlegg for 

anaerob utrotning. 

3.10.4. Val av dyrkingsmedium 

Beste miljøstyringspraksis er anten å kjøpe miljøsertifiserte dyrkingsmedium (til dømes EU-miljømerket) eller å fastsetje eigne 

miljøkriterium for kjøp av dyrkingsmedium (til dømes på grunnlag av dei kriteria som er fastsette i kommisjonsavgjerd 

2015/2099(41)). 

Bruksområde 

Denne beste miljøstyringspraksisen gjeld generelt for driftseiningar med hagebruk i veksthus og tunnel som kjøper 

dyrkingsmedium.  

  

(41) Kommisjonsavgjerd (EU) 2015/2099 av 18. november 2015 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til 

dyrkingsmedium, jordbetringsmiddel og tildekkingsmateriale (TEU L 303 av 20.11.2015, s. 75). 
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Samband mellom indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

Indikatorar for miljøprestasjon Standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet 

(i96) Bruk av miljøsertifiserte dyrkingsmedium (til dømes EU-

miljømerket) (J/N) 

Ikkje relevant 
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4. TILRÅDDE SEKTORSPESIFIKKE NØKKELINDIKATORAR FOR MILJØPRESTASJON 

Tabellen nedanfor viser eit utval av nøkkelindikatorar for miljøprestasjon for landbrukssektoren, saman med tilhøyrande standardverdiar for referansemåling og tilvising til dei relevante beste 

miljøstyringspraksisane. Dette er ei undergruppe av alle indikatorane som er nemnde i avsnitt 3. 

Indikator Einingar Målgruppe Kort omtale 

Tilrådd 

minstenivå for 

overvaking 

Tilhøyrande grunnleggjande EMAS-

indikator(1) 

Tilhøyrande standardverdi for 

referansemåling av beste kvalitet 

Tilhøyrande beste 

miljøstyringspraksis 

(BEMP)(2) 

Berekraftig forvalting av driftseiningar og areal 

Ein strategiplan for forvalting 

av driftseininga er innført 

J/N Alle drifts-

einingar 

Det er innført ein integrert 

forvaltingsplan for heile 

driftseininga som omfattar 

marknadsmessige, lov-

gjevingsmessige, miljø-

messige og etiske omsyn 

over ein periode på minst 

fem år 

Per driftseining Materialeffektivitet 

Energieffektivitet 

Utslepp 

Biologisk mangfald 

Vatn 

Avfall 

Driftseininga har innført ein 

strategiplan for forvalting som 

 i) omfattar ein periode på minst 

fem år, 

 ii) betrar prestasjonen til drifts-

eininga når det gjeld berekraft 

på alle tre områda (øko-

nomisk, sosialt og miljømes-

sig), 

iii) omfattar yting av økosys-

temtenester i eit lokalt, 

regionalt og globalt perspektiv 

ved hjelp av enkle, høvelege 

indikatorar. 

3.1.1 

Deltaking i eksisterande 

akkrediteringsordningar for 

berekraftig landbruk eller 

næringsmiddelproduksjon 

J/N Alle drifts-

einingar 

Driftseininga tek del i ak-

krediteringsordningar som 

gjev landbruksprodukta ein 

tilleggsverdi og sikrar 

berekraftig forvalting 

Per driftseining Materialeffektivitet — 3.1.1 

Det er innført ei miljøstyrings-

ordning som byggjer på 

referansemålingar for eit 

høveleg utval av indikatorar 

J/N Alle drifts-

einingar 

Dei relevante indikatorane i 

miljøstyringsordninga som 

er innført, vert nytta for å 

måle miljøprestasjonen til 

einskildprosessar og til 

heile driftseininga 

Per driftseining Materialeffektivitet 

Energieffektivitet 

Utslepp 

Biologisk mangfald 

Vatn 

Avfall 

Det vert nytta relevante indikatorar 

for å måle miljøprestasjonen til 

både einskilde prosessar og heile 

driftseiningssystemet, i høve til alle 

relevante standardverdiar for 

referansemåling for beste praksis, 

slik det er gjort greie for i dette 

sektorvise referansedokumentet 

3.1.2 
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Indikator Einingar Målgruppe Kort omtale 

Tilrådd 

minstenivå for 

overvaking 

Tilhøyrande grunnleggjande EMAS-

indikator(1) 

Tilhøyrande standardverdi for 

referansemåling av beste kvalitet 

Tilhøyrande beste 

miljøstyringspraksis 

(BEMP)(2) 

Personalet har fått opplæring 

i miljøstyring 

J/N Alle drifts-

einingar 

Alt personale i drifts-

eininga (mellombels og fast 

tilsett personale) får jamleg 

opplæring i miljøaspekt 

Per driftseining Materialeffektivitet 

Energieffektivitet 

Utslepp 

Biologisk mangfald 

Vatn 

Avfall 

Fast tilsett personale tek jamleg del 

i obligatoriske opplæringsprogram 

innanfor miljøstyring, medan 

mellombels tilsett personale vert 

informerte om miljøstyringsmål og 

får opplæring i relevante tiltak 

 

Breidd på buffersoner m Alle drifts-

einingar 

Breidda på jordstripene 

langs vassdrag som vert 

haldne ved lag i permanent 

vegetasjon der verken 

jordarbeiding eller beiting 

finn stad 

Per felt Vatn Det er etablert minst 10 m breie 

buffersoner utan jordarbeiding eller 

beiting langs alle overflatevassdrag 

3.1.3 

Samla konsentrasjon av 

nitrogen og/eller nitrat i 

vassløp 

Mg NO3/l, 

Mg N/l 

Alle drifts-

einingar 

Nitrogen- eller nitratkon-

sentrasjonen bør målast i 

alle vassdrag som grensar 

til eller renn gjennom 

driftseininga 

Per driftseining 

eller per felt 

Materialeffektivitet 

Biologisk mangfald 

Vatn 

Gardbrukarar som er grannar, 

samarbeider med kvarandre og 

med forvaltarar av nedbørfelt frå 

relevante styresmakter for å 

redusere risikoen for vassureining 

mest mogleg, til dømes ved å 

etablere integrerte og strategisk 

plasserte våtmarksområde 

3.1.3, 

3.4.5 

Førekomst av artar som er 

viktige for lokalområdet 

Talet på sentrale 

artar/m2 

Alle drifts-

einingar 

Måling av førekomsten av 

utvalde artar for å overvake 

endringar i det lokale 

biologiske mangfaldet 

Per driftseining 

eller per felt 

Biologisk mangfald Det er sett i verk ein handlingsplan 

for biologisk mangfald i drifts-

eininga for å halde ved lag og auke 

talet på og førekomsten av artar 

som er viktige for lokalområdet. 

3.1.4, 

3.1.1, 

3.4.4 

3.5.2 
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Indikator Einingar Målgruppe Kort omtale 

Tilrådd 

minstenivå for 

overvaking 

Tilhøyrande grunnleggjande EMAS-

indikator(1) 

Tilhøyrande standardverdi for 

referansemåling av beste kvalitet 

Tilhøyrande beste 

miljøstyringspraksis 

(BEMP)(2) 

Endeleg energibruk i drifts-

eininga 

kWh/ha 

ldiesel/ha 

Alle drifts-

einingar 

Direkte energibruk (til 

dømes fast brensel, olje, 

gass, elektrisk kraft, forny-

bare energikjelder) i drifts-

eininga per hektar, rekna i 

endeleg energibruk. 

Ulike einingar kan nyttast 

etter kva som er relevant 

for ulike energiberarar. 

Når det er mogleg, bør 

energi som vert nytta til 

særlege prosessar (til 

dømes diesel til traktorar), 

rapporterast for seg. 

Per driftseining 

eller per prosess 

Energi Det er sett i verk ein plan for 

energistyring som vert revidert kvart 

femte år, og som omfattar i) 

kartlegging av direkte energibruk i 

sentrale energiforbrukande prosessar, 

ii) kartlegging av indirekte energi-

bruk knytt til forbruk av gjødsel og 

fôr, iii) referansemåling av energi-

bruk per hektar, dyreeining eller tonn 

produkt, iv) energieffektivitetstiltak 

og v) tiltak som gjeld fornybar energi 

3.1.5 

Effektiv vassbruk i drifts-

eininga 

m3/ha/år 

m3 / tonn produkt 

m3/dyreeining 

Alle drifts-

einingar 

Bruk av vatn i drifts-

einingar per hektar og år 

eller tonn produkt, eller per 

dyreeining. 

Det må skiljast mellom 

kjelder (til dømes vatn frå 

brønnar, frå kommunal 

vassforsyning, frå over-

flatevassdrag, innsamla 

regnvatn, resirkulert vatn). 

Når det er mogleg, bør vatn 

som vert nytta til særlege 

prosessar, rapporterast for 

seg. 

Per driftseining 

eller per prosess 

Vatn Det må gjennomførast ein plan for 

vassforvalting som vert revidert 

kvart femte år, og som omfattar i) 

kartlegging av direkte vassforbruk 

etter kjelde for sentrale prosessar, 

ii) referansemåling av vass-

forbruket per hektar, dyreeining 

eller tonn produkt, iii) tiltak for 

effektiv vassbruk og iv) 

oppsamling av regnvatn 

3.1.5, 

3.8.1 

Prosentdel av avfall som er 

sortert i fraksjonar som kan 

attvinnast 

% Alle drifts-

einingar 

Avfallsmengda som vert 

sortert i fraksjonar som kan 

attvinnast, dividert med 

den samla mengda som er 

produsert i driftseininga 

Per driftseining Avfall Avfallsførebygging, ombruk, 

materialattvinning og andre former 

for attvinning vert gjennomført, 

slik at ikkje noko avfall vert sendt 

til deponering. 

3.1.6, 3.10.3 
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Indikator Einingar Målgruppe Kort omtale 

Tilrådd 

minstenivå for 

overvaking 

Tilhøyrande grunnleggjande EMAS-

indikator(1) 

Tilhøyrande standardverdi for 

referansemåling av beste kvalitet 

Tilhøyrande beste 

miljøstyringspraksis 

(BEMP)(2) 

Forvalting av jordkvalitet 

Visuell inspeksjon av 

jordstrukturen for å 

undersøkje om det er teikn til 

erosjon og pakking i felta 

J/N Alle drifts-

einingar 

Denne indikatoren viser om 

gardbrukaren inspiserer 

felta på driftseininga si for 

å kunne identifisere teikn 

på erosjon og pakking 

Per felt Materialeffektivitet Det er sett i verk ein jordfor-

valtingsplan for driftseininga som 

omfattar i) ein årleg rapport som 

gjer greie for teikn på erosjon og 

pakking basert på inspeksjonar av 

felta, ii) analysar av bulktettleiken 

til jorda og innhaldet av organisk 

materiale minst kvart femte år og 

iii) gjennomføring av konkrete 

tiltak for å halde jordkvaliteten og 

innhaldet av organisk materiale ved 

lag 

3.2.1 

Bulktettleiken til jorda g/cm3 Alle drifts-

einingar 

Vekta av tørr jord, dividert 

med det samla jordvo-

lumet. Denne indika-

torverdien vert fastsett på 

grunnlag av laboratorie-

prøvingar. 

Per felt Materialeffektivitet Det er sett i verk ein jordfor-

valtingsplan for driftseininga som 

omfattar i) ein årleg rapport som 

gjer greie for teikn på erosjon og 

pakking basert på inspeksjonar av 

felta, ii) analysar av bulktettleiken 

til jorda og innhaldet av organisk 

materiale minst kvart femte år og 

iii) gjennomføring av konkrete 

tiltak for å halde jordkvaliteten og 

innhaldet av organisk materiale ved 

lag 

3.2.1, 3.2.3 

Tilførsel av organisk tørrstoff t/ha/år Alle drifts-

einingar 

Mengd organisk materiale 

som vert nytta i feltet per 

hektar per år, uttrykt som 

tørrstoff 

Per felt Materialeffektivitet Sikre tilføring av organisk 

materiale på all åkerjord i drifts-

eininga, til dømes frå avlingsrestar, 

husdyrgjødsel, dekk-/mellomveks-

tar, kompost eller biorestar, minst 

éin gong kvart tredje år, og/eller 

leggje ut grasdekke i eitt til tre år 

3.2.2 
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Indikator Einingar Målgruppe Kort omtale 

Tilrådd 

minstenivå for 

overvaking 

Tilhøyrande grunnleggjande EMAS-

indikator(1) 

Tilhøyrande standardverdi for 

referansemåling av beste kvalitet 

Tilhøyrande beste 

miljøstyringspraksis 

(BEMP)(2) 

Erosjonstap Tonn jord/ha/år Alle drifts-

einingar 

Tap av matjord i eit område 

som følgje av vatn (av-

renning) eller vind, uttrykt 

som mengda jord som går 

tapt per hektar per år 

Per felt Materialeffektivitet Det er sett i verk ein jordfor-

valtingsplan for driftseininga som 

omfattar i) ein årleg rapport som 

gjer greie for teikn på erosjon og 

pakking basert på inspeksjonar på 

felta, ii) analysar av bulktettleiken 

til jorda og innhaldet av organisk 

materiale minst kvart femte år og 

iii) gjennomføring av konkrete 

tiltak med omsyn til jordkvalitet og 

innhaldet av organisk materiale 

3.2.3 

Utarbeiding av dreneringskart 

for felta 

J/N Alle drifts-

einingar 

Denne indikatoren viser om 

dreneringsgrøfter er sys-

tematisk kartlagde for ulike 

felt, med sikte på forvalting 

Per felt /per 

driftseining 

Materialeffektivitet 

Vatn 

Naturleg drenering er utnytta fullt 

ut gjennom målretta handtering av 

jordstrukturen, eksisterande drene-

ringsgrøfter vert haldne ved lag, og 

ved behov vert det laga nye 

dreneringsgrøfter på mineraljord 

3.2.4, 3.4.3 

Minst mogleg drenering på 

torvjord 

J/N Alle drifts-

einingar 

På felt med torvjord vert 

drenering unngått. 

Per felt Materialeffektivitet 

Vatn 

Minst mogleg drenering på 

torvjord og anna jord der risikoen 

er stor for auka tap av næringsstoff 

til vatn som følgje av drenering 

3.2.4 

Forvalting av næringsstoff 

Utnytting av næringsstoff 

utrekna for N/P/K 

% Alle drifts-

einingar 

Høvet mellom mengda 

gjødsel som vekstane tek 

opp frå feltet, og mengda 

gjødsel som er nytta. 

Mengda gjødsel som 

vekstane tek opp frå feltet, 

vert utrekna ved å multipli-

sere avlingsresultatet med 

gjennomsnittleg 

nitrogeninnhald. 

Per felt Materialeffektivitet Næringsstoffa som er tilførte i 

form av gjødsel, overstig ikkje den 

mengda som krevst for å oppnå eit 

«økonomisk optimalt» avlings-

resultat. 

Næringsstoffoverskot eller nærings-

stoffutnytting vert rekna ut for 

nitrogen, fosfor og kalium for 

einskilde parsellar med vekstar eller 

grasmark. 

3.3.1, 3.3.3, 

3.5.3 
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Indikator Einingar Målgruppe Kort omtale 

Tilrådd 

minstenivå for 

overvaking 

Tilhøyrande grunnleggjande EMAS-

indikator(1) 

Tilhøyrande standardverdi for 

referansemåling av beste kvalitet 

Tilhøyrande beste 

miljøstyringspraksis 

(BEMP)(2) 

Bruttobalanse for nitrogen kg/ha Alle drifts-

einingar 

Denne indikatoren repre-

senterer overskotet eller 

reduksjonen av nitrogen i 

landbruksjord. Balansen 

vert rekna ut ved å trekkje 

mengda nitrogen som er 

tilført i driftssystemet, frå 

mengda nitrogen som vert 

teken ut frå systemet per 

hektar landbruksjord. 

Per felt /per 

driftseining 

Materialeffektivitet Næringsstoffa som er tilførte i 

form av gjødsel, overstig ikkje den 

mengda som krevst for å oppnå eit 

«økonomisk optimalt» avlings-

resultat. 

Næringsstoffoverskot eller nærings-

stoffutnytting vert rekna ut for 

nitrogen, fosfor og kalium for 

einskilde parsellar med vekstar 

eller grasmark. 

3.3.2, 3.3.1 

Vekselbruksyklusane omfat-

tar belgvekstar og veksel-

vekstar 

J/N Alle drifts-

einingar 

Denne indikatoren viser til 

at belgvekstar og veksel-

vekstar er tekne med i 

vekselbruksyklusane. 

Det bør òg rapporterast om 

lengda på syklusen. 

Per felt /per 

driftseining 

Materialeffektivitet Alt vekselbruk på grasmark og 

med vekstar omfattar bruk av minst 

éin belgvekst og éin vekselvekst 

over ein periode på fem år 

3.3.2 

Bruk av verktøy for presi-

sjonslandbruk, til dømes 

GPS-styrt teknologi for å 

optimere tilførselen av 

næringsstoff 

J/N Alle drifts-

einingar 

Denne indikatoren viser til 

kva geolokaliserings-

verktøy som eventuelt er 

nytta til å fastsetje nøyaktig 

kor mykje næringsstoff 

som skal spreiast på kvar 

einskild stad i feltet 

/driftseininga. 

Per felt Materialeffektivitet 

Utslepp 

— 3.3.3 

CO2-avtrykket til nitro-

gengjødsla som er nytta 

kg CO2e/kg N Alle drifts-

einingar 

Denne indikatoren viser til 

utslepp under produksjonen 

av nitrogengjødsel som er 

nytta i driftseininga, uttrykt 

som kg CO2e/kg N; 

gjødselleverandøren skal 

opplyse om verdiane, og 

dei må byggje på ei 

utrekning som vert lagt 

fram på ein open måte. 

Per driftseining Utslepp Mineralgjødsla som vert nytta i 

driftseininga, har ikkje medført 

utslepp under produksjonen som 

overstig 3 kg CO2e per kg N, noko 

som leverandøren må dokumentere 

i ei utrekning som skal leggjast 

fram på ein open måte 

3.3.4 
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Indikator Einingar Målgruppe Kort omtale 

Tilrådd 

minstenivå for 

overvaking 

Tilhøyrande grunnleggjande EMAS-

indikator(1) 

Tilhøyrande standardverdi for 

referansemåling av beste kvalitet 

Tilhøyrande beste 

miljøstyringspraksis 

(BEMP)(2) 

Syntetisk gjødsel som er 

nytta, har låge utslepp av 

ammoniakk og klimagassar 

etter spreiing 

J/N Alle drifts-

einingar 

Denne indikatoren viser om 

den syntetiske gjødsla som 

er nytta, har særlege 

eigenskapar (til dømes 

belegg med nitrifikasjons-

hemmarar) som avgrensar 

utslepp etter spreiing 

Per driftseining Utslepp Syntetisk gjødsel som er nytta, har 

låge utslepp av ammoniakk etter 

spreiing 

3.3.4 

Jordarbeiding og avlingsplanlegging 

Prosentdel av dyrka torvjord % Alle drifts-

einingar 

Areal av dyrka mark med 

torvjord, dividert med det 

samla torvjordarealet i 

driftseininga 

Per felt /per 

driftseining 

Materialeffektivitet Felt med torvjord må dekkjast med 

gras i ein lengre periode; 

jordarbeiding på torvjord i form av 

ettersåing av grasdekket vert utført 

høgst kvart femte år 

3.4.1, 3.2.4 

Prosentdel av jord som er 

dekt av vegetasjon om 

vinteren 

% Alle drifts-

einingar 

Areal av mark som er dekt 

av vegetasjon om vinteren, 

dividert med det samla felt- 

eller driftseiningsarealet 

Per felt /per 

driftseining 

Materialeffektivitet — 3.4.1 

Prosentdel av areal der 

vekstane vert dyrka utan bruk 

av jordarbeidingsmetodar 

som inneber vending av jorda 

% Alle drifts-

einingar 

Areal av mark utan bruk av 

jordarbeidingsmetodar som 

inneber vending av jorda 

(til dømes direktesåing, 

stripedyrking og redusert 

jordarbeiding), dividert 

med det samla felt- eller 

driftseiningsarealet 

Per felt /per 

driftseining 

Materialeffektivitet Jorda vert ikkje vend ved til dømes 

direktesåing, stripedyrking eller 

redusert jordarbeiding (undergrunns-

smuldring) 

3.4.2 

Tal på vekselvekstar (gras, 

belgvekstar, oljehaldige frø) i 

vekselbruksyklusar 

Tal på vekstar / 

vekselbruksyklus 

Alle drifts-

einingar 

Denne indikatoren viser til 

talet på vekselvekstar i 

vekselbruksyklusen 

Per felt /per 

driftseining 

Materialeffektivitet I driftseiningar som hovudsakleg 

driv vekselbruk med kornsortar, 

vert vekselvekstar dyrka i minst to 

år i eit sjuårig vekstskifte og minst 

eitt år i eit seksårig eller kortare 

vekstskifte 

3.4.4, 3.3.2 
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Indikator Einingar Målgruppe Kort omtale 

Tilrådd 

minstenivå for 

overvaking 

Tilhøyrande grunnleggjande EMAS-

indikator(1) 

Tilhøyrande standardverdi for 

referansemåling av beste kvalitet 

Tilhøyrande beste 

miljøstyringspraksis 

(BEMP)(2) 

Lengd på vekselbruksyklusar År Alle drifts-

einingar 

Lengd på vekselbruk-

syklusane som vert nytta 

Per felt Materialeffektivitet I driftseiningar som hovudsakleg 

driv vekselbruk med kornsortar, 

vert vekselvekstar dyrka i minst to 

år i eit sjuårig vekstskifte og minst 

eitt år i eit seksårig eller kortare 

vekstskifte 

3.4.4, 

3.3.2 

Romleg mangfald vert 

vurdert ved val av vekstar 

J/N Alle drifts-

einingar 

Denne indikatoren viser om 

gardbrukaren, under plan-

legginga av vekselbruks-

yklusar, syter for rotasjon 

av ulike vekstar i 

tilgrensande felt innanfor 

driftseininga. 

Per felt Materialeffektivitet 

Biologisk mangfald 

Driftseiningane vekslar mellom 

ulike vekstar i tilgrensande felt for 

å auke det romlege mangfaldet i 

dyrkingsmønstera på landskapsnivå 

3.4.4 

Val av tidlege vekstsortar i dei 

mest ømtolelege dyrkings-

områda 

J/N Alle drifts-

einingar 

Denne indikatoren viser til 

om gardbrukaren unngår at 

dei mest ømtolelege 

dyrkingsområda vert 

liggjande som berr jord i 

regnperioden, ved å velje 

tidlege vekstsortar og lette 

innføringa av dekkvekstar 

før regnperioden tek til 

Per driftseining Biologisk mangfald 

Materialeffektivitet 

Tidlege vekstsortar er valde for å 

kunne haustast inn før 

regnperioden tek til, og for å lette 

innføringa av dekkvekstar 

3.4.4 

Prosentdel av areal der jorda 

vert liggjande berr om 

vinteren 

% Alle drifts-

einingar 

Areal av mark som vert 

liggjande berr om vinteren, 

dividert med det samla 

driftseiningsarealet 

Per driftseining Vatn Driftseininga dokumenterer at det 

er gjort ei grundig vurdering av om 

dekk-/mellomvekstar kan 

integrerast i dyrkingsplanane, med 

ei grunngjeving for eventuell berr 

jord om vinteren 

3.4.5 
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Indikator Einingar Målgruppe Kort omtale 

Tilrådd 

minstenivå for 

overvaking 

Tilhøyrande grunnleggjande EMAS-

indikator(1) 

Tilhøyrande standardverdi for 

referansemåling av beste kvalitet 

Tilhøyrande beste 

miljøstyringspraksis 

(BEMP)(2) 

Forvalting av grasareal og beiteområde 

Prosentdel av tørrstoffopptak 

frå gras hjå dyra 

% Driftseinin-

gar med 

husdyrhald 

Mengda tørrstoff i gras 

som beitedyra et i beite-

perioden, i høve til den 

samla tørrstoffmengda i 

gras som er tilgjengeleg i 

feltet. Det er gjort målingar 

av høgda på graset 

gjennom heile vekst-

perioden for å rekne ut kor 

mykje gras husdyra et 

Per felt Materialeffektivitet 80 % tørrstoffopptak frå gras hjå 

beitedyr i beiteperioden 

3.5.1 

D-verdien i gras Tal Driftseinin-

gar med 

husdyrhald 

Denne indikatoren viser til 

kor godt dyra fordøyer 

graset på beitet, og han kan 

betrast gjennom beitefor-

nying 

Per felt Materialeffektivitet 

Biologisk mangfald 

Det vert utført beitefornying (til 

dømes oversåing) for å oppnå best 

mogleg fôrproduksjon, halde ved 

lag høg dekning av belgvekstar og 

innføre andre blømande artar 

3.5.3 

Fôrutnyttingsgrad kg opptak av tørr-

stoff i fôrvarer/kg 

produsert kjøt 

eller liter produ-

sert mjølk 

Driftseinin-

gar med 

husdyrhald 

Høvet mellom mengda fôr 

(målt i tørrstoff) som 

husdyra et, dividert med 

mengda landbruksprodukt, 

til dømes kilo kjøt eller 

liter mjølk som vert 

produsert 

Per felt Materialeffektivitet 

Utslepp 

— 3.5.4, 

3.6.1, 

3.6.3, 

3.6.4 

Husdyrhald 

Prosentdel av dyr som har eit 

sjeldan genetisk opphav 

% Driftseinin-

gar med 

husdyrhald 

Høvet mellom talet på dyr 

av sjeldne rasar og det 

samla talet på dyr i 

driftseininga 

Per driftseining Biologisk mangfald I buskapen til driftseininga er minst 

50 % av dyra av lokalt tilpassa 

rasar og minst 5 % av sjeldne rasar 

3.6.1 
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Indikator Einingar Målgruppe Kort omtale 

Tilrådd 

minstenivå for 

overvaking 

Tilhøyrande grunnleggjande EMAS-

indikator(1) 

Tilhøyrande standardverdi for 

referansemåling av beste kvalitet 

Tilhøyrande beste 

miljøstyringspraksis 

(BEMP)(2) 

Prosentdel av dyr som 

tilhøyrer lokalt tilpassa rasar 

% Driftseinin-

gar med 

husdyrhald 

Høvet mellom talet på dyr 

som tilhøyrer lokalt tilpassa 

rasar, og det samla talet på 

dyr i driftseininga 

Per driftseining Materialeffektivitet I buskapen til driftseininga er minst 

50 % av dyra av lokalt tilpassa 

rasar og minst 5 % av sjeldne rasar 

3.6.1 

Overskot av næringsstoff på 

driftseiningsnivå 

kg N/ha/år 

kg P/ha/år 

Driftseinin-

gar med 

husdyrhald 

Denne indikatoren viser til 

differansen mellom tilførsel 

og uttak av næringsstoff på 

driftseiningsnivå 

Per driftseining Materialeffektivitet 

Utslepp 

Nitrogenoverskotet på driftseinings-

nivå utgjer høgst 10 % av 

nitrogenbehovet til driftseininga 

Fosforoverskotet på driftseinings-

nivå utgjer høgst 10 % av 

fosforbehovet til driftseininga 

3.6.2, 3.6.3 

Utnytting av næringsstoff på 

driftseiningsnivå utrekna for 

N og P 

% Driftseinin-

gar med 

husdyrhald 

Høvet mellom tilførsel av 

næringsstoff (nitrogen og 

fosfor)(3) og uttak av 

næringsstoff (næringsstoff i 

vegetabilske og animalske 

produkt som vert selde, og 

i husdyrgjødsel som vert 

ført ut) 

Per driftseining Materialeffektivitet 

Utslepp 

Nitrogenoverskotet på driftseinings-

nivå utgjer høgst 10 % av 

nitrogenbehovet til driftseininga 

Fosforoverskotet på driftseinings-

nivå utgjer høgst 10 % av 

fosforbehovet til driftseininga 

3.6.2, 3.6.3 

Ureanitrogen i mjølk mg/100 g Driftseinin-

gar med 

husdyrhald 

Ureakonsentrasjonen i 

mjølk vert fastsett gjennom 

laboratorieprøvingar 

Per driftseining Materialeffektivitet — 3.6.3 

Metanutslepp frå fordøyinga kg CH4 per kg 

kjøt eller liter 

mjølk 

Driftseinin-

gar med 

husdyrhald 

Utrekning av metanutslepp 

frå fordøyinga frå 

fôrgjæring per produsert 

produkt 

Per driftseining Utslepp — 3.6.4, 3.6.7 



   

 

N
r. 3

3
/5

5
6
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

2
0

.5
.2

0
2
0
 

 

Indikator Einingar Målgruppe Kort omtale 

Tilrådd 

minstenivå for 

overvaking 

Tilhøyrande grunnleggjande EMAS-

indikator(1) 

Tilhøyrande standardverdi for 

referansemåling av beste kvalitet 

Tilhøyrande beste 

miljøstyringspraksis 

(BEMP)(2) 

Prosentdel av innkjøpt fôr 

som er sertifisert som 

berekraftig 

% Driftseinin-

gar med 

husdyrhald 

Høvet mellom vekta av 

kjøpt fôr som er sertifisert 

som berekraftig, og vekta 

av den samla mengda 

innkjøpt fôr. 

Denne indikatoren kan 

delast inn etter dei ulike 

fôrtypane, og er særleg 

relevant for soya- og 

palmeoljebasert fôr. 

Per driftseining Materialeffektivitet Importen av soya- og palme-

oljebasert fôr er minst mogleg, og 

dersom slikt fôr vert nytta, skal 

100 % av fôret vere sertifisert som 

fôr som ikkje kjem frå eit område 

med nyleg endra arealbruk 

3.6.5 

Eit førebyggjande helse-

program er innført 

J/N Driftseinin-

gar med 

husdyrhald 

Denne indikatoren viser om 

driftseininga har eit 

proaktivt, førebyggjande 

helseprogram for dyra. 

Per driftseining Biologisk mangfald Driftseininga overvakar dyrehelsa 

på ein systematisk måte og tek i 

bruk eit førebyggjande helse-

program som omfattar minst éi 

førebyggjande veterinærvitjing  

per år 

3.6.6 

Tal på veterinærbehandlingar 

per dyr per år 

Tal/år Driftseinin-

gar med 

husdyrhald 

Talet på veterinærbehand-

lingar med lækjemiddel (til 

dømes antibiotika) per 

dyreeining per år 

Per driftseining Biologisk mangfald — 3.6.6 

Vektauke hjå dyra i 

driftseininga 

kg/dyreeining/ 

tidseining 

Driftseinin-

gar med 

husdyrhald 

Denne indikatoren viser til 

den målte gjennomsnittlege 

vektauken hjå dyra i drifts-

eininga over ei høveleg 

tidseining (til dømes dagleg 

vektauke) 

Per driftseining Biologisk mangfald — 3.6.6 
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Indikator Einingar Målgruppe Kort omtale 

Tilrådd 

minstenivå for 

overvaking 

Tilhøyrande grunnleggjande EMAS-

indikator(1) 

Tilhøyrande standardverdi for 

referansemåling av beste kvalitet 

Tilhøyrande beste 

miljøstyringspraksis 

(BEMP)(2) 

Handtering av husdyrgjødsel 

Utslepp av ammoniakk frå 

husdyrlokale per dyreeining 

per år 

kg NH3 per 

dyreeining per år 

Driftseinin-

gar med 

husdyrhald 

Utslepp av ammoniakk frå 

husdyrlokale, før eks-

krementa vert transporterte 

til lagringsområda, per 

dyreeining per år 

Per 

husdyrlokale 

Utslepp Husdyrlokala er utstyrte med 

rillegolv, isolert tak og naturleg 

ventilasjon med automatisk styring 

3.7.1 

Prosentdel av blautgjødsel / 

fast husdyrgjødsel som vert 

produsert i driftseininga og 

handsama i eit system for 

anaerob utrotning, før 

biorestane derfrå vert førte 

tilbake til landbruksjorda 

% Driftseinin-

gar med 

husdyrhald 

Mengda blautgjødsel / fast 

husdyrgjødsel som vert 

handsama i eit system for 

anaerob utrotning, dividert 

med den samla mengda 

blautgjødsel som vert 

produsert i driftseininga 

Per driftseining Avfall 100 % av blautgjødsla som vert 

produsert i driftseininga, vert 

handsama i eit system for anaerob 

utrotning med gasstette behaldarar 

for biorestar, før biorestane derfrå 

vert førte tilbake til landbruksjorda 

3.7.2 

Prosentdel av blautgjødsel 

som vert produsert i drifts-

einingar med mjølkeproduk-

sjon eller svine- eller 

fjørfeavl, der blautgjødsla er 

åtskild før lagring 

% Driftseinin-

gar med 

husdyrhald 

Høvet mellom blautgjødsel 

som er åtskild i flytande og 

faste fraksjonar før lagring 

og spreiing, og den samla 

mengda blautgjødsel som 

vert produsert i drifts-

eininga 

Per driftseining Avfall Blautgjødsel eller biorestar som 

vert produserte i driftseiningar med 

mjølkeproduksjon eller svine- eller 

fjørfeavl, vert åtskilde etter behov 

til flytande og faste fraksjonar som 

vert spreidde på jorda, avhengig av 

næringsbehovet til vekstane og 

behovet for organisk materiale i 

jorda 

3.7.3 
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Indikator Einingar Målgruppe Kort omtale 

Tilrådd 

minstenivå for 

overvaking 

Tilhøyrande grunnleggjande EMAS-

indikator(1) 

Tilhøyrande standardverdi for 

referansemåling av beste kvalitet 

Tilhøyrande beste 

miljøstyringspraksis 

(BEMP)(2) 

Lagertankar for blautgjødsel 

og biorestar er dekte til 

J/N Driftseinin-

gar med 

husdyrhald 

Denne indikatoren viser til 

at det vert gjort høvelege 

tiltak for å redusere 

utsleppa frå lager for 

blautgjødsel eller biorestar 

mest mogleg: Nye tankar 

bør dekkjast med eit tett 

lokk eller ein duk og 

byggjast som høge tankar, 

og eksisterande tankar kan 

dekkjast med plastduk, 

LECA eller eit dekkjande 

flytelag dersom det ikkje er 

mogleg å nytte eit tett lokk 

eller ein duk. 

Per driftseining 

eller per 

husdyrlokale 

Utslepp Nye blautgjødsellager og 

biorestlager er bygde som høge 

tankar (> 3 m i høgda) med eit tett 

lokk eller ein duk over 

Der det er mogleg, er eksisterande 

lagertankar dekte med eit tett lokk 

eller ein duk, eller eventuelt med 

eit flytande dekke, medan 

eksisterande blautgjødsellager i 

laguner har eit flytande dekke 

3.7.4 

Lagringskapasitet for 

blautgjødseltankar 

m3 Driftseinin-

gar med 

husdyrhald 

Lagertankvolum for blaut-

gjødsel. Dette kan jamførast 

med minstekravet til 

kapasitet som trengst for å 

kunne nytte næringsstoff i 

tråd med driftseiningsplanen 

for forvalting av nærings-

stoff. 

Per driftseining Utslepp 

Avfall 

Den samla lagringskapasiteten for 

blautgjødsel er minst på nivå med 

det som krevst i relevante 

nasjonale reglar for nitratutsette 

område, utan omsyn til om 

driftseininga ligg i eit nitratutsett 

område eller ikkje, og er 

tilstrekkeleg til å sikre at 

tidspunktet for gjødslinga når som 

helst kan optimerast med omsyn til 

driftseiningsplanen for forvalting 

av næringsstoff 

3.7.4 

Bruk av forsuring av 

blautgjødsel eller kjøling av 

blautgjødsel 

J/N Driftseinin-

gar med 

husdyrhald 

Denne indikatoren viser til 

bruk av teknikkar for 

handsaming av blaut-

gjødsel, til dømes forsuring 

eller kjøling 

Per driftseining Avfall 

Utslepp 

— 3.7.4 

Prosentdel av faste fraksjonar 

av husdyrgjødsel som vert 

lagra 

% Driftseinin-

gar med 

husdyrhald 

Mengda fast husdyrgjødsel 

som vert lagra, dividert 

med den samla produk-

sjonen av fast hus-

dyrgjødsel 

Per driftseining Avfall 

Utslepp 

Faste fraksjonar av husdyrgjødsel 

vert komposterte eller lagra i 

haugar i minst tre månader utan at 

det vert tilført fersk gjødsel 

3.7.5 
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Indikator Einingar Målgruppe Kort omtale 

Tilrådd 

minstenivå for 

overvaking 

Tilhøyrande grunnleggjande EMAS-

indikator(1) 

Tilhøyrande standardverdi for 

referansemåling av beste kvalitet 

Tilhøyrande beste 

miljøstyringspraksis 

(BEMP)(2) 

Plasseringa og handteringa av 

lager av fast husdyrgjødsel 

førebyggjer ureining av 

overflatevassdrag 

J/N Driftseinin-

gar med 

husdyrhald 

Denne indikatoren viser om 

driftseininga har valt å lagre 

fast husdyrgjødsel på ein 

stad som ikkje ligg nær 

overflatevassdrag, og om 

sigevatn vert samla opp og 

resirkulert gjennom gjødsel-

handteringssystemet til 

driftseininga 

Per driftseining 

eller per hus-

dyrlokale 

Avfall 

Utslepp 

Lager av fast husdyrgjødsel vert 

dekte til og ligg ikkje nær 

overflatevassdrag, og sigevatn vert 

samla opp og resirkulert gjennom 

gjødselhandteringssystemet til 

driftseininga 

3.7.5 

Nedmolding av husdyr-

gjødsel i åkerjord vert utført 

seinast to timar etter spreiing 

J/N Driftseinin-

gar med 

husdyrhald 

Denne indikatoren viser til 

omgåande nedmolding av 

husdyrgjødsel i åkerjord 

Per driftseining Avfall 

Utslepp 

I samsvar med næringsbehovet til 

vekstane vert 100 % av blaut-

gjødsla som vert spreidd på marka, 

påført med grunn nedfelling, 

slepesko eller stripespreiing, og 

100 % av husdyrgjødsel med høgt 

ammoniuminnhald som vert 

spreidd på berr dyrkbar mark, vert 

påført med nedmolding i jorda så 

snøgt som mogleg og seinast innan 

to timar 

3.7.6 

Prosentdel av blautgjødsel 

som vert spreidd på grasmark 

med grunn nedfelling, 

slepesko eller stripespreiing 

% Driftseinin-

gar med 

husdyrhald 

Mengda blautgjødsel som 

vert spreidd på grasmark 

med stripespreiing, slepesko 

eller grunn nedfelling, 

dividert med den samla 

mengda blautgjødsel som 

vert spreidd på grasmark 

Per driftseining Avfall I samsvar med næringsbehovet til 

vekstane vert 100 % av blaut-

gjødsla som vert spreidd på 

grasmark, påført med grunn 

nedfelling, slepesko eller 

stripespreiing 

3.7.7 

Vatning 

Effektiv vassbruk kg/m3 Driftseinin-

gar som 

nyttar vat-

ning 

Avlingsresultat i høve til 

vatnet som vert nytta til 

vatning i driftseininga 

Per driftseining Vatn — 3.8.1-3.8.4, 

3.10.2 

Vatningseffektivitet på vekst-

nivå 

% Driftseinin-

gar som 

nyttar 

vatning 

Dette vert utrekna ved at 

effektiviteten av over-

føringa av vatn til feltet 

vert multiplisert med effek-

tiviteten av vatninga i feltet 

Per felt Vatn — 3.8.2 
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Indikator Einingar Målgruppe Kort omtale 

Tilrådd 

minstenivå for 

overvaking 

Tilhøyrande grunnleggjande EMAS-

indikator(1) 

Tilhøyrande standardverdi for 

referansemåling av beste kvalitet 

Tilhøyrande beste 

miljøstyringspraksis 

(BEMP)(2) 

Plantevern 

Ein dynamisk plantevernplan 

for berekraftig plantevern er 

innført og omfattar i) vek-

selbruk med sikte på å 

førebyggje spreiing av skade-

gjerarar, ii) biologisk ned-

kjemping av skadegjerarar, 

iii) korrekt bruk av 

plantevernmiddel (dersom 

slik bruk er naudsynt), iv) 

høveleg opplæring i 

plantevern og v) jamleg 

gjennomgåing og betring av 

planen 

J/N Alle drifts-

einingar 

Denne indikatoren viser til 

bruk og jamleg gjennom-

gåing av ein dynamisk 

plantevernplan, som 

omfattar viktige aspekt ved 

integrert nedkjemping av 

skadegjerarar 

Per driftseining Materialeffektivitet 

Biologisk mangfald 

Vatn 

— 3.9.1 

Plantevernmidla som er 

valde, har så låg giftverknad 

som mogleg og er i tråd med 

den overordna planteverns-

trategien 

J/N Alle drifts-

einingar 

Denne indikatoren viser til 

val av plantevernmiddel 

som er i tråd med den 

overordna plantevern-

strategien, og som har 

lågast giftverknad 

Per felt eller 

driftseining 

Biologisk mangfald 

Vatn 

 3.9.2 

Hagebruk i veksthus og tunnel 

Samla energibruk i 

veksthuset 

kWh/avling Driftseinin-

gar med 

hagebruk i 

veksthus og 

tunnel 

Samla energibruk for 

hagebruk i veksthus og 

tunnel per avling 

Per anlegg for 

hagebruk i 

veksthus og 

tunnel 

Energieffektivitet — 3.10.1 

Prosentdel av energibruken til 

veksthuset til oppvarming, 

kjøling, lysgjeving og 

produksjon av karbondioksid 

(dersom det er relevant) som 

vert dekt av fornybar energi 

som vert produsert på staden, 

per år 

% Driftseinin-

gar med 

hagebruk i 

veksthus og 

tunnel 

Høvet mellom bruken av 

fornybar energi som vert 

produsert på staden, og den 

samla energibruken 

gjennom heile året 

Per anlegg for 

hagebruk i 

veksthus og 

tunnel 

Energieffektivitet Den kombinerte energibruken til 

hagebruk i veksthus og tunnel til 

oppvarming, kjøling, lysgjeving og 

produksjon av karbondioksid 

(dersom det er relevant) vert dekt 

av minst 80 % fornybar energi som 

vert produsert på staden, per år 

3.10.1 
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Indikator Einingar Målgruppe Kort omtale 

Tilrådd 

minstenivå for 

overvaking 

Tilhøyrande grunnleggjande EMAS-

indikator(1) 

Tilhøyrande standardverdi for 

referansemåling av beste kvalitet 

Tilhøyrande beste 

miljøstyringspraksis 

(BEMP)(2) 

Alt biomasseavfall vert 

kompostert eller sendt til 

anaerob utrotning 

J/N Driftseinin-

gar med 

hagebruk i 

veksthus og 

tunnel 

Denne indikatoren viser til 

kompostering eller anaerob 

utrotning av alt biomasse-

avfall som vert produsert i 

hagebruk i veksthus og 

tunnel 

Anaerob utrotning kan 

finne stad utanfor drifts-

eininga 

Per hagebruk i 

veksthus og 

tunnel 

Avfall Alt avfall er samla inn, sortert og 

handsama på ein korrekt måte, den 

organiske fraksjonen er kompos-

tert, og det er ikkje sendt avfall til 

deponering. Dette gjeld særleg 

følgjande: 

— Alt tildekkingsmateriale er 

100 % biologisk nedbryteleg, 

med mindre det er tale om 

plastfilm som vert fysisk 

fjerna 

— 100 % av avfallet vert kjelde-

sortert 

— 100 % av restmengdene av 

biomassen som vert produsert, 

vert komposterte eller sende til 

eit nærliggjande anlegg for 

anaerob utrotning 

3.10.3 

Bruk av fullstendig biologisk 

nedbryteleg bioplastmateriale 

i potter og tildekkingsma-

teriale i plast 

J/N Driftseinin-

gar med 

hagebruk i 

veksthus og 

tunnel 

Denne indikatoren viser 

bruken av biologisk ned-

bryteleg plast i potter, 

tildekkingsmateriale, 

dekkmateriale osv. 

Per anlegg for 

hagebruk i vek-

sthus og tunnel 

Avfall Alt avfall må samlast inn, sorterast 

og handsamast på ein korrekt måte, 

den organiske fraksjonen må 

komposterast, og det må ikkje 

sendast avfall til deponering. Dette 

gjeld særleg følgjande: 

— Alt tildekkingsmateriale er 

100 % biologisk nedbryteleg, 

med mindre det er tale om 

plastfilm som vert fysisk 

fjerna. 

— 100 % av avfallet vert kjelde-

sortert. 

— 100 % av restmengdene av 

biomassen som vert produsert, 

vert komposterte eller sende til 

eit nærliggjande anlegg for 

anaerob utrotning 

3.10.3 

(1) Dei grunnleggjande EMAS-indikatorane er oppførte i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1221/2009 (del C.2). 

(2) Tala viser til avsnitta i dette dokumentet. 

(3) Tilførsel omfattar import av mineralgjødsel, fôrvarer, strø, husdyrgjødsel, buskap og såkorn, og biologisk nitrogenbinding og avsetjing av atmosfærisk nitrogen. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/1135 

av 10. august 2018 

om fastsettelse av type, format og hyppighet for opplysninger som medlemsstatene skal gjøre tilgjengelige i forbindelse 

med rapportering om gjennomføringen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp 

[meddelt under dokument K(2018) 5009](*) 

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 72 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/795/EU(2) ble medlemsstatene pålagt å rapportere om gjennom-

føringen av direktiv 2010/75/EU i perioden 2013–2016. Virketiden for nevnte beslutning er utløpt, og den bør oppheves. 

2) Type, format og hyppighet for opplysninger som medlemsstatene skal gjøre tilgjengelige for årene fra og med 2017, bør 

fastsettes. 

3) I samsvar med artikkel 72 nr. 1 i direktiv 2010/75/EU skal medlemsstatene innrapportere opplysninger om 

gjennomføringen av det direktivet samt representative data om utslipp og andre former for forurensning, opplysninger 

om utslippsgrenseverdier og opplysninger om bruken av beste tilgjengelige teknikker i samsvar med direktivets artikkel 

14 og 15, særlig om unntak gitt i samsvar med artikkel 15 nr. 4. 

4) Medlemsstatene er dessuten pålagt å inkludere opplysninger i henhold til artikkel 51 nr. 4, artikkel 55 nr. 2 og artikkel 

59 nr. 1, 2 og 3 i direktiv 2010/75/EU i de rapportene som sendes inn i samsvar med artikkel 72 i samme direktiv. 

5) I samsvar med artikkel 72 nr. 1 i direktiv 2010/75/EU skal medlemsstatene gjøre opplysningene tilgjengelige i 

elektronisk format ved hjelp av et rapporteringsverktøy som Kommisjonen stiller til rådighet for formålet. 

6) Ifølge direktiv 2010/75/EU skal alle anlegg som omfattes av dets kapittel II, ha en individuell driftstillatelse for å kunne 

drives. Vilkårene for tillatelse må bygge på den miljøprestasjonen anlegget kan oppnå, tatt i betraktning dets tekniske 

egenskaper, eksterne faktorer, herunder lokale forhold, og dets bruk av beste tilgjengelige teknikker. I tillatelsene 

fastsettes det vilkår, særlig med hensyn til utslippsgrenseverdier, utslippsovervåking og samsvarsvurdering, som er 

spesifikke for hvert enkelt anlegg. Vilkårene for tillatelse skal regelmessig revurderes og om nødvendig ajourføres, 

særlig dersom det er offentliggjort nye konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker («BAT-konklusjoner») for et 

anleggs hovedvirksomhet, i samsvar med artikkel 21 nr. 3 i direktiv 2010/75/EU. Den mest effektive måten å rapportere 

om gjennomføringen av direktiv 2010/75/EU på, er å innrapportere de relevante opplysningene for hvert enkelt anlegg, 

og derved ta i bruk framgangsmåten fra modul 2 og 3 i gjennomføringsbeslutning 2012/795/EU på alle sektorer. 

7) Store forbrenningsanlegg samt avfallsforbrenningsanlegg og samforbrenningsanlegg omfattes av særlige bestemmelser i 

kapittel III og IV i direktiv 2010/75/EU. For slike anlegg bør medlemsstatene i tillegg gi opplysninger om gjennom-

føringen av midlertidige unntak og utslippskontrolltiltak som angitt i artikkel 32–35 og artikkel 46 nr. 2 i direktiv 

2010/75/EU. I henhold til artikkel 55 nr. 3 i nevnte direktiv skal medlemsstatene offentliggjøre en liste over avfallsfor 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 205 av 14.8.2018, s. 40, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 93/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/795/EU av 12. desember 2012 om fastsettelse av type, format og hyppighet for 

opplysninger som medlemsstatene skal gjøre tilgjengelige i forbindelse med rapportering om gjennomføringen av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp (EUT L 349 av 19.12.2012, s. 57). 

2020/EØS/33/74 



20.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 33/563 

 

brennings- og samforbrenningsanlegg med en kapasitet på under to tonn per time. Kommisjonen bør underrettes om 

offentliggjøringen av listen, slik at den kan overvåke gjennomføringen av direktivet ved disse mindre anleggene. 

8) I samsvar med artikkel 72 nr. 1 i direktiv 2010/75/EU skal medlemsstatene også innrapportere representative data om 

utslipp og andre former for forurensning. For å unngå unødige administrative byrder bør medlemsstatene opplyse om 

hvor dataene om utslippsovervåking er gjort tilgjengelige i samsvar med artikkel 24 nr. 3 bokstav b) i direktiv 

2010/75/EU, samt opprette en lenke til utslippsdataene som er innrapportert i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 166/2006(1). I henhold til nevnte forordning skal medlemsstatene innrapportere årsdata om bl.a. 

transport av avfall bort fra anleggsstedet og utslipp til luft, vann og jord av forurensende stoffer i samsvar med 

forordningens vedlegg II, som omfatter alle forurensende stoffer oppført i vedlegg II til direktiv 2010/75/EU. Samtidig 

er alle «anlegg» som definert i direktiv 2010/75/EU knyttet til eller sammenfallende med en «virksomhet» som definert 

i forordningen. Dataene som innrapporteres i samsvar med forordning (EF) nr. 166/2006, utgjør dermed «representative 

data om utslipp og andre former for forurensning» i betydningen i artikkel 72 nr. 1 i direktiv 2010/75/EU. 

9) Lenken til utslippsrapporteringen i samsvar med forordning (EF) nr. 166/2006 bør opprettes ved bruk av eksisterende 

geodata som forvaltes av medlemsstatene i samsvar med artikkel 4 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2007/2/EF(2) og nr. 8 i vedlegg III til direktivet. Datamodellen fastsatt i kommisjonsforordning (EU) nr. 1089/2010(3) 

gjør det mulig for medlemsstatene og Kommisjonen å kople «anlegg», store forbrenningsanlegg, avfallsforbrennings-

anlegg og samforbrenningsanlegg sammen med «virksomheter» som definert i artikkel 2 nr. 4 i forordning (EF) 

nr. 166/2006. Innrapportering av geodata om anlegg, store forbrenningsanlegg, avfallsforbrenningsanlegg og sam-

forbrenningsanlegg i stedet for innsending av detaljerte rapporter om anleggenes utslipp er dermed, i denne 

sammenhengen, bare en annen «type» rapportering i betydningen i artikkel 72 nr. 2 i direktiv 2010/75/EU. Dette 

omfatter også tilpasning av INSPIRE-modellen til de særskilte rapporteringskravene i artikkel 72 nr. 1 i direktiv 

2010/75/EU, noe som gjør at visse geodataelementer som i henhold til forordning (EU) nr. 1089/2010 kan utelates, blir 

obligatoriske. 

10) For anlegg og former for virksomhet der det brukes organiske løsemidler som ikke omfattes av kapittel II i direktiv 

2010/75/EU, og som derfor ikke nødvendigvis er underlagt kravet om anleggsspesifikk tillatelse, bør medlemsstatene 

innrapportere opplysninger om samlet antall anlegg og hvor mange anlegg som anvender en reduksjonsplan i samsvar 

med direktivets artikkel 59 nr. 1 bokstav b) eller et unntak i samsvar med dets artikkel 59 nr. 2 eller 3. Dermed blir 

Kommisjonen underrettet om hvorvidt og i hvilken utstrekning direktiv 2010/75/EU kan bli berørt. 

11) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 75 nr. 1 i direktiv 

2010/75/EU. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

For hvert anlegg som omfattes av kapittel II, III og IV i direktiv 2010/75/EU, med unntak av avfallsforbrenningsanlegg og 

samforbrenningsanlegg med en nominell kapasitet på under to tonn per time, skal medlemsstatene gjøre opplysningene angitt i 

vedlegg I tilgjengelige for Kommisjonen i formatet fastsatt i samme vedlegg. 

For avfallsforbrenningsanlegg og samforbrenningsanlegg med en nominell kapasitet på under to tonn per time og for anlegg 

som omfattes av kapittel V i direktiv 2010/75/EU, skal medlemsstatene gjøre opplysningene angitt i vedlegg II tilgjengelige for 

Kommisjonen i formatet fastsatt i samme vedlegg. 

Medlemsstatene skal sende inn opplysningene angitt i vedlegg I og II ved hjelp av det harmoniserte elektroniske rapporterings-

verktøyet som stilles til rådighet av Kommisjonen. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 166/2006 av 18. januar 2006 om opprettelse av et europeisk register over utslipp og 

transport av forurensende stoffer og om endring av rådsdirektiv 91/689/EØF og 96/61/EF (EUT L 33 av 4.2.2006, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om opprettelse av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det 

europeiske fellesskap (INSPIRE) (EUT L 108 av 25.4.2007, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1089/2010 av 23. november 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF 

med hensyn til samvirkingsevnen til geodatasett og -tjenester (EUT L 323 av 8.12.2010, s. 11). 
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Artikkel 2 

Opplysningene angitt i vedlegg I skal sendes inn første gang for rapporteringsåret 2017 med mindre annet framgår av 

vedlegget. For dette rapporteringsåret skal opplysningene sendes inn senest 30. juni 2019. For de etterfølgende rapporterings-

årene skal opplysningene angitt i vedlegg I sendes inn hvert år, senest ni måneder etter rapporteringsårets utgang. 

Opplysningene angitt i vedlegg II skal sendes inn første gang for rapporteringsårene 2017 og 2018. For disse rapporteringsårene 

skal opplysningene sendes inn senest 30. september 2019. For de etterfølgende rapporteringsårene skal opplysningene angitt i 

vedlegg II sendes inn hvert tredje år, senest ni måneder etter utgangen av det siste rapporteringsåret. 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 10. august 2018. 

 For Kommisjonen 

Karmenu VELLA 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG I 

Opplysninger om anlegg som omfattes av kapittel II, III og IV i direktiv 2010/75/EU [med unntak av 

avfallsforbrenningsanlegg og samforbrenningsanlegg med en nominell kapasitet på under to tonn per time] 

Merk: Medlemsstatene kan vise til opplysninger som de anser som fortrolige, og oppgi grunnene til at de mener Kommisjonen 

ikke kan offentligjøre dem. 

1.1. Bakgrunnsopplysninger 

Type Format 

1.1.1. Landidentifikator Identifikasjon av landet der de anleggene og de delene av anlegg som 

innrapporteringen gjelder, ligger. 

1.1.2. Rapporteringsår Kalenderåret som rapporteringen gjelder. 

 

1.2 Opplysninger om alle anlegg som omfattes av kapittel V i direktiv 2010/75/EU 

Type Format 

1.2.1. inspireId Entydig identifikator for anlegget som oppfyller kravene i direktiv 

2007/2/EF. 

1.2.2. thematicId(1) Tematisk objektidentifikator. 

1.2.3. pointGeometry Breddegrad og lengdegrad (koordinater for anleggets omtrentlige 

midtpunkt) i samsvar med koordinatreferansesystemet ETRS89 (2D)-

EPSG:4258 med en nøyaktighet på 5 desimaler. 

1.2.4. Anleggets navn Anleggets offisielle benevnelse, egennavn eller alminnelige navn. 

1.2.5. Status Anleggets driftsstatus. 

1.2.6. Vedkommende myndighet For virksomhet som omfattes av vedlegg I til direktiv 2010/75/EU, navn 

på og kontaktopplysninger til 

a) vedkommende myndighet(er) med ansvar for å gi tillatelser i 

henhold til kapittel II i direktivet, 

b) vedkommende myndighet(er) med ansvar for inspeksjoner i henhold 

til kapittel II i direktivet. 

1.2.7. Virksomhet som drives Identifikasjon av alle former for virksomhet omfattet av vedlegg I til 

direktiv 2010/75/EU som drives på anlegget. 

1.2.8. BAT-konklusjoner Fra og med rapporteringsåret 2018, identifikasjon av Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutninger om BAT-konklusjoner som får anvendelse 

på virksomhet som drives på anlegget. 

1.2.9. Andre relevante kapitler i direktiv 

2010/75/EU 

Angivelse av hvilke kapitler i direktiv 2010/75/EU som får anvendelse 

på anlegget (eller deler av det). 

1.2.10. Tilstandsrapport framlagt Angivelse av om det er framlagt en tilstandsrapport som nevnt i artikkel 

22 nr. 2 i direktiv 2010/75/EU for vedkommende myndighet. 
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Type Format 

1.2.11. Tillatelse gitt a) Angivelse av om det er gitt tillatelse til å drive anlegget i henhold til 

artikkel 5 i direktiv 2010/75/EU. 

b) Nettadresse(r) der tillatelsen(e) er offentliggjort. 

c) Fra og med rapporteringsåret 2018, dersom det ikke er gitt tillatelse i 

henhold til artikkel 5 i direktiv 2010/75/EU, en beskrivelse av hvilke 

håndhevingstiltak som er truffet. 

1.2.12. Revurdering av vilkår for tillatelse a) Angivelse av om vilkårene for tillatelsen er blitt revurdert i samsvar 

med artikkel 21 nr. 3 i direktiv 2010/75/EU. 

b) Dersom det er relevant, datoen da vilkårene for tillatelsen ble 

ajourført i samsvar med artikkel 21 nr. 3 i direktiv 2010/75/EU. 

1.2.13. BAT-unntak i samsvar med artikkel 15 nr. 4 

i direktiv 2010/75/EU 

For anlegg der vilkårene for tillatelsen er blitt revurdert i samsvar med 

direktivets artikkel 21 nr. 3, en angivelse av om det er gitt unntak i 

samsvar med dets artikkel 15 nr. 4. 

Fra og med rapporteringsåret 2018, dersom det er gitt unntak, opplys-

ninger om 

a) nettadresse der den særlige begrunnelsen for unntaket er offen-

tliggjort i samsvar med artikkel 24 nr. 2 bokstav f) i direktiv 

2010/75/EU, 

b) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om de BAT-konklu-

sjonene det er gitt unntak fra, 

c) det BAT-tilknyttede utslippsnivået (BAT-AEL) som det er gitt 

unntak fra, 

d) dersom det er relevant, unntakets varighet. 

1.2.14. Strengere vilkår for tillatelse Fra og med rapporteringsåret 2018, for anlegg der vilkårene for 

tillatelsen er blitt revurdert i samsvar med artikkel 21 nr. 3, angivelse av 

om det er fastsatt strengere utslippsgrenseverdier i tillatelsen enn den 

laveste verdien i BAT-AEL-intervallet, med opplysninger om 

a) Kommisjonens gjeldende gjennomføringsbeslutninger om BAT-

konklusjoner, 

b) gjeldende BAT-AEL, 

c) hvorvidt disse strengere utslippsgrenseverdiene er fastsatt i henhold 

til artikkel 14 nr. 4 eller artikkel 18 i direktiv 2010/75/EU, eller 

begge disse artiklene. 

1.2.15. Besøk på anleggsstedet (inspeksjoner) a) Antall besøk av vedkommende myndighet på produksjonsanlegget i 

løpet av rapporteringsåret. 

b) Fra og med rapporteringsåret 2018, spesifikk nettadresse til rap-

porten fra siste besøk på anleggsstedet eller en generisk nettadresse 

der det forklares hvordan offentligheten kan få tilgang til indivi-

duelle besøksrapporter, i samsvar med artikkel 23 nr. 6 annet ledd. 

1.2.16. Data fra utslippsovervåking Fra og med rapporteringsåret 2018, angivelse av hvordan resultatene fra 

utslippsovervåkingen er blitt offentliggjort i samsvar med artikkel 24 nr. 

3 bokstav b), inkludert nettadresse dersom det er opprettet nettsteder for 

formålet. 

1.2.17. eSPIRS-identifikator Fra og med rapporteringsåret 2018, dersom anlegget er omfattet av 

direktiv 2012/18/EU, identifikator i Seveso Plants Information Retrieval 

System («eSPIRS-identifikator») for virksomheten der anlegget ligger. 

Valgfritt. 
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Type Format 

1.2.18. Identifikator for ordningen for handel med 

utslippskvoter 

Fra og med rapporteringsåret 2018, dersom anlegget helt eller delvis 

omfattes av direktiv 2003/87/EF, identifikatoren som brukes til rappor-

tering i henhold til det direktivet. Valgfritt. 

1.2.19. Merknader Eventuelle andre relevante opplysninger. Valgfritt. 

(1) Dette feltet har en multiplisitet på 0-1 i INSPIRE. 

 

1.3 Tilleggsopplysninger for store forbrenningsanlegg som omfattes av kapittel III, og avfallsforbrennings- og samforbrenningsanlegg med en 

kapasitet på 2 tonn eller mer per time som omfattes av kapittel IV i direktiv 2010/75/EU(1) 

Type Format 

1.3.1 Generelle opplysninger 

1.3.1.a. inspireId Entydig identifikator som oppfyller kravene i direktiv 2007/2/EF, som 

nærmere angitt i forordning (EU) nr. 1089/2010, særlig i nr. 8 i vedlegg 

IV til forordningen, som endret. 

1.3.1 b. thematicId(2) Tematisk objektidentifikator. 

1.3.1.c. pointGeometry Breddegrad og lengdegrad (koordinater for anleggets omtrentlige 

midtpunkt) i samsvar med koordinatreferansesystemet ETRS89 (2D)-

EPSG:4258 med en nøyaktighet på 5 desimaler. 

1.3.1.d. Anleggets navn Anleggets offisielle benevnelse, egennavn eller alminnelige navn. 

1.3.1.e. Status Anleggets driftsstatus. 

1.3.2. Opplysninger om store forbrenningsanlegg 

1.3.2.a. Samlet nominell termisk effekt Det store forbrenningsanleggets samlede nominelle termiske effekt. 

1.3.2.b. Unntak i henhold til direktiv 2010/75/EU Nærmere opplysninger om eventuelle unntak i henhold til artikkel 31–35 

i direktiv 2010/75/EU som er gitt til det store forbrenningsanlegget. 

1.3.2.c. Merknader Eventuelle andre relevante opplysninger. Valgfritt. 

1.3.3. Opplysninger om avfallsforbrennings- og samforbrenningsanlegg med en nominell kapasitet på 2 tonn eller mer per 

time 

1.3.3.a. Samlet nominell kapasitet Samlet nominell kapasitet for avfallsforbrennings- eller sam-

forbrenningsanlegget. 

1.3.3.b. Tillatt kapasitet for farlig avfall Samlet tillatt kapasitet for forbrenning og samforbrenning av farlig 

avfall. 

1.3.3.c. Tillatt kapasitet for ikke-farlig avfall Samle tillatt kapasitet for forbrenning og samforbrenning av ikke-farlig 

avfall. 
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Type Format 

1.3.3.d. Artikkel 46 nr. 2 i direktiv 2010/75/EU om 

utslippskontrolltiltak 

Fra og med rapporteringsåret 2018, angivelse av 

a) om mer enn 40 % av varmeavgivningen fra forbrenningen stammer 

fra farlig avfall, 

b) om ubehandlet, blandet kommunalt avfall samforbrennes. 

1.3.3.e. Særlige vilkår a) Angivelse av om det er gitt tillatelse til endring av driftsvilkårene i 

samsvar med artikkel 51 i direktiv 2010/75/EU. 

b) Dersom det er relevant, nærmere opplysninger om arten av den 

godkjente endringen av driftsforholdene. 

c) Fra og med rapporteringsåret 2018, dersom det er relevant: 

i) Nettadresse til den tillatelsen som angir driftsvilkårene. 

ii) Nettadresse til rapporten fra siste besøk på anleggsstedet som er 

offentliggjort i samsvar med artikkel 23 nr. 6, eller nettadresse 

der det forklares hvordan offentligheten kan få tilgang til 

rapporten. 

1.3.3.f. Offentliggjøring Fra og med rapporteringsåret 2018, angivelse av hvordan opplysningene 

nevnt i artikkel 55 nr. 2 i direktiv 2010/75/EU er blitt offentliggjort, 

inkludert nettadresse dersom det er opprettet nettsteder for formålet. 

1.3.3.g. Merknader Eventuelle andre relevante opplysninger. Valgfritt. 

(1) For avfallsforbrennings- og samforbrenningsanlegg med en kapasitet på mellom 2 og 3 tonn per time behøver ikke dataene sendes inn før 

fra og med rapporteringsåret 2018. 

(2) Dette feltet har en multiplisitet på 0-1 i INSPIRE. 

 

1.4 Opplysninger dersom et anlegg som definert i direktiv 2010/75/EU er en del av eller sammenfaller med en virksomhet(1) 

Type Format 

1.4.1. inspireId Entydig identifikator for anlegget som oppfyller kravene i direktiv 

2007/2/EF. 

1.4.2. thematicId(2) Tematisk objektidentifikator. 

1.4.3. riverBasinDistrict Kodeidentifikator og/eller navn tildelt til nedbørfeltdistriktet i et 

vassdrag. 

1.4.4. Geometri Breddegrad og lengdegrad (koordinater for anleggets omtrentlige 

midtpunkt) i samsvar med koordinatreferansesystemet ETRS89 (2D)-

EPSG:4258 med en nøyaktighet på 5 desimaler. 

1.4.5. Funksjon Virksomhet som drives på anlegget. Funksjonen beskrives med 

anleggets virksomhet uttrykt som NACE-kode. 

1.4.6. Anleggets navn Anleggets offisielle benevnelse, egennavn eller alminnelige navn. 

1.4.7. Status Anleggets driftsstatus. 

1.4.8. Merknader Eventuelle andre relevante opplysninger. Valgfritt. 

(1) Dette er et «produksjonsanlegg» som definert i nr. 8.2.1 i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 1089/2010 som «ett eller flere anlegg på 

samme sted som drives av samme fysiske eller juridiske person, og som er konstruert, bygd eller installert for særlige produksjons- eller 

industriformål, herunder all infrastruktur, alt utstyr og alle materialer» og omfattes av forordning (EF) nr. 166/2006. 

(2) Dette feltet har en multiplisitet på 0-1 i INSPIRE. 
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VEDLEGG II 

Opplysninger om avfallsforbrennings- og samforbrenningsanlegg med en nominell kapasitet på under to tonn per time 

og om anlegg som omfattes av kapittel V i direktiv 2010/75/EU 

2.1. Avfallsforbrennings- eller samforbrennings-

anlegg med en nominell kapasitet på under to 

tonn per time 

En henvisning til listen over slike anlegg som er offentliggjort i 

samsvar med artikkel 55 nr. 3 i direktiv 2010/75/EU. 

2.2. Anlegg som omfattes av kapittel V i direktiv 

2010/75/EU (anlegg der det brukes organiske 

løsemidler) 

a) Samlet antall anlegg som omfattes av kapittel V i direktiv 

2010/75/EU. 

b) Antall anlegg som er i samsvar med artikkel 59 nr. 1 bokstav b) i 

direktiv 2010/75/EF. 

c) Antall anlegg som det er gitt unntak for i samsvar med artikkel 59 

nr. 2 i direktiv 2010/75/EU. 

d) Antall anlegg som det er gitt unntak for i samsvar med artikkel 59 

nr. 3 i direktiv 2010/75/EU. 
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KOMMISJONSAVGJERD (EU) 2018/1590 

av 19. oktober 2018 

om endring av avgjerd 2012/481/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU og 2014/893/EU med omsyn til det 

tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til visse produkt og dei tilhøyrande krava til 

vurdering og kontroll, skal gjelde for 

[meld under nummeret K(2018) 6805](*) 

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) Det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til papir med trykk og dei tilhøyrande krava til 

vurdering og kontroll som er fastsette i kommisjonsavgjerd 2012/481/EU(2), skal gjelde for, går ut 31. desember 2018. 

2) Det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til madrassar og dei tilhøyrande krava til vurdering og 

kontroll som er fastsette i kommisjonsavgjerd 2014/391/EU(3), skal gjelde for, går ut 23. juni 2018. 

3) Det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til absorberande hygieneprodukt og dei tilhøyrande krava 

til vurdering og kontroll som er fastsette i kommisjonsavgjerd 2014/763/EU(4), skal gjelde for, går ut 24. oktober 2018. 

4) Det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til kosmetiske produkt som skal skyljast av og dei 

tilhøyrande krava til vurdering og kontroll som er fastsette i kommisjonsavgjerd 2014/893/EU(5), skal gjelde for, går ut 

9. desember 2018. 

5) I tråd med konklusjonane frå dugleikskontrollen av EU-miljømerket (REFIT) av 30. juni 2017(6) har Kommisjonen 

saman med Utvalet for miljømerking i Den europeiske unionen vurdert relevansen av kvar produktgruppe før dei har 

gjort framlegg om lenging. Denne vurderinga stadfesta relevansen av dei noverande miljøkriteria og dei tilhøyrande 

krava til vurdering og kontroll som er fastsette i avgjerd 2012/481/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU og 2014/893/EU. 

Vurderinga viste dessutan at det er relevant å halde ved lag desse produktgruppene innanfor ramma av EU-miljømerket, 

men i visse tilfelle slå dei saman med andre eksisterande produktgrupper for å betre samverknaden på tvers av 

produktgruppene og auke bruken av EU-miljømerket. I revisjonen bør det takast høveleg omsyn til samanhengen 

mellom aktuell EU-politikk, lovgjeving og vitskaplege prov. 

6) Det er ein nær samanheng mellom papir med trykk og produkt av konvertert papir. Det er dessutan sett i gang ein 

prosess for revisjon av produkt av grafisk papir, som utgjer eit substrat for papir med trykk. For å betre samverknaden 

og auke bruken av EU-miljømerket for desse produktgruppene bør det tidsrommet som dei noverande kriteria for papir 

med trykk skal gjelde for, vare like lenge som for konvertert papir, fram til 31. desember 2020.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 264 av 23.10.2018, s. 24, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 94/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) TEU L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

(2) Kommisjonsbeslutning 2012/481/EU av 16. august 2012 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til papir med 

trykk (TEU L 223 av 21.8.2012, s. 55). 

(3) Kommisjonsavgjerd 2014/391/EU av 23. juni 2014 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til madrassar (TEU 

L 184 av 25.6.2014, s. 18). 

(4) Kommisjonsbeslutning 2014/763/EU av 24. oktober 2014 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til absorberende 

hygieneprodukter (TEU L 320 av 6.11.2014, s. 46). 

(5) Kommisjonsbeslutning 2014/893/EU av 9. desember 2014 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til kosmetiske 

produkter som skylles av (TEU L 354 av 11.12.2014, s. 47). 

(6) Kommisjonen sin rapport til Europaparlamentet og Rådet om revisjonen av gjennomføringa av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1221/2009 av 25. november 2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon 

(EMAS) og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket (KOM(2017) 355 endeleg 

utgåve). 
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7) For å auke utbreiinga av EU-miljømerket for madrassar bør det vurderast om denne produktgruppa bør slåast saman 

med møbelproduktgruppa. Som eit første steg bør det tidsrommet som dei noverande kriteria for madrassar skal gjelde 

for, vare like lenge som for møblar, fram til 28. juli 2022. 

8) Dei noverande kriteria for tildeling av EU-miljømerket til absorberande hygieneprodukt bør lengjast til 31. desember 2022 

for å skape stabilitet i marknaden og for eksisterande og potensielle framtidige lisensinnehavarar, noko som kan føre til at 

næringslivet i større grad tek merket i bruk. 

9) Kriteria for tildeling av EU-miljømerket til kosmetiske produkt som skal skyljast av, bør lengjast til 31. desember 2021 

for å gjere det mogleg å ferdigstille revisjonen av dei. 

10) Det tidsrommet som miljøkriteria og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde for, bør difor lengjast. 

11) Avgjerd 2012/481/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU og 2014/893/EU bør difor endrast. 

12) 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. 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I avgjerd 2012/481/EU skal artikkel 4 lyde: 

«Artikkel 4 

Miljøkriteriene for produktgruppen «papir med trykk» og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll skal gjelde  

til 31. desember 2020.» 

Artikkel 2 

I avgjerd 2014/391/EU skal artikkel 4 lyde: 

«Artikkel 4 

Miljøkriteria for produktgruppa «madrassar» og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde fram til  

28. juli 2022.» 

Artikkel 3 

I avgjerd 2014/763/EU skal artikkel 4 lyde: 

«Artikkel 4 

Miljøkriteriene for produktgruppen «absorberende hygieneprodukter» og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll 

skal gjelde til 31. desember 2022.» 

Artikkel 4 

I avgjerd 2014/893/EU skal artikkel 4 lyde: 

«Artikkel 4 

Miljøkriteriene for produktgruppen «kosmetiske produkter som skylles av» og de tilhørende kravene til vurdering og 

kontroll skal gjelde til 31. desember 2021.» 
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Artikkel 5 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 19. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Karmenu VELLA 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2018/1702 

av 8. november 2018 

om fastsettelse av kriteriene for tildeling av EU-miljømerket til smøremidler 

[meddelt under nummer K(2018) 7125](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket(1), 

særlig artikkel 8 nr. 2,  

etter samråd med Komiteen for miljømerking i Den europeiske union og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 kan EU-miljømerket tildeles produkter som har redusert miljøvirkning 

gjennom hele sin livssyklus. 

2) I forordning (EF) nr. 66/2010 er det fastsatt at det skal utarbeides særlige kriterier for EU-miljømerket for hver 

produktgruppe. 

3) Ved kommisjonsbeslutning 2011/381/EU(2) ble det fastsatt miljøkriterier og tilhørende vurderings- og kontrollkrav for 

smøremidler. Gyldighetsperioden for disse kriteriene og kravene ble forlenget til 31. desember 2018 ved kommisjons-

beslutning (EU) 2015/877(3). 

4) Ved egnethetskontrollen av EU-miljømerket (REFIT) av 30. juni 2017, der forordning (EF) nr. 66/2010(4) ble revidert, 

ble det konkludert med at det må utvikles en mer strategisk tilnærming til EU-miljømerket, herunder forenklede kriterier 

for valg av produkter. I tråd med disse konklusjonene og i samråd med EUs miljømerkingskomité bør kriteriene for 

produktgruppen smøremidler revideres, idet det tas hensyn til produktenes nåværende framgang, de berørte partenes 

interesser i produktene samt framtidige muligheter for økt utbredelse av og etterspørsel i markedet etter bærekraftige 

produkter. Definisjonen av produktgruppen «smøremidler» bør endres slik at den viser til produktets funksjonalitet i 

stedet for dets sammensetning. Dette skal sikre at definisjonen tydelig dekker alle relevante smøremiddelsammen-

setninger. 

5) For å ta hensyn til den seneste utviklingen i markedet og den innovasjon som har funnet sted i mellomtiden, bør det 

fastsettes et nytt sett med kriterier for tildeling av EU-miljømerket til produktgruppen «smøremidler». Formålet med 

kriteriene bør være å fremme produkter som har en begrenset virkning på vannmiljøet, som inneholder en begrenset 

mengde farlige stoffer, og som har en ytelse som minst tilsvarer den hos konvensjonelle smøremidler på markedet. I tråd 

med målene i den europeiske strategien for plast i en sirkulær økonomi(5) bør kriteriene også bidra til å fremme 

overgangen til en mer sirkulær økonomi ved å oppmuntre til forbedret utforming og stimulere etterspørselen etter 

gjenvunne materialer ytterligere. 

6) De nye kriteriene og de tilhørende vurderings- og kontrollkravene bør gjelde til 31. desember 2024, idet det tas hensyn 

til innovasjonssyklusen for denne produktgruppen. 

7) Av rettssikkerhetshensyn bør beslutning 2011/381/EU oppheves.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 285 av 13.11.2018, s. 82, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 95/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

(2) Kommisjonsbeslutning 2011/381/EU av 24. juni 2011 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til smøremidler 

(EUT L 169 av 29.6.2011, s. 28). 

(3) Kommisjonsavgjerd (EU) 2015/877 av 4. juni 2015 om endring av vedtak 2009/568/EF og avgjerd 2011/333/EU, 2011/381/EU, 

2007/742/EU, 2012/448/EU og 2012/481/EU med sikte på lenging av det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til 

visse produkt, skal gjelde for (EUT L 142 av 6.6.2015, s. 32). 

(4) Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om gjennomgåelsen av gjennomføringen av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 av 25. november 2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring 

og miljørevisjon (EMAS) og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket 

(KOM(2017) 355). 

(5) KOM(2018) 28, endelig utgave. 

2020/EØS/33/76 
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8) Det bør fastsettes en overgangsperiode for produsenter hvis produkter er tildelt miljømerket for smøremidler på 

grunnlag av kriteriene fastsatt i beslutning 2011/381/EF, slik at de får tilstrekkelig tid til å tilpasse sine produkter til de 

reviderte kriteriene og kravene. I et begrenset tidsrom etter at denne beslutning er vedtatt, bør produsentene også kunne 

sende inn søknader som er basert enten på kriteriene fastsatt i beslutning 2011/381/EU eller de reviderte kriteriene 

fastsatt i denne beslutning. Dersom EU-miljømerket er tildelt på grunnlag av kriteriene fastsatt ved beslutning 

2011/381/EU, bør det ikke være tillatt å bruke det etter 31. desember 2019. 

9) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 16 i forordning (EF) 

nr. 66/2010. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Produktgruppen «smøremidler» skal omfatte alle smøremidler som tilhører en av følgende undergrupper: 

a) Smøremidler med fullstendig tap (Total Loss Lubricants – TLL), som skal omfatte sagkjedeoljer, vaierfett, forskalingsolje, 

smørefett med fullstendig tap og andre smøremidler med fullstendig tap. 

b) Smøremidler med delvis tap (Partial Loss Lubricants – PLL), som skal omfatte giroljer til bruk i åpne gir, propellhylseoljer, 

totaktsoljer, midlertidig korrosjonsbeskyttelse og smørefett med delvis tap. 

c) Smøremidler med utilsiktet tap (Accidental Loss Lubricants – ALL), som skal omfatte hydraulikksystemer, metallbe-

arbeidingsvæsker, giroljer til bruk i lukkede gir og smørefett med utilsiktet tap. 

Artikkel 2 

I denne beslutning menes med 

 1) «smøremiddel» et produkt som er i stand til å redusere friksjon, adhesjon, varme, slitasje eller korrosjon når det påføres en 

overflate eller innføres mellom to overflater i relativ bevegelse, eller som er i stand til å overføre mekanisk energi; de 

vanligste bestanddelene er basisoljer og tilsetninger, 

 2) «basisolje» en smørevæske hvis flytegenskaper, aldringsbestandighet, smøreevne, slitasjehemmende egenskaper og 

egenskaper med hensyn til suspensjon av forurensende stoffer ikke er blitt forbedret ved tilførsel av tilsetninger, 

 3) «tilsetning» et stoff eller en stoffblanding som har som hovedfunksjon å forbedre et eller flere av følgende aspekter: 

flytegenskaper, aldringsbestandighet, smøreevne, slitasjehemmende egenskaper og suspensjon av forurensende stoffer, 

 4) «stoff» et kjemisk grunnstoff og dets forbindelser, i naturlig tilstand eller framkommet ved en produksjonsprosess, 

herunder enhver tilsetning som er nødvendig for å bevare stoffets stabilitet, samt enhver urenhet som følger av prosessen 

som benyttes, men med unntak av ethvert løsemiddel som kan utskilles uten å påvirke stoffets stabilitet eller endre dets 

sammensetning, 

 5) «fullstendig tap» at smøremiddelet frigis helt til miljøet under bruk, 

 6) «delvis tap» at smøremiddelet frigis delvis til miljøet under bruk, og at den delen som ikke frigis, kan gjenvinnes til ny 

bearbeiding, gjenbruk eller bortskaffing, 

 7) «utilsiktet tap» at smøremiddelet brukes i et lukket system og kan bli frigitt til miljøet bare tilfeldig, og at det etter bruk 

kan gjenvinnes til ny bearbeiding, gjenbruk eller bortskaffing, 

 8) «sagkjedeolje» et smøremiddel som brukes til å smøre sverdet og kjedet på en eller flere typer motorsag, 

 9) «vaierfett» et smøremiddel som brukes til å smøre vaiere bestående av flere metalltråder som er slått til et tau, 

10) «forskalingsolje» et smøremiddel som brukes i byggebransjen for å hindre at nylagt betong fester seg til en overflate, 

vanligvis kryssfiner, filmbelagt kryssfiner, stål eller aluminium, 

11) «smørefett» et fast eller halvfast smøremiddel som inneholder fortykningsmiddel for å tykne eller endre flytegenskapene 

til basisoljen, 

12) «girolje» et smøremiddel spesielt beregnet på girkasser, fordelingsgirkasser og differensialer i biler, lastebiler og andre 

maskiner, 
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13) «propellhylseolje» et smøremiddel som brukes i propellhylsen på et skip, 

14) «totaktsolje» et smøremiddel som brukes i totaktsmotorer, 

15) «midlertidig korrosjonsbeskyttelse» et smøremiddel som påføres i et tynt lag på en metalloverflate for å hindre at vann og 

oksygen kommer i kontakt med metalloverflaten, 

16) «hydraulikksystemer» et smøremiddel som brukes til å overføre energi i hydrauliske maskiner, 

17) «metallbearbeidingsvæske» et smøremiddel som er beregnet på metallbearbeidingsprosesser, f.eks. skjæring og forming, 

og hvis hovedfunksjoner er å kjøle, minske friksjonen, fjerne metallpartikler og å beskytte arbeidsstykkene, verktøyet og 

verktøymaskinen mot korrosjon. 

Artikkel 3 

For å bli tildelt EU-miljømerket i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 skal et smøremiddel tilhøre produktgruppen 

«smøremidler» som definert i artikkel 1 i denne beslutning og oppfylle miljøkriteriene og de tilhørende vurderings- og kontroll-

kravene angitt i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 4 

Kriteriene for produktgruppen «smøremidler» og de tilhørende vurderings- og kontrollkravene skal gjelde til 31. desember 

2024. 

Artikkel 5 

For administrative formål tildeles produktgruppen «smøremidler» kodenummeret «027». 

Artikkel 6 

Beslutning 2011/381/EU oppheves. 

Artikkel 7 

1. Uansett artikkel 6 skal søknader om tildeling av EU-miljømerket for produkter som tilhører produktgruppen 

«smøremidler», og som er inngitt før datoen for denne beslutning, vurderes i samsvar med vilkårene i beslutning 2011/381/EU. 

2. Søknader om EU-miljømerket for produkter i produktgruppen «smøremidler» som inngis innen to måneder fra den datoen 

denne beslutning treffes, kan enten baseres på kriteriene fastsatt i vedtak 2011/381/EU eller kriteriene fastsatt i denne 

beslutning. Disse søknadene skal vurderes ut fra de kriteriene de er basert på. 

3. Dersom EU-miljømerket er tildelt i samsvar med kriteriene fastsatt i beslutning 2011/381/EU, kan det bare brukes fram til 

31. desember 2019. 

Artikkel 8 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 8. november 2018. 

 For Kommisjonen 

Karmenu VELLA 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

GENERELLE MERKNADER 

KRITERIER FOR EU-MILJØMERKET 

Kriterier for tildeling av EU-miljømerket til smøremidler 

KRITERIER 

1. Stoffer som er forbudt eller underlagt begrensninger 

2. Ytterligere krav med hensyn til giftighet i vann 

3. Biologisk nedbrytbarhet og bioakkumuleringspotensial 

4. Krav til fornybare bestanddeler 

5. Krav til emballasje/beholder 

6. Minstekrav til teknisk ytelse 

7. Forbrukeropplysninger om bruk og bortskaffing 

8. Opplysninger på EU-miljømerket 

VURDERING OG KONTROLL 

a) Krav 

De spesifikke kravene til vurdering og kontroll er angitt for hvert kriterium. 

Når søkeren skal framlegge for vedkommende organer erklæringer, dokumentasjon, analyser, testrapporter eller andre bevis for 

at kriteriene er oppfylt, kan disse komme fra søkeren selv eller dennes leverandør(er), alt etter hva som er relevant. 

Vedkommende organer skal fortrinnsvis anerkjenne attester utstedt av organer som er akkreditert i samsvar med den relevante 

harmoniserte standarden for test- og kalibreringslaboratorier (Generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers 

kompetanse (SO/IEC 17025:2005)) eller i samsvar med prinsippene for god laboratoriepraksis (GLP), og kontroller 

gjennomført av organer som er akkreditert i samsvar med den relevante harmoniserte standarden for organer som sertifiserer 

produkter, prosesser og tjenester. Akkrediteringen skal gjennomføres i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 765/2008(1). 

Ved behov kan det brukes andre testmetoder enn dem som er angitt for det enkelte kriterium, forutsatt at metodene godtas som 

likeverdige av vedkommende organ som vurderer søknaden. 

Ved behov kan vedkommende organer kreve ytterligere dokumentasjon og foreta uavhengige kontroller eller besøk på stedet. 

Det er en forutsetning at produktet oppfyller alle gjeldende lovfestede krav i den eller de stater der produktet er beregnet på å 

bringes i omsetning. Søkeren skal framlegge en erklæring om at produktet oppfyller dette kravet. 

Klassifiseringslisten over stoffer i smøremidler (LuSC-listen), som er tilgjengelig på EU-miljømerkets nettsted(2), inneholder 

stoffer og varemerker som er blitt vurdert av et vedkommende organ på bakgrunn av de relevante kravene i denne beslutning, 

og dataene kan brukes direkte i søknadsprosessen. 

En samsvarserklæring utstedt av et av de vedkommende organene for EU-miljømerket kan brukes direkte i søknadsprosessen. 

En liste over stoffer som med hensikt er tilsatt og/eller med hensikt dannes ved en kjemisk reaksjon i det benyttede 

smøremiddelet, og som forekommer i sluttproduktet i en konsentrasjon på eller over 0,010 vektprosent, skal framlegges for 

vedkommende organ, med angivelse av handelsnavn (dersom det finnes), kjemisk navn, CAS-nummer, inngående mengde, 

funksjon og form i det ferdige preparatet. Alle oppførte stoffer som forekommer i form av nanomaterialer, skal være tydelig 

angitt på listen med ordet «nano» i parentes. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til akkreditering og markedstilsyn for 

markedsføring av produkter, og om oppheving av forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30). 

(2) http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ 
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For hvert oppført stoff skal det framlegges sikkerhetsdatablader i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1907/2006(1). Dersom det ikke foreligger sikkerhetsdatablad for et enkeltstoff fordi det inngår i en stoffblanding, skal 

søkeren framlegge sikkerhetsdatabladet for stoffblandingen. 

b) Terskelverdier 

Samsvar med miljøkriteriene kreves for sluttproduktet og for dets bestanddeler som med hensikt er tilsatt og/eller med hensikt 

dannes ved en kjemisk reaksjon i det benyttede smøremiddelet, som angitt for hvert kriterium. 

Dessuten skal den samlede mengden oppførte stoffer som kriterium 2 og 3 ikke gjelder for, ikke overstige 0,5 vektprosent. 

Merk: Når smørefett kan brukes både som TLL og PLL (som er tilfellet for multifunksjonelt smørefett), får kriteriene for  

TLL-undergruppen anvendelse. Dersom smørefett kan brukes som PLL og ALL, men ikke som TLL, får kriteriene for  

PLL-undergruppen anvendelse. 

For giroljer som brukes i åpne gir, får kriteriene for PLL-undergruppen anvendelse, mens kriteriene for ALL-undergruppen får 

anvendelse for giroljer som brukes i lukkede gir. Når en girolje kan brukes i begge typer gir, får kriteriene for  

PLL-undergruppen anvendelse. 

KRITERIUM 1 – STOFFER SOM ER FORBUDT ELLER UNDERLAGT BEGRENSNINGER 

I forbindelse med kriterium 1 skal urenheter angitt i sikkerhetsdatabladet som forekommer i sluttproduktet i en konsentrasjon på 

eller over 0,010 %, oppfylle samme krav som stoffer tilsatt med hensikt. 

1 a) Farlige stoffer 

i) Sluttprodukt 

Sluttproduktet skal ikke være klassifisert i henhold til noen av faresetningene oppført i tabell 1. 

ii) Stoffer 

Stoffer som oppfyller kriteriene for klassifisering med faresetningene oppført i tabell 1, skal ikke med hensikt tilsettes 

eller dannes i sluttproduktet i konsentrasjoner over de respektive grenseverdiene. 

Dersom de generiske eller spesifikke konsentrasjonsgrensene fastsatt i samsvar med artikkel 10 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(2) er strengere, skal disse ha forrang. 

Tabell 1 

Begrensede faresetninger 

Faresetning Grenseverdi 

H340 Kan forårsake genetiske skader 

≤ 0,010 vektprosent per stoff i sluttproduktet 

H350 Kan forårsake kreft 

H350i Kan forårsake kreft ved innånding 

H360F Kan skade forplantningsevnen 

  

(1) 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). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 
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Faresetning Grenseverdi 

H360D Kan gi fosterskader  

H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader 

H360Fd Kan skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi 

fosterskader 

H360Df Kan gi fosterskader. Mistenkes for å kunne skade forplantnings-

evnen 

H341 Mistenkes for å kunne forårsake genetiske skader 

H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft 

H361f Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen 

H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader 

H361fd Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å 

kunne gi fosterskader 

H362 Kan skade barn som ammes 

H300 Dødelig ved svelging 

H310 Dødelig ved hudkontakt 

H330 Dødelig ved innånding 

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene ≤ 0,5 × sluttproduktets klassifiseringsgrense 

for H304 

H301 Giftig ved svelging < sluttproduktets klassifiseringsgrense for 

H301 

H311 Giftig ved hudkontakt < sluttproduktets klassifiseringsgrense for 

H311 

H331 Giftig ved innånding < sluttproduktets klassifiseringsgrense for 

H331 

EUH070 Giftig ved øyekontakt 

≤ 0,010 vektprosent per stoff i sluttproduktet 

H370 Forårsaker organskader 

H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering 

H371 Kan forårsake organskader 

H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering < sluttproduktets klassifiseringsgrense for 

H373 

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene ≤ 0,010 vektprosent per stoff i sluttproduktet 

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet < sluttproduktets klassifiseringsgrense for 

H336 

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon < sluttproduktets klassifiseringsgrense for 

H317 

H334 Kan gi allergi- eller astmasymptomer eller pustevansker ved 

innånding 

≤ 0,010 vektprosent per stoff i sluttproduktet 

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne < sluttproduktets klassifiseringsgrense for 

H314 
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Faresetning Grenseverdi 

H315 Irriterer huden < sluttproduktets klassifiseringsgrense for 

H315 

H318 Gir alvorlig øyeskade < sluttproduktets klassifiseringsgrense for 

H318 

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon < sluttproduktets klassifiseringsgrense for 

H319 

H400 Meget giftig for liv i vann ≤ 0,5 × sluttproduktets klassifiseringsgrense 

for H400 

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann ≤ 0,5 × sluttproduktets klassifiseringsgrense 

for H410 

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann < sluttproduktets klassifiseringsgrense for 

H412 og H413 

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann 

H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann 

H420 Skader folkehelsen og miljøet ved å ødelegge ozon i øvre del av 

atmosfæren 

≤ 0,010 vektprosent per stoff i sluttproduktet 
EUH029 Ved kontakt med vann utvikles giftig gass 

EUH031 Ved kontakt med syre utvikles giftig gass 

EUH032 Ved kontakt med syre utvikles meget giftig gass 

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud < sluttproduktets klassifiseringsgrense for 

EUH066 

Merk: Der sluttproduktets klassifiseringsgrense (eller 0,5 × denne grensen) er nevnt, skal den maksimale samlede 

konsentrasjonen av alle klassifiserte stoffer med den eller de angitte faresetningene tas i betraktning. 

Dette kriteriet gjelder ikke for stoffer som omfattes av artikkel 2 nr. 7 bokstav a) og b) i forordning (EF) nr. 1907/2006, 

der det er fastsatt kriterier for å unnta stoffer i vedlegg IV og V til nevnte forordning fra kravene som gjelder registrering, 

etterfølgende brukere og vurdering. For å avgjøre om dette unntaket får anvendelse, skal søkeren kontrollere alle med 

hensikt tilsatte stoffer som forekommer i sluttproduktet i en konsentrasjon på eller over 0,010 vektprosent. 

1 b) Stoffer underlagt begrensninger 

Følgende stoffer skal ikke med hensikt tilsettes eller dannes i sluttproduktet i konsentrasjoner på eller over 0,010 

vektprosent: 

— Stoffer oppført på EU-listen over prioriterte stoffer med hensyn til vannpolitikk i vedlegg X til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2000/60/EF(1), som endret ved europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2455/2001/EF(2), og på OSPAR-

listen over kjemiske stoffer som krever prioriterte tiltak (http://www.ospar.org/work-areas/hasec/chemicals/priority-

action). 

— Organiske halogenforbindelser og nitrittforbindelser. 

— Metaller eller metallforbindelser, med unntak av natrium, kalium, magnesium og kalsium. I fortykningsmidler kan 

dessuten litium- og/eller aluminiumforbindelser brukes i de konsentrasjonene som er angitt i de øvrige kriteriene i 

vedlegget til denne beslutning.  

  

(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). 

(2) Europaparlaments- og rådsvedtak 2455/2001/EF av 20. november 2001 om utarbeiding av en liste over prioriterte stoffer på området 

vannpolitikk og om endring av direktiv 2000/60/EFT (EFT L 331 av 22.12.2000, s. 1). 
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1 c) Stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring 

Sluttproduktet skal ikke inneholde noen med hensikt tilsatte/dannede stoffer som er identifisert etter framgangsmåten 

beskrevet i artikkel 59 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006, som oppretter kandidatlisten over stoffer som gir grunn til 

svært alvorlig bekymring, i konsentrasjoner på eller over 0,010 vektprosent i sluttproduktet. 

Vurdering og kontroll 

Søkeren skal framlegge en undertegnet erklæring om samsvar med ovennevnte delkrav, underbygd av erklæringer fra 

leverandører dersom det er relevant, samt følgende dokumentasjon: 

For å dokumentere samsvar med 1 a) i) skal søkeren framlegge sikkerhetsdatabladet for sluttproduktet. 

For å dokumentere samsvar med 1 a) ii), 1 b) og 1 c) skal søkeren framlegge 

— sikkerhetsdatabladene for stoffblandinger som er tilsatt med hensikt, og opplysninger om deres konsentrasjon i 

sluttproduktet, 

— sikkerhetsdatabladene for stoffer som er tilsatt med hensikt, og opplysninger om deres konsentrasjon i sluttproduktet. 

For stoffer som er unntatt fra kravene i kriterium 1 bokstav a) ii) (se vedlegg IV og V til forordning (EF) nr. 1907/2006), 

skal en erklæring fra søkeren om at det forholder seg slik, være tilstrekkelig til å dokumentere samsvar. 

Med hensyn til krav 1 c) skal det vises til den utgaven av listen over stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, 

som på søknadsdatoen er den seneste. 

Ovennevnte dokumentasjon kan også framlegges direkte for vedkommende myndigheter av enhver leverandør i søkerens 

forsyningskjede. 

KRITERIUM 2 – YTTERLIGERE KRAV MED HENSYN TIL GIFTIGHET I VANN 

Søkeren skal dokumentere samsvar med kravene i enten kriterium 2.1 eller 2.2. 

2.1. Krav til smøremiddelet og dets hovedbestanddeler 

Den kritiske konsentrasjonen for giftighet i vann for både det nylagede smøremiddelet og for hver hovedbestanddel skal 

ikke være lavere enn verdiene angitt i tabell 2. 

Med hovedbestanddel menes ethvert stoff som utgjør mer enn 5 vektprosent av smøremiddelet. 

Tabell 2 

Verdier for giftighet i vann for nylaget smøremiddel og for hver hovedbestanddel 

 ALL PLL TLL 

Giftighet i vann for nylaget 

smøremiddel 

Kritisk konsentrasjon for akutt 

giftighet i vann ELLER 

> 100 mg/l > 1 000 mg/l > 1 000 mg/l 

Kronisk giftighet i vann > 10 mg/l > 100 mg/l > 100 mg/l 

Giftighet i vann for hver 

hovedbestanddel 

Kritisk konsentrasjon for akutt 

giftighet i vann ELLER 
> 100 mg/l 

Kronisk giftighet i vann > 10 mg/l 

Det skal framlegges tilgjengelige testdata om hver hovedbestanddels akutte giftighet i vann for hvert av følgende to 

trofiske nivåer: 

— Krepsdyr (fortrinnsvis dafnier). 

— Vannplanter (fortrinnsvis alger). 

Dersom testdata om akutt giftighet i vann mangler for ett eller begge trofiske nivåer, skal tilgjengelige testdata om kronisk 

giftighet i vann for både det trofiske nivået krepsdyr (fortrinnsvis dafnier) og fisk godtas. 

Kvantitative strukturaktivitetsrelasjoner kan brukes til å fylle hull i dataene om kronisk giftighet eller akutt giftighet for 

bare ett av de relevante trofiske nivåene.  
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Dersom ovennevnte testdata ikke er tilgjengelige for hver hovedbestanddel, skal det utføres en test for å framskaffe data 

om akutt giftighet for det eller de manglende trofiske nivåene (dvs. krepsdyr og/eller vannplanter). 

Det skal framlegges tilgjengelige testdata om smøremiddelets akutte giftighet i vann for hvert av følgende tre trofiske 

nivåer: 

— Krepsdyr (fortrinnsvis dafnier). 

— Vannplanter (fortrinnsvis alger). 

— Fisk. 

Dersom det mangler testdata om det benyttede smøremiddelets akutte giftighet i vann for noen av de nevnte trofiske 

nivåene, skal det framlegges tilgjengelige testdata om kronisk giftighet i vann for det eller de manglende trofiske nivåene. 

Dersom ovennevnte data ikke er tilgjengelige for det benyttede smøremiddelet, skal det utføres en test for å framskaffe 

data om akutt giftighet i vann for det eller de manglende trofiske nivåene. 

2.2. Krav til hvert med hensikt tilsatt eller dannet stoff som forekommer i sluttproduktet i en konsentrasjon på eller 

over 0,10 vektprosent 

Stoffer som viser en viss grad av giftighet i vann, er tillatt opp til en kumulativ massekonsentrasjon som angitt i tabell 3. 

Tabell 3 

Grenser for kumulativ masseprosent (vektprosent) for stoffer som finnes i produktet, 

med hensyn til giftighet i vann 

 Kumulativ masseprosent (vektprosent i sluttproduktet) 

ALL PLL TLL 

Akutt giftighet i vann > 100 mg/l eller 

Kronisk giftighet i vann > 10 mg/l 
Ingen begrensning 

Akutt giftighet i vann > 10 til ≤ 100 mg/l eller 

1 mg/l < kronisk giftighet i vann ≤ 10 mg/l 

≤ 10 

(≤ 20 for ALL-

smørefett) 

≤ 10 

(≤ 15 for PLL-

smørefett) 

≤ 2 

(≤ 10 for TLL-

smørefett) 

Akutt giftighet i vann > 1 til ≤ 10 mg/l eller 

0,1 mg/l < kronisk giftighet i vann ≤ 1 mg/l 

≤ 2,5 

(≤ 1 for ALL-

smørefett) 

≤ 0,6 ≤ 0,4 

Akutt giftighet i vann ≤ 1 mg/l eller 

Kronisk giftighet i vann ≤ 0,1 mg/l 
≤ 0,1/M(*) ≤ 0,1/M(*) ≤ 0,1/M(*) 

(*) M-faktorer for svært giftige bestanddeler i stoffblandinger skal anvendes i samsvar med artikkel 10 i forordning (EF) nr. 1272/2008, 

som beskrevet i nr. 4.1.3.5.5.5 i vedlegg I til samme forordning. 

Det skal framlegges tilgjengelige testdata om kronisk giftighet i vann for hvert stoff (hvert med hensikt tilsatt eller dannet 

stoff som forekommer i sluttproduktet i en konsentrasjon på eller over 0,10 vektprosent) for hvert av følgende to trofiske 

nivåer: 

— Krepsdyr (fortrinnsvis dafnier). 

— Fisk. 
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Dersom testdata om kronisk giftighet i vann mangler for ett eller begge trofiske nivåer, skal tilgjengelige testdata om akutt 

giftighet i vann for begge trofiske nivåer, dvs. krepsdyr (fortrinnsvis dafnier) og vannplanter (fortrinnsvis alger), godtas. 

Kvantitative strukturaktivitetsrelasjoner kan brukes til å fylle hull i dataene om kronisk giftighet eller akutt giftighet for 

bare ett av de relevante trofiske nivåene. 

Dersom ovennevnte data ikke er tilgjengelige for hvert stoff, skal det utføres en test for å framskaffe data om akutt 

giftighet for det eller de manglende trofiske nivåene (dvs. krepsdyr og/eller vannplanter). 

Vurdering og kontroll i forbindelse med kriterium 2.1 og 2.2 

Ved egenvurdering foretatt av søkeren skal søkeren for hvert stoff, hver hovedbestanddel eller for smøremiddelet 

framlegge testrapporter eller litteraturdata, herunder henvisninger som viser at kravene i delkriterium 2.1 eller 2.2 er 

oppfylt. 

For hvert stoff eller hver hovedbestanddel der vurderingen er basert på en gyldig samsvarserklæring, skal det framlegges 

en kopi av erklæringen. For hvert stoff eller hver hovedbestanddel som er valgt fra klassifiseringslisten over stoffer i 

smøremidler (LuSC-listen), kan vurderingen baseres på opplysningene i nevnte liste, og det er ikke nødvendig å framlegge 

noen dokumenter. 

Toksisitetsdata for enten saltvann eller ferskvann godtas. 

Data om akutt giftighet i vann (tilgjengelige eller framskaffet i forbindelse med søknaden) skal komme fra tester utført i 

samsvar med 

— ISO 10253 eller ISO 8692 eller OECD-testretningslinje 201 eller del C.3 i vedlegget til kommisjonsforordning (EF) 

nr. 440/2008(1) for alger, 

— ISO 6341 eller OECD-testretningslinje 202 eller del C.2 i vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008 for dafnier, 

— ISO 7346 eller OECD-testretningslinje 203 eller del C.1 i vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008 for fisk (gjelder 

bare tilgjengelige eksisterende data), 

— test av giftighet for fiskeembryoer (FET) (dyrefritt alternativ) i samsvar med OECD-testretningslinje 236 eller del 

C.49 i vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008 for fisk (gjelder bare dersom det må utføres en test i forbindelse 

med søknaden). 

Bare akutt giftighet i vann (72 eller 96 t) ErC50 for alger, (48 t) EC50 for dafnier og (96 t) LC50 for fisk godtas. 

Data om kronisk giftighet i vann (tilgjengelige) skal komme fra tester utført i samsvar med 

— ISO 10253 eller ISO 8692 eller OECD-testretningslinje 201 eller del C.3 i vedlegget til forordning (EF)  

nr. 440/2008 for alger, 

— del C.20 i vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008 eller OECD-testretningslinje 211 for dafnier, 

— OECD-testretningslinje 215 eller del C.14 i vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008 eller ISO 12890 eller OECD-

testretningslinje 212 eller del C.15 i vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008 eller OECD-testretningslinje 210 for 

fisk. 

Når det gjelder data om kronisk giftighet, godtas bare NOEC-data («No Observed Effect Concentration» – konsentrasjon 

uten observert virkning). 

Når det brukes kvantitative strukturaktivitetsrelasjoner til å fylle datahull, skal søkeren framlegge den genererte prognosen 

for målkjemikalien. Resultater fra bruk av (kvantitative) strukturaktivitetsrelasjoner skal bare godtas dersom søkeren 

framlegger dokumentasjonen på gyldigheten av og anvendelsesområdet for den anvendte modellen. 

For tungt løselige stoffer eller stoffblandinger (< 10 mg/l) kan giftighet i vann bestemmes ved hjelp av WAF-metoden 

(«Water Accommodated Fraction» – vannløselig fraksjon). Det fastsatte belastningsnivået, som med hensyn til akutt 

giftighet i vann benevnes LL50 for dødelig belastning og EL50 for effektiv belastning, og med hensyn til kronisk giftighet 

i vann benevnes NOELR for et belastningsnivå uten observerbar virkning, kan brukes direkte i klassifiseringskriteriene. 

En vannløselig fraksjon (WAF) skal framstilles etter anbefalingene i en av følgende retningslinjer: Tillegg C til ECETOCs 

tekniske rapport nr. 26 (1996), «OECD 2002 Guidance Document on Aquatic Toxicity Testing of Difficult Substances 

and Mixtures (OECD Series on Testing and Assessment, No 23)», ISO 5667-16 Vannundersøkelse – Prøvetaking – Del 

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 440/2008 av 30. mai 2008 om fastsettelse av forsøksmetoder i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) (EUT  

L 142 av 31.5.2008, s. 1). 
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16: Veiledning i biologisk prøving av prøver, ASTM D6081-98 («Standard practice for Aquatic Toxicity Testing for 

Lubricants: Sample Preparation and Results Interpretation») eller likeverdige metoder. Kravene for dette kriteriet skal 

dessuten anses som oppfylt dersom det er godtgjort at et stoff ikke er giftig på grensen av sin vannløselighet. 

Følgende stoffer er unntatt fra krav 2.1 og 2.2: 

— Ethvert stoff som sannsynligvis ikke vil passere biologiske membraner, dvs. dersom MM > 800 g/mol og 

molekyldiameteren > 1,5 nm (> 15 Å). 

— Ethvert stoff som er en polymer, og hvis molekylvektfraksjon under 1 000 g/mol utgjør mindre enn 1 %. 

— Ethvert stoff som er svært uløselig i vann (vannløselighet < 10 μg/l). 

Stoffers vannløselighet skal om nødvendig bestemmes i samsvar med OECD-testretningslinje 105 eller del A.6 i 

vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008, eller med likeverdige testmetoder. 

En polymers molekylvektfraksjon under 1 000 g/mol skal bestemmes i samsvar med del A.19 i vedlegget til forordning 

(EF) nr. 440/2008 eller OECD-testretningslinje 119, eller med likeverdige testmetoder. 

KRITERIUM 3 – BIOLOGISK NEDBRYTBARHET OG BIOAKKUMULERINGSPOTENSIAL 

Kravene til biologisk nedbrytbarhet av organiske forbindelser og til bioakkumuleringspotensial skal oppfylles av hvert med 

hensikt tilsatt eller dannet stoff som forekommer i sluttproduktet i en konsentrasjon på eller over 0,10 vektprosent. 

Smøremiddelet skal ikke inneholde stoffer som ikke er biologisk nedbrytbare, og som i tillegg er (potensielt) 

bioakkumulerende. Smøremiddelet kan imidlertid inneholde et eller flere stoffer med en viss grad av nedbrytbarhet og 

potensiell eller faktisk bioakkumulering, opp til en kumulativ massekonsentrasjon som angitt i tabell 4. 

Tabell 4 

Grenser for kumulativ masseprosent (vektprosent) for stoffer som finnes i produktet, med hensyn til 

biologisk nedbrytbarhet og bioakkumuleringspotensial 

 ALL PLL TLL 
Smørefett 

(ALL,PLL,TLL) 

Lett biologisk nedbrytbart under aerobe forhold > 90 > 75 > 95 > 80 

Iboende biologisk nedbrytbart under aerobe forhold ≤ 10 ≤ 25 ≤ 5 ≤ 20 

Ikke biologisk nedbrytbart og ikke bioakkumulerende ≤ 5 ≤ 20 ≤ 5 ≤ 15 

Ikke biologisk nedbrytbart og bioakkumulerende ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1 

Vurdering og kontroll 

For hvert stoff der vurderingen utføres av søkeren, skal det framlegges testrapporter eller litteraturdata, herunder henvisninger 

til biologisk nedbrytbarhet og, dersom det kreves, (potensial for) bioakkumulering. 

For hvert stoff der vurderingen er basert på en gyldig samsvarserklæring, skal det bare framlegges en kopi av erklæringen. 

For hvert stoff som er valgt fra klassifiseringslisten over stoffer i smøremidler (LuSC-listen), kan vurderingen baseres på 

opplysningene i nevnte liste, og det er ikke nødvendig å framlegge noen dokumenter. 

Biologisk nedbryting 

Med et «iboende biologisk nedbrytbart» stoff menes et stoff som oppnår følgende nedbrytingsnivå: 

> 70 % etter 28 dager i testen av iboende biologisk nedbryting, eller 

> 20 %, men < 60 % etter 28 dager i testene basert på oksygensvinn eller utvikling av karbondioksid. 
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Iboende biologisk nedbrytbarhet skal måles i samsvar med følgende tester: 

— Forordning (EF) nr. 440/2008 (del C.9 i vedlegget), OECD 302 eller likeverdige metoder. 

— Tester basert på oksygensvinn eller utvikling av karbondioksid: forordning (EF) nr. 440/2008 (del C.4 i vedlegget), OECD 

306, OECD 310 eller likeverdige metoder. 

Med «lett biologisk nedbrytbar» menes en vilkårlig klassifisering av kjemikalier som har gjennomgått visse spesifiserte tester 

for kartlegging av fullstendig biologisk nedbrytbarhet. Disse testene er så strenge at det antas at slike forbindelser vil være 

gjenstand for en rask og fullstendig biologisk nedbryting i vannmiljøer under aerobe forhold. Stoffer anses som raskt 

nedbrytbare i miljøet dersom et av følgende kriterier er oppfylt: 

1. I 28-dagers studier av lett biologisk nedbrytbarhet oppnås minst følgende nedbrytingsnivåer: 

— Tester basert på oppløst organisk karbon: 70 %. 

— Tester basert på oksygensvinn eller utvikling av karbondioksid: 60 % av teoretisk maksimum. 

De nevnte nivåene for biologisk nedbryting må oppnås innen 10 dager etter starttidspunktet for nedbrytingen, som regnes 

som det tidspunktet da 10 % av stoffet er brutt ned, med mindre stoffet er identifisert som et UVCB-stoff eller et komplekst 

stoff med flere strukturelt likeartede bestanddeler. I slike tilfeller, og dersom det er tilstrekkelig begrunnet, kan fristen på  

10 dager fravikes, og det kan anvendes en frist på 28 dager. 

2. Dersom, i tilfeller der bare BOD- eller COD-data er tilgjengelige, forholdet BOD5/COD er ≥ 0,5. 

3. Dersom det foreligger andre overbevisende vitenskapelige bevis på at stoffet kan brytes ned (biotisk og/eller abiotisk) i 

vannmiljøet til et nivå > 70 % i løpet av 28 dager. 

Lett biologisk nedbrytbarhet skal måles i samsvar med følgende tester: 

— Forordning (EF) nr. 440/2008 (vedleggets del C.4 og C.5 sammenholdt med del C.6 og C.42), OECD 301, OECD 306 eller 

OECD 310, eller likeverdige metoder. 

Merk: I forbindelse med dette kriteriet gjelder ikke nødvendigvis prinsippet om en 10-dagersfrist. Dersom stoffet når det 

fastsatte nivået for biologisk nedbryting innen 28 dager, men ikke innen 10 dager, antas det at nedbrytingshastigheten er lavere. 

Med et «ikke biologisk nedbrytbart» stoff menes et stoff som ikke oppfyller kriteriene for fullstendig og iboende biologisk 

nedbrytbarhet. 

Søkeren kan også bruke testresultater for stoffer med samme struktur («read-across data») for å anslå et stoffs biologiske 

nedbrytbarhet. Denne metoden for å vurdere et stoffs biologiske nedbrytbarhet kan godtas dersom det bare er én 

funksjonsgruppe eller ett fragment som skiller referansestoffet fra stoffet som er brukt i produktet. Dersom referansestoffet er 

lett eller iboende biologisk nedbrytbart og funksjonsgruppen har en positiv virkning på den aerobe biologiske nedbrytbarheten, 

kan det stoffet som er brukt, også anses for å være lett eller iboende biologisk nedbrytbart. Funksjonsgrupper eller fragmenter 

med positiv virkning på den biologiske nedbrytbarheten er alifatisk og aromatisk alkohol [-OH], alifatisk og aromatisk syre  

[-C(= O)-OH], aldehyd [-CHO], ester [-C(= O)-O-C], amid [-C(= O)–N eller -C(= S)–N]. Det skal framlegges passende og 

pålitelig dokumentasjon om undersøkelsen av referansestoffet. Ved sammenligning med andre fragmenter enn ovennevnte skal 

det framlegges passende og pålitelig dokumentasjon som viser at funksjonsgruppen har en positiv virkning på den biologiske 

nedbrytbarheten av stoffer med lignende struktur. 

Bioakkumulering 

Det er ikke nødvendig å fastsette (potensial for) bioakkumulering dersom stoffet 

— har en molekylmasse > 800 g/mol og en molekyldiameter > 1,5 nm (> 15 Å) eller 

— har en fordelingskoeffisient oktanol-vann (log Kow) < 3 eller > 7 eller 

— har en målt BCF ≤ 100 l/kg eller 

— er en polymer, og dens molekylvektfraksjon under 1000 g/mol utgjør mindre enn 1 %. 

Ettersom de fleste stoffer som brukes i smøremidler, er svært vannavstøtende, bør verdien for biokonsentrasjonsfaktor (BCF) 

baseres på lipidinnholdet, og det er viktig at eksponeringstiden er tilstrekkelig lang. BCF skal bestemmes i samsvar med del 

C.13 i vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008 eller med likeverdige testmetoder. 

Fordelingskoeffisienten oktanol/vann (log Kow) skal bestemmes i samsvar med del A.8 i vedlegget til forordning (EF)  

nr. 440/2008, OECD 123 eller tilsvarende testmetoder. For andre organiske stoffer enn overflateaktive stoffer som det ikke 
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finnes noen forsøksverdi for, kan det benyttes en beregningsmetode. Følgende beregningsmetoder kan benyttes: CLOGP, 

LOGKOW, (KOWWIN) og SPARC. Log Kow-verdier < 3 eller > 7 oppnådd med en av disse metodene viser at stoffet ikke 

forventes å være bioakkumulerende. 

Log Kow-verdier kan bare brukes for organiske kjemiske stoffer. For å vurdere bioakkumuleringspotensialet til uorganiske 

forbindelser, overflateaktive stoffer og enkelte metallorganiske stoffer må det foretas BCF-målinger. 

KRITERIUM 4 – KRAV TIL FORNYBARE BESTANDDELER 

a) I det særskilte tilfellet at det brukes fornybare bestanddeler av palmeolje eller palmekjerneolje, eller som er avledet av 

palmeolje eller palmekjerneolje, skal 100 vektprosent av de fornybare bestanddelene som brukes, oppfylle kravene til 

bærekraftig produksjon i en sertifiseringsordning som er en flerpartsorganisasjon med et bredt medlemskap, herunder ikke-

statlige organisasjoner, næringsliv og offentlige myndigheter, og som beskjeftiger seg med miljøvirkninger på jord, 

biologisk mangfold, lagre av organisk karbon og bevaring av naturressurser. 

b) Dersom uttrykket «biobasert» eller «biosmøremiddel» brukes, skal det biobaserte karboninnholdet i sluttproduktet være 

minst 25 %, i samsvar med EN 16807. 

Vurdering og kontroll 

For å dokumentere samsvar med kriterium 4 a) skal det framlegges bevis i form av sporbarhetssertifikater fra tredjepart på at 

innsatsmaterialene som er brukt ved framstillingen, kommer fra bærekraftig forvaltede beplantninger. RSPO-sertifikater 

(Roundtable on Sustainable Palm Oil) eller sertifikater fra en likeverdig eller strengere ordning for bærekraftig produksjon som 

viser samsvar med modellen for identitetsbevaring, atskillelse eller massebalanse, skal godtas. For bestanddeler avledet av 

palmeolje og palmekjerneolje skal mengden av RSPO-kvoter som er kjøpt og innløst innenfor RSPOs PalmTrace-systemmodell 

i seneste årlige handelsperiode, framlegges for å dokumentere samsvar med forsyningskjedemodellen «Book and Claim». 

For å dokumentere samsvar med kriterium 4 b) skal søkeren legge ved testrapporten for sluttproduktet, i samsvar med EN 

16807, ASTM D 6866, DIN CEN/TS 16137 (SPEC 91236), EN 16640 eller EN 16785-1. 

KRITERIUM 5 — KRAV TIL EMBALLASJE/BEHOLDER 

a) Innhold av gjenvunnet materiale (gjelder bare for smøremidler som selges i emballasje/beholdere av plast): Plast-

emballasjen/-beholderen skal være framstilt av minst 25 % plast fra etter forbruksleddet. 

b) Konstruksjon (gjelder bare for smøremidler beregnet på salg til private sluttforbrukere): Emballasjen/beholderen bør ha et 

egnet system (f.eks. forlengelsessystemer eller smale åpninger) for å unngå spill ved bruk. 

Vurdering og kontroll 

Søkeren skal framlegge følgende dokumentasjon, avhengig av hva som er relevant: 

Opplysninger om sammensetningen av plastemballasjen/-beholderne og andelene av gjenvunnet og nytt materiale. Om 

nødvendig skal det vedlegges en samsvarserklæring fra leverandøren av plastemballasjen/-beholderne. 

Med plast fra etter forbruksleddet menes plast generert av husholdninger eller av kommersielle, industrielle og institusjonelle 

anlegg i deres rolle som sluttbrukere av produktet, som ikke lenger kan brukes til sitt tiltenkte formål. Dette omfatter returplast 

fra distribusjonskjeden. 

Innholdet av plast fra etter forbruksleddet skal beregnes som vist nedenfor. Ettersom det ikke finnes metoder for direkte måling 

av innholdet av gjenvunnet materiale i produkter eller emballasje, er det massen av plast fra materialgjenvinningsprosessen 

fratrukket tap og svinn som skal brukes. 

X(%) = A/P × 100 

der: 

X er innholdet av gjenvunnet materiale (fra etter forbruksleddet). 

A er massen av gjenvunnet plast (fra etter forbruksleddet). 

P er emballasjens/beholderens masse. 

Det skal også gis en beskrivelse av emballasjens/beholderens utforming sammen med fotografier eller tekniske tegninger. 
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KRITERIUM 6 – MINSTEKRAV TIL TEKNISKE YTELSE 

Smøremiddelet skal oppfylle minstekravene til teknisk ytelse angitt i tabell 5. 

Tabell 5 

Minstekrav til tekniske ytelse for smøremidler 

Smøremiddelkategori Minstekrav til teknisk ytelse 

Sagkjedeoljer KWF-test versjon 2017 eller tilsvarende 

— Vaierfett 

— Forskalingsoljer 

— Andre smøremidler med fullstendig tap 

— Propellhylseoljer 

— Metallbearbeidingsvæsker 

«Egnet til formålet» underbygd med minst én «godkjenning fra søkerens 

kunder». 

Giroljer 

Giroljer (lukkede gir): ISO 12925-1 eller DIN 51517 (avsnitt I, II eller III). 

Giroljer (åpne gir): «Egnet til formålet» underbygd med minst én «godkjenning 

fra søkerens kunder». 

Totaktsoljer 
Totaktsoljer til bruk til sjøs: NMMA TC-W3 

Totaktsoljer til bruk på land: ISO 13738 (EGD) 

Hydraulikksystemer 

ISO 15380 (tabell 2–5) 

Brannbestandige hydraulikkvæsker: ISO 15380 (tabell 2–5) + ISO 12922  

(tabell 1–3) eller gjensidig fabrikkgodkjenning (Factory Mutual Approval). 

Midlertidig korrosjonsbeskyttelse 
ISO/TS 12928 eller «egnet til formålet» underbygd med minst én «godkjenning 

fra søkerens kunder». 

Smørefett 

Smørefett for midlertidig korrosjonsbeskyttelse: ISO/TS 12928 eller «egnet til 

formålet» underbygd med minst én «godkjenning fra søkerens kunder». 

Smørefett til lukkede gir: DIN 51826 

Smørefett til rullelagre, glidelagre og glideflater: DIN 51825 

Alle andre smørefett: ISO 12924 eller «egnet til formålet» underbygd med minst 

én «godkjenning fra søkerens kunder». 

Merk: Multifunksjonelle smørefett som har noen av ovennevnte anvendelser blant sine mulige bruksområder, skal testes i 

samsvar med den spesifikke testen for den relevante anvendelsen. 

Vurdering og kontroll 

Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, underbygd med testresultater dersom det er relevant. 

For hydrauliske systemer skal det angis i produktdatabladet hvilke elastomerer som er testet. 

Med «godkjenning fra søkerens kunder» menes et brev eller dokument eller en erklæring fra kunder om et bestemt produkt, 

der det bekreftes at produktet oppfyller deres spesifikasjoner og fungerer som det skal til den tiltenkte bruken. 

KRITERIUM 7 – FORBRUKEROPPLYSNINGER OM BRUK OG BORTSKAFFING 

Når det gjelder smøremidler beregnet på å selges til private sluttforbrukere, skal følgende opplysninger (i form av tekst eller 

piktogrammer) stå på emballasjen/beholderen (lignende tekstformuleringer er tillatt): 

«Unngå utslipp av ubrukt produkt til miljøet». 

«Produktrester og emballasje/beholder bør innleveres på særskilt innsamlingssted».  
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Vurdering og kontroll 

Søkeren skal framlegge en prøve av produktets beholder/emballasje eller dets grafikk påført opplysningene nevnt ovenfor. 

KRITERIUM 8 — OPPLYSNINGER PÅ EU-MILJØMERKET 

Det valgfrie merket med tekstfelt kan ha følgende tekst: 

a) «Mindre farlige stoffer som havner i miljøet». 

b) «Verifisert ytelse». 

c) «X % sertifiserte fornybare bestanddeler er brukt» (der det er relevant)(1). 

Retningslinjene for bruk av det valgfrie merket med tekstfelt finnes i «Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo» på 

følgende nettsted: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf 

Vurdering og kontroll 

Søkeren skal framlegge en prøve av etiketten. Dersom tekst c) er brukt, skal søkeren framlegge det eller de relevante 

sertifikatene for den angitte prosentandelen av sertifiserte fornybare ingredienser. 

 __________  

  

(1) Dersom sertifiserte fornybare bestanddeler er brukt, uansett type biomasse (f.eks. rapsolje, solsikkeolje, palmeolje eller soyaolje), kan det 

samlede innholdet av sertifiserte ingredienser angis. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/1478 

av 3. oktober 2018 

om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 for å ajourføre den europeiske listen over 

skipsgjenvinningsanlegg opprettet i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 av 20. november 2013 om gjenvinning av skip 

og om endring av forordning (EF) nr. 1013/2006 og direktiv 2009/16/EF(1), særlig artikkel 16 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den europeiske listen over skipsgjenvinningsanlegg («den europeiske listen») ble opprettet ved Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323(2), og ble endret ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2018/684(3). 

2) Det forente kongerike har underrettet Kommisjonen om at et skipsgjenvinningsanlegg på dets territorium er blitt 

godkjent av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 14 i forordning (EU) nr. 1257/2013, og har framlagt for 

Kommisjonen alle opplysninger som kreves for at anlegget skal kunne oppføres på den europeiske listen. 

3) Godkjenningen av to skipsgjenvinningsanlegg i Polen utløp 28. april 2018, men Kommisjonen har ikke mottatt 

opplysninger fra Polen om at godkjenningene som er gitt til disse anleggene, er eller vil bli fornyet. Disse anleggene 

oppfyller derfor ikke lenger kravene fastsatt i artikkel 13 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 1257/2013, og bør 

fjernes fra den europeiske listen i samsvar med artikkel 16 nr. 4 bokstav b) ii) i forordning (EU) nr. 1257/2013. 

4) Gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 bør derfor endres. 

5) Når det gjelder skipsgjenvinningsanlegg i en tredjestat der en søknad om oppføring på den europeiske listen er inngitt til 

Kommisjonen i samsvar med artikkel 15 i forordning (EU) nr. 1257/2013, pågår fremdeles vurderingen av de relevante 

opplysningene og de utfyllende bevisene som er framlagt eller innhentet. Kommisjonen skal vedta gjennomførings-

rettsakter for skipsgjenvinningsanleggene utenfor Unionen når vurderingen er avsluttet. 

6) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 25 i forordning (EU) 

nr. 1257/2013. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 erstattes med teksten i vedlegget til denne beslutning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 249 av 4.10.2018, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 96/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 330 av 10.12.2013, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 av 19. desember 2016 om opprettelse av den europeiske listen over 

skipsgjenvinningsanlegg i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 om gjenvinning av skip (EUT L 345 av 

20.12.2016, s. 119). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/684 av 4. mai 2018 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 for å 

oppdatere den europeiske listen over skipsgjenvinningsanlegg i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 (EUT 

L 116 av 7.5.2018, s. 47). 

2020/EØS/33/77 
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Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 3. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  



   

 

N
r. 3

3
/5

9
0
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

2
0

.5
.2

0
2
0
 

 

VEDLEGG 

EUROPEISK LISTE OVER SKIPSGJENVINNINGSANLEGG NEVNT I ARTIKKEL 16 NR. 1 I FORORDNING (EU) NR. 1257/2013 

Skipsgjenvinningsanlegg som befinner seg i en EU-medlemsstat 

Anleggets navn 
Gjenvinnings-

metode 

Skipstype og størrelse på skipene som kan 

gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, 

herunder med hensyn til 

håndtering av farlig avfall 

Nærmere opplysninger om 

vedkommende myndigheters 

framgangsmåte for uttrykkelig 

eller stilltiende godkjenning av 

skipsgjenvinningsplanen(1) 

Største årlige kapasitet for 

gjenvinning av skip, 

beregnet som summen av 

vekten, uttrykt i LDT, av de 

skipene som er gjenvunnet i 

et gitt år på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på 

den europeiske 

listen opp-

hører(3) 

BELGIA 

NV Galloo Recycling Ghent 

Scheepszatestraat 9 

9000 Gent 

BELGIA 

Tlf.: +32 92512521 

E-post: peter.wyntin@galloo.com 

Ved kai 

(ankerplass), 

skråplan 

Skip som definert i punkt 1 i artikkel 3 

nr. 1 i forordning (EU) nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 265 meter 

Bredde: 36 meter 

Dypgående: 12,5 meter 

 Stilltiende godkjenning, 

med en vurderingsperiode 

på høyst 30 dager 

34 000(4) 31. mars 2020 

DANMARK 

Fornæs ApS 

Rolshøjvej 12–16 

8500 Grenå 

DANMARK 

www.fornaes.dk 

Demontering 

ved kai og på-

følgende opp-

hogging på 

ugjennom-

trengelig gulv 

med effektivt 

drenerings-

system 

Skip som definert i punkt 1 i artikkel 3 

nr. 1 i forordning (EU) nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 150 meter 

Bredde: 25 meter 

Dypgående: 6 meter 

BT: 10 000 

Norddjurs kommune har rett 

til å anvise farlig avfall til 

miljøgodkjente 

mottaksanlegg 

Stilltiende godkjenning, 

med en vurderingsperiode 

på høyst 14 dager 

30 000(5) 30. juni 2021 

Smedegaarden A/S 

Vikingkaj 5 

6700 Esbjerg 

DANMARK 

www.smedegaarden.net 

Demontering 

ved kai og på-

følgende opp-

hogging på 

ugjennom-

trengelig gulv 

med effektivt 

drenerings-

system 

Skip som definert i punkt 1 i artikkel 3 

nr. 1 i forordning (EU) nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 170 meter 

Bredde: 40 meter 

Dypgående: 7,5 meter 

 Stilltiende godkjenning, 

med en vurderingsperiode 

på høyst 14 dager 

20 000(6) 15. september 

2021 
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Anleggets navn 

Gjenvinnings-

metode 

Skipstype og størrelse på skipene som kan 

gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, 

herunder med hensyn til 

håndtering av farlig avfall 

Nærmere opplysninger om 

vedkommende myndigheters 

framgangsmåte for uttrykkelig 

eller stilltiende godkjenning av 

skipsgjenvinningsplanen(1) 

Største årlige kapasitet for 

gjenvinning av skip, 

beregnet som summen av 

vekten, uttrykt i LDT, av de 

skipene som er gjenvunnet i 

et gitt år på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på 

den europeiske 

listen opp-

hører(3) 

ESTLAND 

OÜ BLRT Refonda Baltic Flytende ved kai 

og i flytedokk 

Skip som definert i punkt 1 i artikkel 3 

nr. 1 i forordning (EU) nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 197 meter 

Bredde: 32 meter 

Dypgående: 9,6 meter 

BT: 28 000 

Avfallstillatelse nr. L.JÄ/ 

327249. Tillatelse til håndtering 

av farlig avfall nr. 0222. 

Reglene for Vene-Balti havn, 

håndbok for skipsgjenvinning 

MSR-Refonda. Miljøstyrings-

ordning, avfallshåndtering EP 

4.4.6-1-13 

Anlegget kan bare gjenvinne 

de farlige materialene som det 

har tillatelse til å gjenvinne. 

Stilltiende godkjenning, 

med en vurderingsperiode 

på høyst 30 dager 

21 852(7) 15. februar 

2021 

SPANIA 

DDR VESSELS XXI, S.L. 

Havnen «El Musel» 

Gijon 

SPANIA 

Tlf.: +34 630144416 

E-post: abarredo@ddr-vessels.com 

Demonterings-

rampe 

Skip som definert i punkt 1 i artikkel 3 

nr. 1 i forordning (EU) nr. 1257/2013, 

unntatt atomdrevne skip. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 84,95 meter 

(Skip med lengde på opptil 169,9 

meter som kan garantere null eller 

negativ krengning på rampen, kan 

aksepteres avhengig av resultatet av 

en detaljert forundersøkelse.) 

Begrensningene er angitt i 

den integrerte 

miljøgodkjenningen. 

Spesifikk framgangsmåte 

er ennå ikke fastsatt. 

0(8) 28. juli 2020 

FRANKRIKE 

Démonaval Recycling 

ZI du Malaquis 

Rue François Arago 

76580 LE TRAIT 

FRANKRIKE 

Tlf.: + 33 769791280 

E-post: patrick@demonaval-

recycling.fr 

Ved kai, 

tørrdokk 

Skip som definert i punkt 1 i artikkel 3 

nr. 1 i forordning (EU) nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner (tørr-

dokk): 

Lengde: 140 meter 

Bredde: 25 meter 

Dybde: 5 meter 

Miljømessige begrensninger 

er fastsatt i prefekturtillatel-

sen. 

Uttrykkelig godkjenning – 

vedkommende myndighet 

for beslutning om god-

kjenning er miljø-

ministeren. 

0(9) 11. desember 

2022 
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Anleggets navn 

Gjenvinnings-

metode 

Skipstype og størrelse på skipene som kan 

gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, 

herunder med hensyn til 

håndtering av farlig avfall 

Nærmere opplysninger om 

vedkommende myndigheters 

framgangsmåte for uttrykkelig 

eller stilltiende godkjenning av 

skipsgjenvinningsplanen(1) 

Største årlige kapasitet for 

gjenvinning av skip, 

beregnet som summen av 

vekten, uttrykt i LDT, av de 

skipene som er gjenvunnet i 

et gitt år på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på 

den europeiske 

listen opp-

hører(3) 

Gardet & De Bezenac Recycling/ 

Groupe BAUDELET 

ENVIRONNEMENT – GIE MUG 

616, Boulevard Jules Durand 

76600 Le Havre 

FRANKRIKE 

Tlf.: +33 235951634 

E-post: infos@gardet-bezenac.com 

Flytende og på 

slipp 

Skip som definert i punkt 1 i artikkel 3 

nr. 1 i forordning (EU) nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 150 meter 

Bredde: 18 meter 

LDT: 7 000 

Miljømessige begrensninger 

er fastsatt i prefekturtillatel-

sen. 

Uttrykkelig godkjenning – 

vedkommende myndighet 

for beslutning om god-

kjenning er miljø-

ministeren. 

16 000(10) 30. desember 

2021 

Grand Port Maritime de Bordeaux 

152, Quai de Bacalan — CS 41320 

— 33082 Bordeaux Cedex 

FRANKRIKE 

Tlf.: +33 556905800 

E-post: maintenance@bordeaux-

port.fr 

Ved kai, 

tørrdokk 

Skip som definert i punkt 1 i artikkel 3 

nr. 1 i forordning (EU) nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner (tørr-

dokk): 

Lengde: 240 meter 

Bredde: 37 meter 

Dybde: 17 meter 

Miljømessige begrensninger 

er fastsatt i prefekturtillatel-

sen. 

Uttrykkelig godkjenning – 

vedkommende myndighet 

for beslutning om god-

kjenning er miljø-

ministeren. 

18 000(11) 21. oktober 

2021 

Les Recycleurs bretons 

Zone Industrielle de Kerbriant — 

29 610 Plouigneau 

FRANKRIKE 

Tlf.: +33 298011106 

E-post: navaleo@navaleo.fr 

Ved kai, 

tørrdokk 

Skip som definert i punkt 1 i artikkel 3 

nr. 1 i forordning (EU) nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner (tørr-

dokk): 

Lengde: 225 meter 

Bredde: 34 meter 

Dybde: 27 meter 

Miljømessige begrensninger 

er fastsatt i prefekturtillatel-

sen. 

Uttrykkelig godkjenning – 

vedkommende myndighet 

for beslutning om god-

kjenning er miljø-

ministeren. 

5 500(12) 24. mai 2021 
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Anleggets navn 

Gjenvinnings-

metode 

Skipstype og størrelse på skipene som kan 

gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, 

herunder med hensyn til 

håndtering av farlig avfall 

Nærmere opplysninger om 

vedkommende myndigheters 

framgangsmåte for uttrykkelig 

eller stilltiende godkjenning av 

skipsgjenvinningsplanen(1) 

Største årlige kapasitet for 

gjenvinning av skip, 

beregnet som summen av 

vekten, uttrykt i LDT, av de 

skipene som er gjenvunnet i 

et gitt år på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på 

den europeiske 

listen opp-

hører(3) 

LATVIA 

A/S «Tosmares kuģubūvētava» 

Ģenerāļa Baloža iela 42/44, 

Liepaja, LV-3402 

LATVIA 

Tlf.: +371 63401919 

E-post: shipyard@tosmare.lv 

Demontering av 

skip (ankerplass 

og tørrdokk) 

Skip som definert i punkt 1 i artikkel 3 

nr. 1 i forordning (EU) nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 165 meter 

Bredde: 22 meter 

Dybde: 7 meter 

DVT: 14 000 

BT: 200–12 000 

Vekt: 100–5 000 tonn 

LDT: 100–5 000 

Se nasjonal tillatelse nr. 

LI10IB0024. 

Uttrykkelig godkjenning – 

skriftlig underretning innen 

30 virkedager 

0(13) 11. juni 2020 

LITAUEN 

UAB APK 

Minijos 180 (kai 133A), LT 

93269, Klaipėda, 

LITAUEN 

Tlf.: +370 46365776 

Faks: +370 46365776 

E-post: uab.apk@gmail.com 

Ved kai 

(ankerplass) 

Skip som definert i punkt 1 i artikkel 3 

nr. 1 i forordning (EU) nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 130 meter 

Bredde: 35 meter 

Dybde: 10 meter 

BT: 3 500 

Se nasjonal tillatelse nr. TL-

KL.1-15/2015 

Uttrykkelig godkjenning – 

skriftlig underretning innen 

30 virkedager 

1 500(14) 17. mars 2020 

UAB Armar 

Minijos 180 (kai 127A, 131A), LT 

93269, Klaipėda, 

LITAUEN 

Tlf.: +370 68532607 

E-post: armar.uab@gmail.com, 

albatrosas33@gmail.com 

Ved kai 

(ankerplass) 

Skip som definert i punkt 1 i artikkel 3 

nr. 1 i forordning (EU) nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner (kai 

127A): 

Lengde: 80 meter 

Se nasjonal tillatelse nr. TL-

KL.1-16/2015 (kai 127A) 

Se nasjonal tillatelse nr. TL-

KL.1-51/2017 (kai 131A) 

Uttrykkelig godkjenning – 

skriftlig underretning innen 

30 virkedager 

3 910(15) 17. mars 2020 

(kai 127A) 

19. april 2022 

(kai 131A) 
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Anleggets navn 

Gjenvinnings-

metode 

Skipstype og størrelse på skipene som kan 

gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, 

herunder med hensyn til 

håndtering av farlig avfall 

Nærmere opplysninger om 

vedkommende myndigheters 

framgangsmåte for uttrykkelig 

eller stilltiende godkjenning av 

skipsgjenvinningsplanen(1) 

Største årlige kapasitet for 

gjenvinning av skip, 

beregnet som summen av 

vekten, uttrykt i LDT, av de 

skipene som er gjenvunnet i 

et gitt år på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på 

den europeiske 

listen opp-

hører(3) 

  Bredde: 16 meter 

Dybde: 6 meter 

BT: 1 500 

Maksimale skipsdimensjoner (kai 

131A): 

Lengde: 80 meter 

Bredde: 16 meter 

Dybde: 5 meter 

BT: 1 500 

    

UAB Vakaru refonda 

Minijos 180 (kai 129, 130, 131A, 

131, 132, 133A), LT 93269, 

Klaipėda, 

LITAUEN 

Tlf.: +370 46483940/483891 

Faks: +370 46483891 

E-post: refonda@wsy.lt 

Ved kai 

(ankerplass) 

Skip som definert i punkt 1 i artikkel 3 

nr. 1 i forordning (EU) nr. 1257/2013. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 230 meter 

Bredde: 55 meter 

Dybde: 14 meter 

BT: 70 000 

Se nasjonal tillatelse 

nr. (11.2)-30-161/2011/TL-

KL.1-18/2015 

Uttrykkelig godkjenning – 

skriftlig underretning innen 

30 virkedager 

20 140(16) 21. mai 2020 

NEDERLAND 

Keppel-Verolme 

Prof. Gerbrandyweg 25 

3197 KK Rotterdam-Botlek 

NEDERLAND 

Tlf.: +31 181234353 

E-post: 

mzoethout@keppelverolme.nl 

Skipsopp-

hogging 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 405 meter 

Bredde: 90 meter 

Dybde: 11,6 meter 

Anlegget har driftstillatelse. 

Tillatelsen angir begrens-

ninger og vilkår for miljø-

messig forsvarlig drift. 

Uttrykkelig godkjenning 52 000(17) 21. juli 2021 
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Anleggets navn 

Gjenvinnings-

metode 

Skipstype og størrelse på skipene som kan 

gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, 

herunder med hensyn til 

håndtering av farlig avfall 

Nærmere opplysninger om 

vedkommende myndigheters 

framgangsmåte for uttrykkelig 

eller stilltiende godkjenning av 

skipsgjenvinningsplanen(1) 

Største årlige kapasitet for 

gjenvinning av skip, 

beregnet som summen av 

vekten, uttrykt i LDT, av de 

skipene som er gjenvunnet i 

et gitt år på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på 

den europeiske 

listen opp-

hører(3) 

Scheepssloperij Nederland B.V. 

Havenweg 1; 3295 XZ s-Grav-

endeel 

Postbus 5234; 3295 ZJ s-Grav-

endeel 

NEDERLAND 

Tlf.: +31 786736055 

E-post: info@sloperij-nederland.nl 

Skipsopp-

hogging 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 200 meter 

Bredde: 33 meter 

Dybde: 6 meter 

Høyde: 45 meter (Botlekbrug) 

Gjenvinningen starter i vannet for å 

gjøre skroget lettere. Vinsjen som drar 

skip opp på rampen, kan trekke  

2 000 tonn. 

Anlegget har driftstillatelse. 

Tillatelsen angir begrensninger 

og vilkår for miljømessig 

forsvarlig drift. 

Uttrykkelig godkjenning 9 300(18) 27. september 

2021 

PORTUGAL 

Navalria — Docas, Construções e 

Reparações Navais 

Porto Comercial, Terminal Sul, 

Apartado 39, 3811-901 Aveiro 

PORTUGAL 

Tlf.: +351 234378970, +351 

232767700 

E-post: info@navalria.pt 

Demontering i 

tørrdokk, 

dekontaminering 

og demontering 

på horisontalt 

plan og skråplan, 

avhengig av 

skipets størrelse 

Nominell kapasitet på det horisontale 

planet: 700 tonn 

Nominell kapasitet på skråplanet:  

900 tonn 

 Vilkårene som gjelder for 

virksomheten, er fastsatt i 

spesifikasjonene som er 

vedlagt som bilag til avsnitt 

AL nr. 5/2015/CCDRC av 

26. januar 2016 

1 900 tonn(19) 26. januar 

2020 

DET FORENTE KONGERIKE 

Able UK Limited 

Teesside Environmental 

Reclamation and Recycling Centre 

Graythorp Dock 

Tees Road 

Hartlepool 

Cleveland 

TS25 2DB 

DET FORENTE KONGERIKE 

Tlf.: +44 1642806080 

E-post: info@ableuk.com 

Demontering av 

skip og tilhø-

rende behandling 

godkjent i 

tørrdokk og ved 

ankerplass 

Alle skip innenfor dimensjonene som 

er godkjent i tillatelsen. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 337,5 meter 

Bredde: 120 meter 

Dypgående: 6,65 meter 

Anlegget har en skipsgjen-

vinningsplan for anlegget som 

oppfyller kravene i forordning 

(EU) nr. 1257/2013. 

Anlegget er godkjent i form av 

en tillatelse (ref. EPR/ 

VP3296ZM) som begrenser 

driften og stiller vilkår til den 

driftsansvarlige for anlegget. 

Uttrykkelig godkjenning 66 340(20) 6. oktober 

2020 
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Anleggets navn 

Gjenvinnings-

metode 

Skipstype og størrelse på skipene som kan 

gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, 

herunder med hensyn til 

håndtering av farlig avfall 

Nærmere opplysninger om 

vedkommende myndigheters 

framgangsmåte for uttrykkelig 

eller stilltiende godkjenning av 

skipsgjenvinningsplanen(1) 

Største årlige kapasitet for 

gjenvinning av skip, 

beregnet som summen av 

vekten, uttrykt i LDT, av de 

skipene som er gjenvunnet i 

et gitt år på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på 

den europeiske 

listen opp-

hører(3) 

Dales Marine Services Ltd 

Imperial Dry Dock 

Leith 

Edinburgh 

EH6 7DR 

DET FORENTE KONGERIKE 

Kontaktopplysninger: 

Tlf.: +44 1314543380 

E-post: 

leithadmin@dalesmarine.co.uk, 

b.robertson@dalesmarine.co.uk 

Demontering av 

skip og tilhø-

rende behand-

ling godkjent i 

tørrdokk og ved 

ankerplass 

Alle skip opptil høyst 7 000 tonn 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 165 meter 

Bredde: 21 meter 

Dypgående: 7,7 meter 

Anlegget har en skipsgjen-

vinningsplan for anlegget 

som oppfyller kravene i for-

ordning (EU) nr. 1257/2013. 

Anlegget er godkjent i form 

av en tillatelse (ref. WML  

L 1157331) som begrenser 

driften og stiller vilkår til den 

driftsansvarlige for anlegget. 

Uttrykkelig godkjenning 7 275(21) 2. november 

2022 

Harland and Wolff Heavy 

Industries Limited 

Queen's Island 

Belfast 

BT3 9DU 

DET FORENTE KONGERIKE 

Tlf.: +44 2890458456 

E-post: 

trevor.hutchinson@harland-

wolff.com 

Demontering av 

skip og tilhø-

rende behand-

ling godkjent i 

tørrdokk og ved 

ankerplass 

Alle skip med dimensjonene som er 

angitt i den avtalte arbeidsplanen. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Hoveddokken (den største dokken) er 

556 m × 93 m × 1,2 m DVT og kan ta 

fartøyer opp til denne størrelsen. 

Denne største tørrdokken er på  

1,2 millioner DVT. 

Anlegget har en skipsgjen-

vinningsplan for anlegget 

som oppfyller kravene i for-

ordning (EU) nr. 1257/2013. 

Anlegget er godkjent i form 

av en tillatelse (godkjennings-

nummer LN/07/21/V2) som 

begrenser driften og stiller 

vilkår til den driftsansvarlige 

for anlegget. 

Uttrykkelig godkjenning 13 200(22) 3. august 2020 

Swansea Drydock Ltd 

Prince of Wales Dry Dock 

Swansea 

Wales 

SA1 1LY 

DET FORENTE KONGERIKE 

Tlf.: +44 1792654592 

E-post: 

info@swanseadrydocks.com 

Demontering av 

skip og tilhø-

rende behand-

ling godkjent i 

tørrdokk og ved 

ankerplass 

Alle skip innenfor dimensjonene som 

er godkjent i tillatelsen. 

Maksimale skipsdimensjoner: 

Lengde: 200 meter 

Anlegget har en skipsgjen-

vinningsplan for anlegget 

som oppfyller kravene i for-

ordning (EU) nr. 1257/2013. 

Uttrykkelig godkjenning 7 275(23) 2. juli 2020 
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Anleggets navn 

Gjenvinnings-

metode 

Skipstype og størrelse på skipene som kan 

gjenvinnes 

Begrensninger og vilkår for 

skipsgjenvinningsanleggets drift, 

herunder med hensyn til 

håndtering av farlig avfall 

Nærmere opplysninger om 

vedkommende myndigheters 

framgangsmåte for uttrykkelig 

eller stilltiende godkjenning av 

skipsgjenvinningsplanen(1) 

Største årlige kapasitet for 

gjenvinning av skip, 

beregnet som summen av 

vekten, uttrykt i LDT, av de 

skipene som er gjenvunnet i 

et gitt år på det gjeldende 

anlegget(2) 

Datoen da 

oppføringen på 

den europeiske 

listen opp-

hører(3) 

  Bredde: 27 meter 

Dypgående: 7 meter 

Anlegget er godkjent i form 

av en tillatelse (ref. EPR/ 

UP3298VL) som begrenser 

driften og stiller vilkår til den 

driftsansvarlige for anlegget. 

   

(1) Som omhandlet i artikkel 7 nr. 3 i forordning (EU) nr. 1257/2013 om gjenvinning av skip. 

(2) Som omhandlet i artikkel 32 nr. 1 bokstav a) tredje punktum i forordning (EU) nr. 1257/2013. 

(3) Datoen da oppføringen på den europeiske listen opphører, svarer til utløpsdatoen for tillatelsen eller godkjenningen som anlegget har fått i medlemsstaten. 

(4) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 50 000 LDT per år. 

(5) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 50 000 LDT per år. 

(6) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 50 000 LDT per år. 

(7) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 15 000 LDT per år. 

(8) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 60 000 LDT per år. 

(9) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 15 000 LDT per år. 

(10) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 18 000 LDT per år. 

(11) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 23 000 LDT per år. 

(12) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 10 000 LDT per år. 

(13) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 15 000 LDT per år. 

(14) Ifølge tillatelsen har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 30 000 LDT per år. 

(15) Ifølge tillatelsene har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 12 000 LDT per år (6 000 LDT per kaiplass). 

(16) Ifølge tillatelsen har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 45 000 LDT per år. 

(17) Ifølge tillatelsen har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 100 000 tonn per år. 

(18) Ifølge opplysningene som er framlagt, har anlegget en teoretisk skipsgjenvinningskapasitet på maksimalt 45 000 LDT per år. 

(19) Det er ikke framlagt opplysninger om teoretisk maksimal årlig skipsgjenvinningskapasitet. 

(20) Ifølge tillatelsen har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 230 000 tonn per år. 

(21) Ifølge tillatelsen har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 7 275 tonn per år. 

(22) Ifølge tillatelsen har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 300 000 tonn per år. 

(23) Ifølge tillatelsen har anlegget lov til å gjenvinne maksimalt 74 999 tonn per år. 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2018/974 

av 4. juli 2018 

om statistikk over godstransport på innlands vannveier 

(kodifisering)(*) 

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) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1365/2006(2) er blitt betydelig endret flere ganger(3). Av klarhetshensyn 

og av praktiske årsaker bør nevnte forordning kodifiseres. 

2) Innlands vannveier er en viktig del av Unionens transportnett, og et av målene for den felles transportpolitikken er å 

fremme transport på innlands vannveier, både for å bedre den økonomiske effektiviteten og for å minske energiforbruket 

og transportens innvirkning på miljøet. 

3) Kommisjonen trenger statistikk over godstransport på innlands vannveier for å overvåke og utvikle den felles 

transportpolitikken samt transportdelen av regionpolitikken og politikken som gjelder transeuropeiske nett. 

4) Det bør samles inn europeisk statistikk over alle transportmåter i henhold til felles begreper og standarder for å oppnå 

størst mulig sammenlignbarhet mellom transportmåtene. 

5) Transport på innlands vannveier forekommer ikke i alle medlemsstatene, og denne forordnings virkemåte er derfor 

begrenset til de medlemsstatene der denne transportmåten forekommer. 

6) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009(4) utgjør en referanseramme for bestemmelsene fastsatt i denne 

forordning. 

7) For å ta hensyn til den økonomiske og tekniske utviklingen og endringer i definisjoner som er vedtatt på internasjonalt 

plan, bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte 

delegeres til Kommisjonen med hensyn til endringer av denne forordning for å heve terskelen til over en million tonn 

for når transport på innlands vannveier skal omfattes av statistikken, for å tilpasse definisjoner eller fastsette nye, og for 

å tilpasse vedleggene til denne forordning slik at de gjenspeiler endringer i koding og nomenklatur på internasjonalt plan 

eller i relevante regelverksakter fra Unionen. 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(5). For å sikre lik deltakelse i 

utarbeidingen av delegerte rettsakter får Europaparlamentet og Rådet alle dokumenter samtidig som medlemsstatenes 

sakkyndige, og deres sakkyndige har systematisk adgang til møter i Kommisjonens ekspertgrupper der det arbeides med 

å forberede delegerte rettsakter.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 179 av 16.7.2018, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 97/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), ennå ikke kunngjort. 

(1) Europaparlamentets holdning av 29. mai 2018 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 18. juni 2018. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1365/2006 av 6. september 2006 om statistikk over godstransport på innlands vannveier og 

om oppheving av rådsdirektiv 80/1119/EØF (EUT L 264 av 25.9.2006, s. 1). 

(3) Se vedlegg VII. 

(4) 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). 

(5) EUT L 123 av 12.5.2016, s. 1. 

2020/EØS/33/78 
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8) Kommisjonen bør sørge for at disse delegerte rettsaktene ikke medfører en betydelig tilleggsbyrde for medlemsstatene 

eller oppgavegiverne. 

9) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av denne forordning bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet 

til å vedta ordninger for oversending av data, herunder standarder for datautveksling, slik at Kommisjonen (Eurostat) 

kan formidle resultatene, og også til å utvikle og offentliggjøre metodekrav og -kriterier som skal sikre kvaliteten på de 

framlagte dataene. Denne myndigheten bør utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 182/2011(1). 

10) Det er nødvendig at Kommisjonen sørger for at det gjennomføres forundersøkelser om tilgjengeligheten av statistiske 

opplysninger om persontransport på innlands vannveier, herunder ved grensekryssende transport. Unionen bør bidra til å 

dekke kostnadene ved disse forundersøkelsene. Slike bidrag bør være i form av bevilgninger til de nasjonale 

statistikkontorene og andre nasjonale myndigheter som er nevnt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 223/2009, i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(2). 

11) Ettersom målet for denne forordning, som er å etablere felles statistikkstandarder som gjør det mulig å utarbeide 

harmoniserte data, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene, men bedre kan nås på unionsplan på grunn av 

oppgavens omfang, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om 

Den europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke 

lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes felles regler for utarbeiding av europeisk statistikk over transport på innlands vannveier. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen (Eurostat) data om transport på innlands vannveier på deres nasjonale 

territorium. 

2. Medlemsstater der den samlede mengden gods som årlig transporteres på innlands vannveier i nasjonal eller internasjonal 

transport eller transittransport, overskrider én million tonn, skal oversende dataene nevnt i artikkel 4 nr.1. 

3. Som unntak fra nr. 2 skal medlemsstater som ikke har internasjonal transport eller transittransport på innlands vannveier, 

men der den samlede mengden gods som årlig transporteres på innlands vannveier i nasjonal transport, overskrider én million 

tonn, oversende bare de dataene som er nevnt i artikkel 4 nr. 2. 

4. Denne forordning får ikke anvendelse på 

a) godstransport med fartøyer på under 50 dødvekttonn, 

b) fartøyer som hovedsakelig benyttes til persontransport, 

c) ferger, 

d) fartøyer som utelukkende benyttes til ikke-kommersielle formål av havnemyndigheter og offentlige myndigheter,  

  

(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). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 av 25. oktober 2012 om finansielle regler for Den europeiske unions 

alminnelige budsjett og om oppheving av rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 av 26.10.2012, s. 1). 
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e) fartøyer som utelukkende benyttes til bunkring og lagring, 

f) fartøyer som ikke benyttes til godstransport, for eksempel fiskefartøyer, mudringsprammer, flytende verksteder, husbåter og 

lystfartøyer. 

5. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 10 med hensyn til endring av nr. 2 i 

denne artikkel for å heve terskelen for når transport på innlands vannveier skal omfattes av statistikken, for å ta hensyn til den 

økonomiske og tekniske utviklingen. 

Kommisjonen skal ved utøvelsen av myndigheten sørge for at de delegerte rettsaktene ikke medfører en betydelig tilleggsbyrde 

for medlemsstatene eller oppgavegiverne. Kommisjonen skal dessuten behørig begrunne statistikktiltakene som disse delegerte 

rettsaktene fastsetter, og eventuelt benytte en kostnadseffektivitetsanalyse, herunder en vurdering av svarbyrden for 

oppgavegiverne og produksjonskostnadene, som omhandlet i artikkel 14 nr. 3 bokstav c) i forordning (EF) nr. 223/2009. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

a) «innlands vannvei» et vannløp som ikke er del av et hav, og som naturlig eller på grunn av menneskelig inngripen er 

seilbart, hovedsakelig med fartøyer for fart på innlands vannveier, 

b) «fartøy for fart på innlands vannveier» et fartøy til godstransport eller offentlig persontransport som hovedsakelig seiler på 

innlands vannveier eller i farvann innenfor eller i umiddelbar nærhet av beskyttede farvann eller områder der 

havneforskrifter får anvendelse, 

c) «fartøyets nasjonalitet» den stat der fartøyet er registrert, 

d) «transport på innlands vannveier» enhver forflytning av gods og/eller passasjerer med fartøyer for fart på innlands 

vannveier som helt eller delvis finner sted på innlands vannveier, 

e) «nasjonal transport på innlands vannveier» transport på innlands vannveier mellom to havner innenfor et nasjonalt 

territorium, uansett fartøyets nasjonalitet, 

f) «internasjonal transport på innlands vannveier» transport på innlands vannveier mellom to havner i forskjellige nasjonale 

territorier, 

g) «transittransport på innlands vannveier» transport på innlands vannveier gjennom et nasjonalt territorium mellom to havner 

som begge ligger i et annet nasjonalt territorium eller i andre nasjonale territorier, forutsatt at det ikke skjer noen omlasting 

på den samlede strekningen innenfor det nasjonale territoriet, 

h) «trafikk på innlands vannveier» enhver forflytning av et fartøy på en gitt innlands vannvei. 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 10 med hensyn til endring av første ledd i 

denne artikkel for å tilpasse definisjonene der eller fastsette nye for å ta hensyn til relevante definisjoner som er endret eller 

vedtatt på internasjonalt plan. 

Kommisjonen skal ved utøvelsen av myndigheten sørge for at de delegerte rettsaktene ikke medfører en betydelig tilleggsbyrde 

for medlemsstatene eller oppgavegiverne. Kommisjonen skal dessuten behørig begrunne statistikktiltakene som disse delegerte 

rettsaktene fastsetter, og eventuelt benytte en kostnadseffektivitetsanalyse, herunder en vurdering av svarbyrden for 

oppgavegiverne og produksjonskostnadene, som omhandlet i artikkel 14 nr. 3 bokstav c) i forordning (EF) nr. 223/2009. 

Artikkel 4 

Datainnsamling 

1. Data skal samles inn i samsvar med tabellene i vedlegg I–IV. 

2. I tilfellet nevnt i artikkel 2 nr. 3 skal data samles inn i samsvar med tabellen i vedlegg V. 

3. I denne forordning skal gods klassifiseres i samsvar med vedlegg VI. 

4. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 10 med hensyn til endring av 

vedleggene for å gjenspeile endringer i koding og nomenklatur på internasjonalt plan eller i relevante regelverksakter fra 

Unionen.  
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Kommisjonen skal ved utøvelsen av myndigheten sørge for at de delegerte rettsaktene ikke medfører en betydelig tilleggsbyrde 

for medlemsstatene eller oppgavegiverne. Kommisjonen skal dessuten behørig begrunne statistikktiltakene som disse delegerte 

rettsaktene fastsetter, og eventuelt benytte en kostnadseffektivitetsanalyse, herunder en vurdering av svarbyrden for 

oppgavegiverne og produksjonskostnadene, som omhandlet i artikkel 14 nr. 3 bokstav c) i forordning (EF) nr. 223/2009. 

Artikkel 5 

Forundersøkelser 

1. Innen 8. desember 2018 skal Kommisjonen i samarbeid med medlemsstatene utvikle en egnet metode for utarbeiding av 

statistikk over persontransport på innlands vannveier, herunder ved grensekryssende transport. 

2. Innen 8. desember 2019 skal Kommisjonen iverksette frivillige forundersøkelser som medlemsstatene skal gjennomføre, 

der det framlegges data innenfor denne forordnings virkeområde om tilgjengeligheten av statistiske opplysninger om 

persontransport på innlands vannveier, herunder ved grensekryssende transport. Målet med disse forundersøkelsene skal være å 

vurdere gjennomførbarheten av disse nye datainnsamlingene, kostnadene ved tilhørende datainnsamlinger og den implisitte 

kvaliteten på statistikken. 

3. Innen 8. desember 2020 skal Kommisjonen oversende en rapport til Europaparlamentet og Rådet om resultatene av slike 

forundersøkelser. Avhengig av konklusjonene i denne rapporten skal Kommisjonen innen en rimelig frist eventuelt framlegge 

for Europaparlamentet og Rådet et forslag til regelverk om endring av denne forordning med hensyn til statistikk over 

persontransport på innlands vannveier, herunder ved grensekryssende transport. 

4. Unionens alminnelige budsjett skal, når det er hensiktsmessig og idet det tas hensyn til merverdien for Unionen, bidra til 

finansieringen av disse forundersøkelsene. 

Artikkel 6 

Oversending av data 

1. Oversendingen av data skal skje så snart som mulig og ikke senere enn fem måneder etter utgangen av den aktuelle 

observasjonsperioden. 

2. Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter som fastsetter ordninger for oversending av data til Kommisjonen 

(Eurostat), herunder standarder for datautveksling. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelses-

prosedyren nevnt i artikkel 11 nr. 2. 

Artikkel 7 

Formidling 

Europeisk statistikk utarbeidet på grunnlag av dataene nevnt i artikkel 4 skal formidles med samme hyppighet som den som er 

fastsatt for medlemsstatenes oversending av data. 

Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter som fastsetter ordninger for formidling av resultatene. Disse gjennom-

føringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 11 nr. 2. 

Artikkel 8 

Dataenes kvalitet 

1. Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter som fastsetter metodekrav og -kriterier som skal sikre kvaliteten på de 

framlagte dataene. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 11 

nr. 2. 

2. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre kvaliteten på de dataene som oversendes. 

3. Kommisjonen (Eurostat) skal vurdere kvaliteten på de oversendte dataene. Medlemsstatene skal framlegge en rapport for 

Kommisjonen (Eurostat) med de opplysningene og dataene som den ber om for å kunne kontrollere kvaliteten på de oversendte 

dataene. 

4. I denne forordning er det kvalitetskriteriene nevnt i artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 223/2009 som skal brukes på 

dataene som skal oversendes. 

5. Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter for å fastsette nærmere ordninger, strukturen, periodisiteten og 

sammenlignbarhetselementene for kvalitetsrapportene. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med 

undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 11 nr. 2.  
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Artikkel 9 

Rapport om gjennomføringen 

Innen 31. desember 2020 og deretter hvert femte år skal Kommisjonen, etter samråd med Komiteen for det europeiske 

statistikksystem, framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport om gjennomføringen av denne forordning og om den 

framtidige utviklingen. 

I denne rapporten skal Kommisjonen ta hensyn til relevante opplysninger fra medlemsstatene om mulige forbedringer og om 

brukernes behov. I rapporten skal særlig følgende vurderes: 

a) Hvilken nytte Unionen, medlemsstatene samt leverandører og brukere av statistiske opplysninger kan ha av den utarbeidede 

statistikken, sett i forhold til kostnadene ved å utarbeide den. 

b) Kvaliteten på de oversendte dataene og datainnsamlingsmetodene som er brukt. 

Artikkel 10 

Utøvelse av delegert myndighet 

1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2. Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 2 nr. 5, artikkel 3 og artikkel 4 nr. 4 skal gis 

Kommisjonen for en periode på fem år fra 7. desember 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 har motsatt seg slik forlengelse senest tre måneder før 

utgangen av hver periode. 

3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 2 nr. 5, artikkel 3 og artikkel 4 nr. 4 kan når som helst tilbakekalles av 

Europaparlamentet eller Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i 

beslutningen, opphører å gjelde. Beslutningen får anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende, 

eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i 

kraft. 

4. Før Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den rådspørre eksperter 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 2 nr. 5, artikkel 3 eller artikkel 4 nr. 4 skal tre i kraft bare dersom verken 

Europaparlamentet eller Rådet har gjort innsigelse innen en frist på to måneder etter at rettsakten ble meddelt 

Europaparlamentet og Rådet, eller dersom Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne fristen begge har underrettet 

Kommisjonen om at de ikke kommer til å gjøre innsigelse. Denne fristen skal forlenges med to måneder på initiativ fra 

Europaparlamentet eller Rådet. 

Artikkel 11 

Komitéprosedyre 

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 nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Artikkel 12 

Oppheving 

Forordning (EF) nr. 1365/2006 oppheves. 

Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås som henvisninger til denne forordning og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg VIII. 
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Artikkel 13 

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 Strasbourg 4. juli 2018. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

K. EDTSTADLER 

Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

Tabell I1 

Godstransport etter varetype (årlige data) 

Elementer Koding Nomenklatur Enhet 

Tabell To alfanumeriske 

tegn 

«I1»  

Innberettende stat To bokstaver NUTS0 (landkode)  

År Firesifret «åååå»  

Lastestat/-region Fire alfanumeriske 

tegn 

NUTS2(1)  

Lossestat/-region Fire alfanumeriske 

tegn 

NUTS2(1)  

Type transport Ensifret 1 = nasjonal 

2 = internasjonal (unntatt transitt) 

3 = transitt 
 

 

Varetype Tosifret NST 2007  

Type emballasje Ensifret 1 = varer i containere 

2 = varer som ikke er i containere, og tomme 

containere 
 

 

Transporterte tonn   tonn 

Tonn-km   tonn-km 

(1) Når regionkoden er ukjent eller ikke tilgjengelig, skal følgende koder benyttes: 

— «NUTS0 + ZZ» når det finnes en NUTS-kode for partnerstaten. 

— «ISO-kode + ZZ» når det ikke finnes en NUTS-kode for partnerstaten. 

— «ZZZZ» når partnerstaten er ukjent. 
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VEDLEGG II 

Tabell II1 

Transport etter fartøyets nasjonalitet og type (årlige data) 

Elementer Koding Nomenklatur Enhet 

Tabell Tre alfa-

numeriske tegn 

«II1»  

Innberettende stat To bokstaver NUTS0 (landkode)  

År Firesifret «åååå»  

Lastestat/-region Fire alfa-

numeriske tegn 

NUTS2(1)  

Lossestat/-region Fire alfa-

numeriske tegn 

NUTS2(1)  

Type transport Ensifret 1 = nasjonal 

2 = internasjonal (unntatt transitt) 

3 = transitt 
 

 

Type fartøy Ensifret 1 = motordrevet lekter 

2 = lekter som ikke er motordrevet 

3 = motordrevet tanklekter 

4 = tanklekter som ikke er motordrevet 

5 = annet fartøy til godstransport 

6 = sjøgående fartøy 
 

 

Fartøyets nasjonalitet To bokstaver NUTS0 (landkode)(2)  

Transporterte tonn   tonn 

Tonn-km   tonn-km 

(1) Når regionkoden er ukjent eller ikke tilgjengelig, skal følgende koder benyttes: 

— «NUTS0 + ZZ» når det finnes en NUTS-kode for partnerstaten. 

— «ISO-kode + ZZ» når det ikke finnes en NUTS-kode for partnerstaten. 

— «ZZZZ» når partnerstaten er ukjent. 

(2) Hvis det ikke finnes en NUTS-kode for fartøyets registreringsstat, skal ISO-landkoden innberettes. Dersom fartøyets nasjonalitet er ukjent, 

skal koden «ZZ» brukes. 

Tabell II2 

Fartøytrafikk (årlige data) 

Elementer Koding Nomenklatur Enhet 

Tabell Tre alfa-

numeriske tegn 

«II2»  

Innberettende stat To bokstaver NUTS0 (landkode)  

År Firesifret «åååå»  
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Elementer Koding Nomenklatur Enhet 

Type transport Ensifret 1 = nasjonal 

2 = internasjonal (unntatt transitt) 

3 = transitt 
 

 

Antall forflytninger med lastede 

fartøyer 

  fartøyforflytninger 

Antall forflytninger med tomme 

fartøyer 

  fartøyforflytninger 

Fartøy-km (lastede fartøyer)   fartøy-km 

Fartøy-km (tomme fartøyer)   fartøy-km 

MERKNAD: Innberetning av tabell II2 er valgfri. 
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VEDLEGG III 

Tabell III1 

Containertransport etter varetype (årlige data) 

Elementer Koding Nomenklatur Enhet 

Tabell Fire alfa-

numeriske tegn 

«III1»  

Innberettende stat To bokstaver NUTS0 (landkode)  

År Firesifret «åååå»  

Lastestat/-region Fire alfa-

numeriske tegn 

NUTS2(1)  

Lossestat/-region Fire alfa-

numeriske tegn 

NUTS2(1)  

Type transport Ensifret 1 = nasjonal 

2 = internasjonal (unntatt transitt) 

3 = transitt 
 

 

Containerstørrelse Ensifret 1 = fraktenheter på 20 fot 

2 = fraktenheter på 40 fot 

3 = fraktenheter på > 20 fot og < 40 fot 

4 = fraktenheter på > 40 fot 
 

 

Lastestatus Ensifret 1 = lastede containere 

2 = tomme containere 
 

 

Varetype Tosifret NST 2007  

Transporterte tonn   tonn 

tonn-km   tonn-km 

TEU   TEU 

TEU-km   TEU-km 

(1) Når regionkoden er ukjent eller ikke tilgjengelig, skal følgende koder benyttes: 

— «NUTS0 + ZZ» når det finnes en NUTS-kode for partnerstaten. 

— «ISO-kode + ZZ» når det ikke finnes en NUTS-kode for partnerstaten. 

— «ZZZZ» når partnerstaten er ukjent. 
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VEDLEGG IV 

Tabell IV1 

Transport etter fartøyets nasjonalitet (kvartalsvise data) 

Elementer Koding Nomenklatur Enhet 

Tabell Tre alfa-

numeriske tegn 

«IV1»  

Innberettende stat To bokstaver NUTS0 (landkode)  

År Firesifret «åååå»  

Kvartal Tosifret 41 = 1. kvartal 

42 = 2. kvartal 

43 = 3. kvartal 

44 = 4. kvartal 
 

 

Type transport Ensifret 1 = nasjonal 

2 = internasjonal (unntatt transitt) 

3 = transitt 
 

 

Fartøyets nasjonalitet To bokstaver NUTS0 (landkode)(1)  

Transporterte tonn   tonn 

Tonn-km   tonn-km 

(1) Hvis det ikke finnes en NUTS-kode for fartøyets registreringsstat, skal ISO-landkoden innberettes. Dersom fartøyets nasjonalitet er ukjent, 

skal koden «ZZ» brukes. 

Tabell IV2 

Containertransport etter fartøyets nasjonalitet (kvartalsvise data) 

Elementer Koding Nomenklatur Enhet 

Tabell Tre alfa-

numeriske tegn 

«IV2»  

Innberettende stat To bokstaver NUTS0 (landkode)  

År Firesifret «åååå»  

Kvartal Tosifret 41 = 1. kvartal 

42 = 2. kvartal 

43 = 3. kvartal 

44 = 4. kvartal 
 

 

Type transport Ensifret 1 = nasjonal 

2 = internasjonal (unntatt transitt) 

3 = transitt 
 

 

Fartøyets nasjonalitet To bokstaver NUTS0 (landkode)(1)  

Lastestatus Ensifret 1 = lastede containere 

2 = tomme containere 
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Elementer Koding Nomenklatur Enhet 

Transporterte tonn   tonn 

Tonn-km   tonn-km 

TEU   TEU 

TEU-km   TEU-km 

(1) Hvis det ikke finnes en NUTS-kode for fartøyets registreringsstat, skal ISO-landkoden innberettes. Dersom fartøyets nasjonalitet er ukjent, 

skal koden «ZZ» brukes. 
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VEDLEGG V 

Tabell V1 

Godstransport (årlige data) 

Elementer Koding Nomenklatur Enhet 

Tabell To alfa-

numeriske tegn 

«V1»  

Innberettende stat To bokstaver NUTS0 (landkode)  

År Firesifret «åååå»  

Type transport Ensifret 1 = nasjonal 

2 = internasjonal (unntatt transitt) 

3 = transitt 
 

 

Varetype Tosifret NST 2007  

Transporterte tonn   tonn 

Tonn-km   tonn-km 
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VEDLEGG VI 

NST 2007 

Hovedgruppe Beskrivelse 

01 Jordbruks-, jakt- og skogbruksprodukter; fisk og andre fiskeprodukter 

02 Kull og lignitt; råolje og naturgass 

03 Metallholdig malm og andre produkter fra bryting og utvinning; torv, uran og thorium 

04 Nærings- og nytelsesmidler 

05 Tekstiler og tekstilprodukter; lær og lærprodukter 

06 Tre og produkter av tre og kork (unntatt møbler); varer av strå og flettematerialer; papirmasse, papir og 

papirprodukter; trykksaker og innspilte medier 

07 Koks og raffinerte petroleumsprodukter 

08 Kjemikalier, kjemiske produkter og kunstige og syntetiske fibrer; gummi- og plastprodukter; kjernebrensel 

09 Andre ikke-metallholdige mineralske produkter 

10 Metaller; metallprodukter, unntatt maskiner og utstyr 

11 Maskiner og utstyr ikke nevnt annet sted; kontor- og datamaskiner; elektriske maskiner og apparater ikke 

nevnt annet sted; radio-, fjernsyns- og kommunikasjonsutstyr; medisinske instrumenter, presisjons-

instrumenter og optiske instrumenter; ur og klokker 

12 Transportutstyr 

13 Møbler; andre produserte varer ikke nevnt annet sted 

14 Sekundærråstoffer; kommunalt avfall og annet avfall 

15 Post, pakker 

16 Utstyr og materiell som brukes ved godstransport 

17 Varer som flyttes ved flytting av husholdninger og kontorer; bagasje som transporteres atskilt fra 

passasjerene; motorvogner som flyttes for reparasjon; andre ikke-markedsrettede varer ikke nevnt annet 

sted 

18 Samlastet gods: ulike varetyper som transporteres sammen 

19 Uidentifiserbare varer: Varer som av en eller annen grunn ikke kan identifiseres og derfor ikke kan fordeles 

på gruppe 01–16 

20 Andre varer ikke nevnt annet sted 
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VEDLEGG VII 

OPPHEVET FORORDNING MED LISTE OVER PÅFØLGENDE ENDRINGER 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1365/2006 

(EUT L 264 av 25.9.2006, s. 1) 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 425/2007 

(EUT L 103 av 20.4.2007, s. 26) 

Bare artikkel 1 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1304/2007 

(EUT L 290 av 8.11.2007, s. 14) 

Bare artikkel 4 

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1954 

(EUT L 311 av 17.11.2016, s. 20) 

 

 _____  
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VEDLEGG VIII 

Sammenligningstabell 

Forordning (EF) nr. 1365/2006 Denne forordning 

Artikkel 1–4 Artikkel 1–4 

Artikkel 4a Artikkel 5 

Artikkel 5 Artikkel 6 

Artikkel 6 Artikkel 7 

Artikkel 7 Artikkel 8 

Artikkel 8 Artikkel 9 

Artikkel 10 Artikkel 11 

Artikkel 11 — 

— Artikkel 12 

Artikkel 12 Artikkel 13 

Vedlegg A Vedlegg I 

Vedlegg B Vedlegg II 

Vedlegg C Vedlegg III 

Vedlegg D Vedlegg IV 

Vedlegg E Vedlegg V 

Vedlegg F Vedlegg VI 

— Vedlegg VII 

— Vedlegg VIII 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2015/759 

av 29. april 2015 

om endring av forordning (EF) nr. 223/2009 om europeisk statistikk(*) 

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 Kommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(1), 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Det europeiske statistikksystem («ESS») har som partnerskap generelt lyktes med å konsolidere sin virksomhet for å 

sikre at det utvikles, utarbeides og formidles europeisk statistikk av høy kvalitet, blant annet ved å forbedre styringen av 

ESS. 

2)  Visse svakheter er imidlertid nylig avdekket, særlig når det gjelder rammen for kvalitetsstyring av statistikken. 

3)  I sin melding av 15. april 2011 med tittelen «Towards robust quality management for European Statistics» foreslo 

Kommisjonen tiltak for å rette på disse svakhetene og styrke styringen av ESS. Den foreslo særlig en målrettet endring 

av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009(3). 

4)  I sine konklusjoner av 20. juni 2011 ønsket Rådet Kommisjonens initiativ velkommen og understreket viktigheten av 

hele tiden å forbedre styringen av ESS og gjøre det mer effektivt. 

5)  Det bør tas hensyn til virkningen på statistikkområdet av den seneste tidens utvikling av rammen for økonomisk styring 

i Unionen, særlig på de aspektene som gjelder faglig uavhengighet, f.eks. åpne rekrutterings- og oppsigelsesprosesser, 

budsjettbevilgninger og publiseringskalendre, som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1175/2011(4), 

og de aspektene som gjelder kravet om uavhengige organer med ansvar for å overvåke gjennomføringen av nasjonale 

finanspolitiske regler, som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 473/2013(5). 

6)  De aspektene som gjelder faglig uavhengighet, f.eks. åpne rekrutterings- og oppsigelsesprosesser, budsjettbevilgninger 

og publiseringskalendre, bør ikke være begrenset til statistikk utarbeidet med henblikk på systemet for overvåking av 

finanspolitikken og prosedyren ved for store budsjettunderskudd, men bør gjelde all europeisk statistikk som utvikles, 

utarbeides og formidles av ESS.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 123 av 19.5.2015, s. 90, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 98/2019 av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) og protokoll 30 om særlige bestemmelser om organiseringen av samarbeidet innen 

statistikk, ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 374 av 4.12.2012, s. 2. 

(2) Europaparlamentets holdning av 21. november 2013 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og Rådets holdning ved første behandling av  

5. mars 2015 (ennå ikke offentliggjort i EUT). Europaparlamentets holdning av 28. april 2015 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(3) 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). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1175/2011 av 16. november 2011 om endring av rådsforordning (EF) nr. 1466/97 om 

styrking av overvåkingen av budsjettposisjoner og av overvåking og samordning av den økonomiske politikk (EUT L 306 av 23.11.2011, 

s. 12). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 473/2013 av 21. mai 2013 om felles bestemmelser om overvåking og vurdering av utkast til 

budsjettplaner samt sikring av at for store budsjettunderskudd i medlemsstatene i euroområdet korrigeres (EUT L 140 av 27.5.2013, s. 11). 
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7)  Videre er det et nødvendig vilkår for å sikre faglig uavhengige statistikkmyndigheter og statistiske data av høy kvalitet 

at det avsettes tilstrekkelige ressurser på årsbasis eller flerårig basis til at behovet for statistikk kan dekkes. 

8)  For dette formål bør statistikkmyndighetenes faglige uavhengighet styrkes, og det bør sikres minstestandarder som 

gjelder i hele Unionen. Det bør gis særskilte garantier til lederne av de nasjonale statistikkontorene når det gjelder 

utførelsen av statistiske oppgaver, organisasjonsledelse og ressursfordeling. Prosedyrene for rekruttering av ledere til 

nasjonale statistikkontorer bør være åpne og basert utelukkende på faglige kriterier. De bør sikre at prinsippet om like 

muligheter overholdes, særlig med hensyn til kjønn. 

9)  Samtidig som pålitelig europeisk statistikk forutsetter streng faglig uavhengighet hos statistikerne, bør den europeiske 

statistikken også ta hensyn til politiske behov og sikre statistisk støtte for nye politiske initiativer på nasjonalt plan og 

unionsplan. 

10)  Uavhengigheten til Unionens statistikkmyndighet (Eurostat) må konsolideres og garanteres gjennom effektive ordninger 

for parlamentarisk gransking, og de nasjonale statistikkontorenes uavhengighet må konsolideres og garanteres gjennom 

demokratisk kontroll. 

11)  Dessuten bør omfanget av den samordnende rollen som allerede er tildelt de nasjonale statistikkontorene, klargjøres for 

å få en mer effektiv samordning av statistikkvirksomheten på nasjonalt plan, inkludert av kvalitetsstyringen, samtidig 

som det tas behørig hensyn til de statistiske oppgavene som utføres av Det europeiske system av sentralbanker (ESSB). 

I den utstrekning europeisk statistikk kan utarbeides av de nasjonale sentralbankene i deres egenskap av medlemmer av 

ESSB, bør de nasjonale statistikkontorene og de nasjonale sentralbankene samarbeide nært i samsvar med nasjonale 

ordninger med sikte på å sikre at det utarbeides fullstendig og sammenhengende europeisk statistikk, samtidig som det 

nødvendige samarbeidet mellom ESS og ESSB sikres. 

12)  For å lette byrden for statistikkmyndighetene og oppgavegiverne bør de nasjonale statistikkontorene og de nasjonale 

myndighetene raskt og kostnadsfritt kunne få tilgang til og bruke administrative registre, inkludert elektroniske, og 

kunne integrere disse registrene med statistikk. 

13)  Europeisk statistikk bør være lett å sammenligne og lett tilgjengelig, og den bør oppdateres raskt og regelmessig for å 

sikre at Unionens politikk og finansieringsinitiativer fullt ut tar hensyn til utviklingen i Unionen. 

14)  De nasjonale statistikkontorene bør dessuten på et tidlig stadium rådspørres om utformingen av nye administrative 

registre som vil kunne levere data til statistikkformål, og om planlagt endring eller avvikling av eksisterende 

administrative kilder. De bør også motta relevante metadata fra eierne av administrative data og samordne 

standardiseringsarbeid med hensyn til administrative registre som er relevante for utarbeiding av statistikk. 

15)  Fortrolige opplysninger hentet fra administrative registre bør vernes i samsvar med de felles prinsipper og retningslinjer 

som gjelder for alle fortrolige opplysninger som brukes til utarbeiding av europeisk statistikk. Rammer for kvalitets-

vurdering av slike data og prinsipper for åpenhet bør også fastsettes og offentliggjøres. 

16)  Alle brukere bør ha tilgang til samme data på samme tid. De nasjonale statistikkontorene bør utarbeide kalendre for 

publisering av periodiske data. 

17)  Kvaliteten på europeisk statistikk og brukernes tillit kan styrkes ved at de nasjonale regjeringer tar en del av ansvaret for 

å anvende reglene for god praksis innenfor europeisk statistikk (heretter kalt «reglene for god praksis»). Derfor bør en 

medlemsstats «forpliktelse til å bevare tillit til statistikk» (heretter kalt «forpliktelse»), idet det tas hensyn til nasjonale 

særegenheter, omfatte særskilte forpliktelser fra medlemsstatens regjering til å forbedre eller opprettholde vilkårene for 

gjennomføring av reglene for god praksis. Forpliktelsen, som bør oppdateres etter behov, kan omfatte nasjonale rammer 

for sikring av høy kvalitet, inkludert egenvurderinger, forbedringstiltak og overvåkingsordninger. 

18)  Kommisjonen (Eurostat) bør treffe alle nødvendige tiltak for å muliggjøre enkel, nettbasert tilgang til fullstendige og 

brukervennlige dataserier. Ved periodiske oppdateringer bør det om mulig gis opplysninger om hver medlemsstat på 

års- og månedsbasis.  
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19)  Ettersom utarbeidingen av europeisk statistikk må være basert på langsiktig driftsmessig og finansiell planlegging for å 

sikre høy grad av uavhengighet, bør det europeiske statistikkprogram dekke samme periode som den flerårige finansielle 

rammen. 

20)  Ved forordning (EF) nr. 223/2009 gis Kommisjonen myndighet til å gjennomføre noen av nevnte forordnings 

bestemmelser i samsvar med rådsbeslutning 1999/468/EF(1). Som følge av ikrafttredelsen av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 182/2011(2), som opphever beslutning 1999/468/EF, bør den myndighet som gis Kommisjonen, 

tilpasses denne nye rettslige rammen. Denne myndigheten bør utøves i samsvar med forordning (EU) nr. 182/2011. 

Kommisjonen bør sikre at disse gjennomføringsrettsaktene ikke medfører en betydelig tilleggsbyrde for medlemsstatene 

eller oppgavegiverne. 

21)  Kommisjonen bør ha myndighet til å vedta gjennomføringsrettsakter i samsvar med artikkel 291 nr. 2 i traktaten om 

Den europeiske unions virkemåte (TEUV) for å sikre ensartet anvendelse av kvalitetskrav ved å fastsette de nærmere 

regler for kvalitetsrapporter som omfattes av sektorregelverk, samt deres struktur og hyppighet, når disse ikke er fastsatt 

i sektorregelverk om statistikk. Kommisjonen bør sikre at disse gjennomføringsrettsaktene ikke medfører en betydelig 

tilleggsbyrde for medlemsstatene eller oppgavegiverne. 

22)  Det må fastsettes ensartede vilkår for når det kan gis tilgang til fortrolige opplysninger til vitenskapelige formål. For å 

sikre ensartede vilkår for gjennomføring av denne forordning bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet med 

sikte på å fastsette ordningene, reglene og vilkårene for slik tilgang på unionsplan. Denne myndigheten bør utøves i 

samsvar med forordning (EU) nr. 182/2011. 

23)  Ettersom målet for denne forordning, som er å styrke styringen av ESS, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av 

medlemsstatene, men på grunn av kravet om at det skal finnes pålitelige data på unionsplan, bedre kan nås på 

unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den 

europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke 

lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 

24)  ESSBs uavhengighet ved utførelsen av sine oppgaver, som beskrevet i protokoll nr. 4 om vedtektene for Det europeiske 

system av sentralbanker og Den europeiske sentralbank, bør respekteres fullt ut ved gjennomføringen av denne 

forordning, i samsvar med artikkel 130 og 338 i TEUV. 

25)  ESS-komiteen er blitt rådspurt. 

26)  Forordning (EF) nr. 223/2009 bør derfor endres — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endringer av forordning (EF) nr. 223/2009 

I forordning (EF) nr. 223/2009 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 2 nr. 1 skal bokstav a) lyde: 

«a) «faglig uavhengighet»: statistikken skal utvikles, utarbeides og formidles på en uavhengig måte, særlig når det gjelder 

valg av teknikker, definisjoner, metoder og kilder som skal brukes, samt tidspunktene for og innholdet i alle former for 

formidling, uten noen form for press fra politiske grupperinger, interessegrupper, Unionens myndigheter eller 

nasjonale myndigheter.»  

  

(1) 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 17.7.1999, s. 23). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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2)  I artikkel 5 skal nr. 1 lyde: 

«1.  Den nasjonale statistikkmyndighet som utpekes av den enkelte medlemsstat som det organ som er ansvarlig for å 

samordne all virksomhet på nasjonalt plan med hensyn til utvikling, utarbeiding og formidling av europeisk statistikk som 

fastsettes i det europeiske statistikkprogram i samsvar med artikkel 1 (det nasjonale statistikkontoret), skal i denne 

sammenheng fungere som eneste kontaktpunkt for Kommisjonen (Eurostat) i statistikkspørsmål. 

Det nasjonale statistikkontorets samordningsansvar skal omfatte alle andre nasjonale myndigheter med ansvar for utvikling, 

utarbeiding og formidling av europeisk statistikk som fastsettes i det europeiske statistikkprogram i samsvar med artikkel 1. 

Det nasjonale statistikkontoret skal særlig være ansvarlig for på nasjonalt plan å samordne statistisk programplanlegging og 

rapportering, kvalitetsovervåking, metodikk, oversending av data og kommunikasjon om ESS' statistikktiltak. I den 

utstrekning noe av denne statistikken kan utarbeides av nasjonale sentralbanker i deres egenskap av medlemmer av Det 

europeiske system av sentralbanker (ESSB), skal de nasjonale statistikkontorene og de nasjonale sentralbankene 

samarbeide nært i samsvar med nasjonale ordninger for å sikre at det utarbeides fullstendig og sammenhengende europeisk 

statistikk, samtidig som det nødvendige samarbeidet mellom ESS og ESSB sikres i samsvar med artikkel 9.» 

3)  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 5a 

Ledere av nasjonale statistikkontorer og ledere med ansvar for statistikk i andre nasjonale myndigheter 

1.  Innenfor sitt nasjonale statistikksystem skal medlemsstatene sikre faglig uavhengighet for tjenestemenn som har 

ansvar for oppgavene fastsatt i denne forordning. 

2.  For dette formål skal lederne av de nasjonale statistikkontorene 

a)  ha eneansvaret for å treffe beslutning om prosesser, statistiske metoder, standarder og prosedyrer og om innholdet i og 

tidsplanen for offentliggjøring av europeisk statistikk som utvikles, utarbeides og formidles av det nasjonale stati-

stikkontoret, 

b)  ha myndighet til å treffe beslutning om alle spørsmål som gjelder den interne forvaltningen av det nasjonale stati-

stikkontoret, 

c)  handle uavhengig under utførelsen av sine statistiske oppgaver og verken be om eller motta instruks fra regjeringer, 

institusjoner, organer eller noen annen instans, 

d)  være ansvarlige for det nasjonale statistikkontorets statistikkvirksomhet og budsjettgjennomføring, 

e)  offentliggjøre en årsrapport og kunne komme med merknader til budsjettbevilgningsspørsmål som gjelder det nasjonale 

statistikkontorets statistikkvirksomhet, 

f)  samordne statistikkvirksomheten til alle nasjonale myndigheter som har ansvar for utvikling, utarbeiding og formidling 

av europeisk statistikk, i samsvar med artikkel 5 nr. 1, 

g)  utarbeide nasjonale retningslinjer dersom dette er nødvendig for å sikre kvalitet i utviklingen, utarbeidingen og 

formidlingen av all europeisk statistikk innenfor deres nasjonale statistikksystem, og overvåke og revidere gjennom-

føringen av dem, samt ha ansvaret for å sikre at disse retningslinjene overholdes innenfor det nasjonale stati-

stikkontoret, og 

h)  representere deres nasjonale statistikksystem i ESS. 

3.  Hver medlemsstat skal sikre at andre nasjonale myndigheter med ansvar for utvikling, utarbeiding og formidling av 

europeisk statistikk utfører slike oppgaver i samsvar med de nasjonale retningslinjene som utarbeides av lederen av det 

nasjonale statistikkontoret. 

4.  Medlemsstatene skal sikre at prosedyrene for rekruttering av ledere til nasjonale statistikkontorer og, dersom det er 

relevant, ledere med ansvar for statistikk i andre nasjonale myndigheter som utarbeider europeisk statistikk, er åpne og 

basert utelukkende på faglige kriterier. Disse prosedyrene skal sikre at prinsippet om like muligheter overholdes, særlig 

med hensyn til kjønn. Grunnene til avskjedigelse av ledere av nasjonale statistikkontorer eller overføring av disse til andre 

stillinger skal ikke bringe den faglige uavhengigheten i fare.  
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5.  Hver medlemsstat kan opprette et nasjonalt organ som skal sikre faglig uavhengighet for produsentene av europeisk 

statistikk. Lederne av de nasjonale statistikkontorene og, dersom det er relevant, lederne med ansvar for statistikk i andre 

nasjonale myndigheter som utarbeider europeisk statistikk, kan rådføre seg med slike organer. Prosedyrene for rekruttering, 

omplassering og oppsigelse av medlemmene av slike organer skal være åpne og basert utelukkende på faglige kriterier. 

Disse prosedyrene skal sikre at prinsippet om like muligheter overholdes, særlig med hensyn til kjønn.» 

4)  I artikkel 6 skal nr. 2 og 3 lyde: 

«2.  På unionsplan skal Kommisjonen (Eurostat) handle uavhengig i sitt arbeid med å sikre at europeisk statistikk 

utarbeides i samsvar med fastsatte regler og statistikkprinsipper. 

3.  Uten at det berører artikkel 5 i protokoll nr. 4 om vedtektene for Det europeiske system av sentralbanker og Den 

europeiske sentralbank, skal Kommisjonen (Eurostat) samordne statistikkvirksomheten til Unionens institusjoner og 

organer, særlig for å sikre at dataene er sammenhengende og har høy kvalitet, og for å begrense oppgavebyrden til et 

minimum. For dette formål kan Kommisjonen (Eurostat) anmode enhver institusjon eller ethvert organ i Unionen om 

innenfor sine respektive ansvarsområder å rådføre seg eller samarbeide med den med henblikk på å utvikle metoder og 

systemer for statistikkformål. Enhver institusjon eller ethvert organ som har til hensikt å utarbeide statistikk, skal rådføre 

seg med Kommisjonen (Eurostat) og ta hensyn til alle anbefalinger den måtte gi i denne forbindelse.» 

5)  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 6a 

Generaldirektør i Kommisjonen (Eurostat) 

1.  Eurostat er Unionens statistikkmyndighet og et generaldirektorat i Kommisjonen. Det skal ledes av en generaldirektør. 

2.  Kommisjonen skal sikre at prosedyren for rekruttering av generaldirektøren er åpen og basert på faglige kriterier. 

Prosedyren skal sikre at prinsippet om like muligheter overholdes, særlig med hensyn til kjønn. 

3.  Generaldirektøren skal ha eneansvaret for å treffe beslutning om prosesser, statistiske metoder, standarder og 

prosedyrer og om innholdet i og tidspunktene for offentliggjøring av all statistikk som utarbeides av Eurostat. Under 

utførelsen av sine statistiske oppgaver skal generaldirektøren handle uavhengig og verken be om eller motta instruks fra 

Unionens institusjoner eller organer, fra regjeringer, andre institusjoner, organer eller noen annen instans. 

4.  Eurostats generaldirektør skal være ansvarlig for Eurostats statistikkvirksomhet. Eurostats generaldirektør skal 

umiddelbart etter Kommisjonens utnevnelse og deretter en gang i året som et ledd i statistikkdialogen møte for 

Europaparlamentets relevante komité for å drøfte spørsmål som gjelder statistikkstyring, metodikk og statistisk innovasjon. 

Eurostats generaldirektør skal offentliggjøre en årsrapport.» 

6)  I artikkel 11 skal nye numre lyde: 

«3.  Medlemsstatene og Kommisjonen skal treffe alle nødvendige tiltak for å bevare tilliten til europeisk statistikk. For 

dette formål skal medlemsstatenes og Kommisjonens «forpliktelser til å bevare tillit til statistikk» (heretter kalt 

«forpliktelser») også ha som mål å sikre offentlighetens tillit til europeisk statistikk og sikre framskritt i gjennomføringen 

av de statistiske prinsippene angitt i reglene for god praksis. Forpliktelsene skal omfatte særskilte politiske forpliktelser til 

ved behov å forbedre eller bevare vilkårene for gjennomføring av reglene for god praksis og skal offentliggjøres sammen 

med et sammendrag til borgerne. 

4.  Medlemsstatenes forpliktelser skal overvåkes regelmessig av Kommisjonen på grunnlag av årsrapporter fra 

medlemsstatene og skal oppdateres etter behov. 

Dersom en medlemsstat ikke har offentliggjort en forpliktelse senest 9. juni 2017, skal den oversende Kommisjonen og 

offentliggjøre en framdriftsrapport om gjennomføringen av reglene for god praksis og, dersom det er relevant, om den 

innsats som er gjort for å oppnå en forpliktelse. Disse framdriftsrapportene skal oppdateres regelmessig og minst hvert 

annet år etter at de først ble offentliggjort.  
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Kommisjonen skal innen 9. juni 2018 og deretter hvert annet år avlegge rapport til Europaparlamentet og Rådet om de 

offentliggjorte forpliktelsene og, dersom det er relevant, framdriftsrapportene. 

5.  Forpliktelsen som Kommisjonen har inngått, skal overvåkes regelmessig av Det europeiske rådgivende organ for 

statistikkstyring (ESGAB). ESGABs vurdering av gjennomføringen av forpliktelsen skal inngå i den årsrapporten det skal 

framlegge for Europaparlamentet og Rådet i samsvar med Europaparlaments- og rådsbeslutning 235/2008/EF(*). ESGAB 

skal avlegge rapport til Europaparlamentet og Rådet om gjennomføringen av forpliktelsen innen 9. juni 2018. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 235/2008/EF av 11. mars 2008 om opprettelse av et europeisk rådgivende 

organ for statistikkstyring (EUT L 73 av 15.3.2008, s. 17).» 

7)  I artikkel 12 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2 og 3 skal lyde: 

«2.  Særlige kvalitetskrav, f.eks. målverdier og minstestandarder for utarbeiding av statistikk, kan også fastsettes i 

sektorregelverk. 

For å sikre ensartet anvendelse av kvalitetskravene fastsatt i nr. 1 på data som omfattes av sektorregelverk på særlige 

statistikkområder, skal Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter som fastsetter de nærmere regler for de kvalitets-

rapportene som omfattes av sektorregelverk, samt deres struktur og hyppighet. Disse gjennomføringsrettsaktene skal 

vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 27 nr. 2. 

3.  Medlemsstatene skal framlegge rapporter for Kommisjonen (Eurostat) om kvaliteten på de oversendte dataene, 

inkludert eventuelle tvil de har med hensyn til dataenes nøyaktighet. Kommisjonen (Eurostat) skal vurdere kvaliteten på 

de oversendte dataene på grunnlag av en egnet analyse og utarbeide og offentliggjøre rapporter og meldinger om 

kvaliteten på europeisk statistikk.» 

b)  Nye numre skal lyde: 

«4.  Av hensyn til åpenheten skal Kommisjonen (Eurostat) ved behov offentliggjøre sin vurdering av kvaliteten på 

nasjonale bidrag til europeisk statistikk. 

5.  Dersom det i sektorregelverk er fastsatt at det skal ilegges bøter i tilfeller der medlemsstatene gir en feilaktig 

framstilling av statistiske data, kan Kommisjonen i samsvar med traktatene og slikt sektorregelverk innlede og 

gjennomføre nødvendige undersøkelser, inkludert eventuelt inspeksjoner på stedet, for å fastslå om en slik feilaktig 

framstilling har vært alvorlig og forsettlig eller skyldes grov uaktsomhet.» 

8)  I artikkel 13 skal nr. 1 lyde: 

«1.  Det europeiske statistikkprogram skal utgjøre rammen for utvikling, utarbeiding og formidling av europeisk statistikk 

og fastsette hovedområdene og målene for de tiltakene som er planlagt for en periode som tilsvarer perioden for den 

flerårige finansielle rammen. Programmet skal vedtas av Europaparlamentet og Rådet. Programmets virkning og kostnads-

effektivitet skal vurderes med medvirkning fra uavhengige sakkyndige.» 

9)  I artikkel 14 skal nr. 2 lyde: 

«2.  Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter vedta et midlertidig direkte statistikktiltak, forutsatt 

a)  at tiltaket ikke omfatter datainnsamling som dekker mer enn tre referanseår, 

b)  at dataene allerede er tilgjengelige hos de nasjonale statistikkontorene og andre ansvarlige nasjonale myndigheter, eller 

kan framskaffes direkte ved hjelp av egnede utvalg for observasjon av den statistiske populasjonen på unionsplan, med 

passende samordning med de nasjonale statistikkontorene og andre nasjonale myndigheter, og  
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c)  at Unionen yter finansielle bidrag til de nasjonale statistikkontorene og andre nasjonale myndigheter til dekning av 

deres differansekostnader, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(*). 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 27 nr. 2. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 av 25. oktober 2012 om finansielle regler for Den 

europeiske unions alminnelige budsjett og om oppheving av rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 

av 26.10.2012, s. 1).» 

10) Artikkel 17 skal lyde: 

«Artik kel 17 

Årlig arbeidsprogram 

 Kommisjonen skal innen 30. april framlegge for ESS-komiteen sitt årlige arbeidsprogram for det påfølgende året. 

 Ved utarbeidingen av hvert årlig arbeidsprogram skal Kommisjonen sikre en effektiv prioritering, inkludert revisjon, 

rapportering av statistiske prioriteringer og tildeling av finansielle ressurser. Kommisjonen skal ta mest mulig hensyn til 

merknadene fra ESS-komiteen. Hvert årlig arbeidsprogram skal bygge på det europeiske statistikkprogram og skal særlig 

inneholde opplysninger om 

a)  de tiltak Kommisjonen anser som prioriterte, idet det tas hensyn til politiske behov i Unionen, finansielle begrens-

ninger på nasjonalt plan og unionsplan samt svarbyrden, 

b)  initiativer som gjelder omprioriteringer, inkludert negative prioriteringer, og reduksjon av byrden for både oppgavegi-

vere og statistikkprodusenter, og 

c)  de prosedyrer og rettslige virkemidler Kommisjonen vurderer med sikte på gjennomføring av det årlige arbeids-

programmet.» 

11)  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 17a 

Tilgang til samt bruk og integrering av administrative registre 

1.  For å lette byrden for oppgavegiverne skal de nasjonale statistikkontorene, andre nasjonale myndigheter som nevnt i 

artikkel 4, og Kommisjonen (Eurostat) raskt og kostnadsfritt ha tilgang til og kunne bruke alle administrative registre og 

kunne integrere disse registrene med statistikk, i den utstrekning det er nødvendig for å utvikle, utarbeide og formidle 

europeisk statistikk som fastsettes i det europeiske statistikkprogram i samsvar med artikkel 1. 

2.  De nasjonale statistikkontorene og Kommisjonen (Eurostat) skal rådspørres om og delta i den innledende 

utformingen, den etterfølgende utviklingen samt avviklingen av administrative registre som er bygd opp og vedlikeholdt 

av andre organer, slik at videre bruk av disse registrene for å utarbeide europeisk statistikk blir lettere. De skal delta i 

standardiseringsarbeid med hensyn til administrative registre som er relevante for utarbeiding av europeisk statistikk. 

3.  Tilgang og deltaking for de nasjonale statistikkontorene, andre nasjonale myndigheter og Kommisjonen (Eurostat) i 

samsvar med nr. 1 og 2 skal være begrenset til administrative registre innenfor deres respektive system for offentlig 

forvaltning. 

4.  Administrative registre som eierne stiller til rådighet for de nasjonale statistikkontorene, andre nasjonale myndigheter 

og Kommisjonen (Eurostat) til bruk for utarbeiding av europeisk statistikk, skal følges av relevante metadata. 

5.  De nasjonale statistikkontorene og eiern e av de administrative registrene skal opprette nødvendige samarbeids-

ordninger.» 
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12) I artikkel 20 nr. 4 skal annet ledd lyde: 

 «De nasjonale statistikkontorene, andre nasjonale myndigheter og Kommisjonen (Eurostat) skal treffe alle nødvendige 

tiltak for å sikre tilpasning av prinsipper og retningslinjer med hensyn til fysisk og logisk vern av fortrolige opplysninger. 

Kommisjonen skal sikre slik tilpasning ved hjelp av gjennomføringsrettsakter, uten å utfylle denne forordning. Slike 

gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 27 nr. 2.» 

13) I artikkel 23 skal annet ledd lyde: 

 «Kommisjonen skal ved gjennomføringsrettsakter vedta ordningene, reglene og vilkårene for tilgang på unionsnivå. Slike 

gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 27 nr. 2.» 

14) Artikkel 24 oppheves. 

15) Artikkel 26 skal lyde: 

«Artikkel 26 

Brudd på plikten til fortrolig behandling av statistiske opplysninger 

Medlemsstatene og Kommisjonen skal treffe nødvendige tiltak for å forebygge og ilegge sanksjoner for ethvert brudd på 

plikten til fortrolig behandling av statistiske opplysninger. De fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold 

til overtredelsen og virke avskrekkende.» 

16) Artikkel 27 skal lyde: 

«Artikkel 27 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av ESS-komiteen. 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. 

  

(*) 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 

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 Strasbourg, 29. april 2015. 

For Europaparlamentet 

M. SCHULZ 

PresidentFormann 

For Rådet 

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA 

PresidentFormann 

 __________  
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