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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/2008 

av 15. november 2016 

om dyrehelsetiltak for å bekjempe lumpy skin disease i visse medlemsstater 

[meddelt under nummer K(2016) 7023](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 89/662/EØF av 11. desember 1989 om veterinærkontroll ved handel innenfor Fellesskapet 

med sikte på gjennomføring av det indre marked(1), særlig artikkel 9 nr. 4, 

under henvisning til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse 

levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte på gjennomføring av det indre marked(2), særlig artikkel 10 nr. 4, 

under henvisning til rådsdirektiv 92/119/EØF av 17. desember 1992 om generelle fellesskapstiltak for bekjempelse av visse 

dyresykdommer og særtiltak med hensyn til smittsomt blæreutslett hos gris(3), særlig artikkel 14 nr. 2, artikkel 19 nr. 1 bokstav 

a), artikkel 19 nr. 3 bokstav a) og artikkel 19 nr. 4 og 6, 

under henvisning til rådsdirektiv 2002/99/EF av 16. desember 2002 om fastsettelse av dyrehelseregler for produksjon, 

bearbeiding, distribusjon og innførsel av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum(4), særlig artikkel 4 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Lumpy skin disease (LSD) er en vektoroverført virussykdom hos storfe. Ifølge den vitenskapelige uttalelsen fra Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «EFSA») om lumpy skin disease, som ble vedtatt 

3. desember 2014, (heretter kalt «EFSAS uttalelse»)(5) kan LSD overføres både direkte og indirekte. LSD er 

kjennetegnet ved alvorlige tap i husdyrproduksjonen, og sykdommen kan spre seg svært raskt, særlig gjennom levende 

dyr, vektorer og visse produkter som stammer fra smittede dyr. 

2) I direktiv 92/119/EØF er det fastsatt generelle bekjempelsestiltak som skal iverksettes ved utbrudd av visse 

dyresykdommer, herunder LSD. Dette er blant annet tiltak som skal treffes ved mistanke om og bekreftet forekomst av 

LSD i en driftsenhet, herunder opprettelse av verne- og overvåkingssoner rundt utbruddsstedet og andre ytterligere tiltak 

for å hindre spredning av sykdommen og eliminere smitten. Tiltakene omfatter også vaksinasjon ved utbrudd av LSD, 

som et supplement til andre bekjempelsestiltak. 

3) I Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1500(6) og (EU) 2016/645(7) er det fastsatt visse vernetiltak i 

forbindelse med bekreftelse av LSD i Hellas i 2015 og i Bulgaria i 2016. Disse vernetiltakene omfatter opprettelse av en 

smittesone i disse medlemsstatene, som er beskrevet i vedlegget til gjennomføringsbeslutningene, og som omfatter 

området der LSD ble bekreftet samt verne- og overvåkingssoner behørig opprettet av Hellas og Bulgaria i samsvar med 

direktiv 92/119/EØF. Gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1500 og (EU) 2016/645 er endret flere ganger på grunn av 

utviklingen i sykdomssituasjonen, blant annet er smittesonen utvidet til flere regionale enheter i Hellas og Bulgaria. 

Disse gjennomføringsbeslutningene får anvendelse til 31. desember 2016.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 310 av 17.11.2016, s. 51, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 68/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 

av 7.2.2019, s. 1. 

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 13. 

(2) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29. 

(3) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 69. 

(4) EFT L 18 av 23.1.2003, s. 11. 

(5) EFSA Journal 2015; 13(1): 3986. 

(6) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1500 av 7. september 2015 om visse vernetiltak mot lumpy skin disease i Hellas og 

om oppheving av gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1423 (EUT L 234 av 8.9.2015, s. 19). 

(7) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/645 av 22. april 2016 om visse vernetiltak mot lumpy skin disease i Bulgaria (EUT 

L 108 av 23.4.2016, s. 61). 
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4) I Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2055(1) og (EU) 2016/1183(2) er det fastsatt at Hellas og 

Bulgaria kan foreta nødvaksinasjon av storfe holdt i driftsenheter i den vaksinasjonssone som er oppført i vedlegg I til 

gjennomføringsbeslutningene. 

5) I tillegg til Hellas og Bulgaria har et betydelig antall tredjestater i Sørøst-Europa mellom april og august 2016 også 

rapportert om utbrudd av LSD på sitt territorium for første gang, nemlig Albania, Den tidligere jugoslaviske republikken 

Makedonia, Kosovo(3), Montenegro og Serbia. Alle disse tredjestatene har gitt Kommisjonen melding om at 

vaksinasjon mot LSD nå er et av tiltakene i deres strategi for sykdomsbekjempelse. 

6) Ifølge EFSAs uttalelse(4) er bare svekket levende vaksine mot LSD tilgjengelig på markedet. I EFSAs uttalelse 

beskrives svekket levende vaksine mot LSD-virus av Neethling-stammen som svært effektiv for å hindre sykelighet. 

Ettersom homologe LSD-vaksiner er mer effektive enn vaksiner basert på svekkede sauekoppervirus, bør disse 

anbefales brukt, forutsatt at de er tilgjengelige fra vaksineprodusenter som utelukkende driver virksomhet utenfor 

Unionen. Dessuten kan, i henhold til EFSAS uttalelse, agensen som forårsaker LSD være til stede i opptil 92 dager i 

huden til smittede dyr, selv uten synlige skader. 

7) Det finnes ingen LSD-vaksine med markedsføringstillatelse i Unionen. Nødvaksinasjon i samsvar med artikkel 19 i 

direktiv 92/119/EØF kan derfor bare gjennomføres i samsvar med artikkel 8 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2001/82/EF(5), som gir medlemsstatene mulighet for å gi midlertidig tillatelse til bruk av immunologiske 

veterinærpreparater uten markedsføringstillatelse ved en alvorlig epizooti, slik tilfellet er med LSD. 

8) I henhold til EFSAs hasteråd om LSD, som ble vedtatt 29. juli 2016(6), begrenses spredningen av LSD mest effektivt 

ved å vaksinere mot sykdommen. For å utrydde LSD må hele den mottakelige populasjonen vaksineres i områder der 

det er fare for eller som allerede er berørt av LSD, med sikte på å minimalisere antallet utbrudd, og det bør oppnås god 

vaksinasjonsdekning for både dyr og driftsenheter. Derfor bør en god og velfundert strategi for å forebygge og bekjempe 

LSD omfatte vaksinasjon. 

9) Risikoen for spredning av LSD fra vaksinerte dyr og produkter av slike dyr er en annen enn risikoen i forbindelse med 

uvaksinerte dyr og dyr som kan være smittet, men som ennå ikke har symptomer. Det må derfor fastsettes vilkår for 

forsendelse av vaksinert storfe og produkter som stammer fra slike dyr. Dessuten er risikoen for spredning av LSD fra 

dyr som, enten de er vaksinert eller ikke, kommer fra et område der det vaksineres mot LSD men uten at det har vært 

noe utbrudd, en annen enn den risiko som er forbundet med slike dyr når de kommer fra områder som er berørt av LSD. 

Det bør derfor fastsettes særlige vilkår også for disse dyrene. 

10) Det er ikke nok vitenskapelig kunnskap om LSD. Vaksinert storfe er beskyttet mot kliniske symptomer, men ikke 

nødvendigvis mot smitte, og ikke alle vaksinerte dyr får beskyttende immunitet. For å begrense risikoen bør det derfor 

kun være tillatt å sende vaksinerte dyr etter en periode på minst 28 dager, som er den lengste inkubasjonstiden for LSD, 

etter vaksinasjonen. 

11) Ikke alle varer medfører samme risiko for spredning av LSD. Som angitt i EFSAs uttalelse utgjør forflytning av levende 

storfe, storfesæd og rå huder og skinn fra smittet storfe en større risiko med hensyn til eksponering og konsekvenser enn 

andre produkter, for eksempel melk og melkeprodukter, behandlede huder og skinn eller ferskt kjøtt, bearbeidet kjøtt og 

kjøttprodukter av storfe. Det mangler midlertid vitenskapelig dokumentasjon eller forsøksdata om deres betydning for 

overføring av LSD. Bekjempelsestiltakene som fastsettes i denne beslutning, bør derfor være balanserte og stå i forhold 

til risikoen. På samme måte kan overføring av LSD via sæd, egg og embryoer fra storfe ikke utelukkes.

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2055 av 10. november 2015 om fastsettelse av vilkårene for iverksettelse av 

programmet for nødvaksinasjon av storfe mot lumpy skin disease i Hellas og om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1500 

(EUT L 300 av 17.11.2015, s. 31). 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1183 av 14. juli 2016 om godkjenning av programmet for nødvaksinasjon mot lumpy 

skin disease hos storfe i Bulgaria og om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/645 (EUT L 195 av 20.7.2016, 

s. 75). 

(3) Denne betegnelsen innebærer ikke at det tas noe standpunkt når det gjelder Kosovos status, og den er i tråd med resolusjon 1244 fra FNs 

sikkerhetsråd og Den internasjonale domstolens uttalelse om Kosovos uavhengighetserklæring. 

(4) EFSA Journal 2015;13(1):3986 [s. 73]. 

(5) 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). 

(6) EFSA Journal 2016;14(8):4573 [s. 27]. 
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Det bør derfor fastsettes visse vernetiltak for disse varene på grunnlag av EFSAS uttalelse og relevante, oppdaterte 

standarder og anbefalinger fra Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE). 

12) Kjøtt fra skjelettmuskulaturen hos storfe anses som en sikker vare i henhold til OIESs vitenskapskommisjon for 

dyresykdommer(1) og vedlegg 36 del B i rapporten fra møtet i OIEs kommisjon for helsestandarder for landdyr i februar 

2016(2). Det finnes ikke vitenskapelig dokumentasjon eller forsøksdata som kan tyde på at LSD-viruset kan overføres til 

mottakelige dyr gjennom ferskt kjøtt, bearbeidet kjøtt eller kjøttprodukter. Selv om EFSAs uttalelse viser at LSD-virus kan 

overleve i kjøtt i et ikke nærmere angitt tidsrom, gjør Unionens eksisterende forbud mot å fôre drøvtyggere med proteiner 

fra drøvtyggere, fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009(3) og i artikkel 7 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 999/2001(4), at oral overføring av LSD ikke er mulig. 

13) Melk og melkeprodukter samt råmelk kan kun utgjøre en risiko for spredning av LSD når produktene brukes til fôring 

av dyr av mottakelige arter. Det bør derfor fastsettes risikoreduserende tiltak for å hindre spredning av LSD gjennom 

slike produkter når de skal benyttes som fôrvare. 

14) I henhold til rådsdirektiv 64/432/EØF(5) og kommisjonsvedtak 93/444/EØF(6) skal det følge helsesertifikater med dyr 

som forflyttes. Dersom unntak fra forbudet mot å sende levende dyr fra områder oppført i vedlegg I til denne beslutning 

anvendes på levende dyr beregnet på handel innenfor Unionen eller eksport til en tredjestat, bør helsesertifikatene 

inneholde en henvisning til denne beslutning for å sikre at de relevante sertifikatene inneholder tilstrekkelige og 

nøyaktige helseopplysninger. 

15) For å oppnå klarhet og forenkling bør gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1500, (EU) 2015/2055, (EU) 2016/645 og 

(EU) 2016/1183 oppheves og erstattes med denne beslutning, som innfører endrede og ensartede tiltak for alle 

medlemsstater som er rammet av LSD eller gjennomfører vaksinasjon mot LSD. 

16) Godkjenning av vaksinasjonsprogrammene som de berørte medlemsstater har framlagt, og som nå inngår i gjennomførings-

beslutning (EU) 2015/2055 og (EU) 2016/1183 for henholdsvis Hellas og Bulgaria, samt godkjenning av vaksinasjons-

programmet som Kroatia har framlagt, bør være gjenstand for en annen gjennomføringsbeslutning som skal vedtas. 

17) Bulgaria har underrettet Kommisjonen om at vaksinasjonen av alt storfe mot LSD ble fullført 15. juli 2016, og den siste 

forekomsten av LSD på Bulgarias territorium ble bekreftet 1. august 2016. Derfor bør visse områder i Bulgaria der det 

aldri har vært LSD, men der det er gjennomført vaksinasjon mot sykdommen, oppføres i del I i vedlegg Ι til denne 

beslutning som «sykdomsfri sone med vaksinasjon», mens resten av denne medlemsstatens territorium bør oppføres 

som «smittesone». 

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

fôr. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

I denne beslutning fastsettes dyrehelsetiltak i forbindelse med lumpy skin disease i de medlemsstater eller deler av medlemsstater 

som er oppført i vedlegg I (heretter kalt «de berørte medlemsstater»), herunder minstekravene til de vaksinasjonsprogrammer mot 

lumpy skin disease som medlemsstatene framlegger for Kommisjonen til godkjenning.  

  

(1) http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/SCAD/A_SCAD_Feb2016.pdf (Annex 15, Article 

11.11.1-bis. Safe commodities). 

(2) http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Internationa_Standard_Setting/docs/pdf/A_TAHSC_Feb_2016_Part_B.pdf 

(3) 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). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde 

visse typer overførbar spongiform encefalopati (EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1). 

(5) Rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor Fellesskapet (EFT 121 av 

29.7.1964, s. 1977/64). 

(6) Kommisjonsvedtak 93/444/EØF av 2. juli 1993 om nærmere bestemmelser om handel innenfor Fellesskapet med visse levende dyr og 

varer beregnet på eksport til tredjestater (EUT L 208 av 19.8.1993, s. 34). 
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Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne beslutning menes med: 

1) «storfe» hovdyr av artene Bos taurus, Bos indicus, Bison bison og Bubalus bubalis, 

 2) «viltlevende drøvtyggere i fangenskap» viltlevende drøvtyggere av arter som, i henhold til nyeste tilgjengelige vitenskapelige 

kunnskap, er kjent for å ha betydning for overføring og spredning av lumpy skin disease, 

 3) «smittesone» den delen av en medlemsstats territorium som er oppført i del II i vedlegg I til denne beslutning, og som omfatter 

området med bekreftet lumpy skin disease samt alle verne- og overvåkingssoner opprettet i samsvar med artikkel 10 i direktiv 

92/119/EØF, og der det kan gjennomføres vaksinasjon mot lumpy skin disease etter at Kommisjonen har godkjent 

vaksinasjonsprogrammene, 

 4) «sykdomsfri sone med vaksinasjon» den delen av en medlemsstats territorium som er oppført i del I i vedlegg I til denne 

beslutning, og som omfatter områdene utenfor smittesonen for lumpy skin disease, og der det gjennomføres vaksinasjon mot 

lumpy skin disease etter at Kommisjonen har godkjent vaksinasjonsprogrammene. 

Artikkel 3 

Restriksjoner på forsendelse av storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap og visse animalske 

produkter fra områder oppført i vedlegg I 

De berørte medlemsstater skal forby forsendelse av: 

a) levende storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap fra områder oppført i del I og II i vedlegg I, 

b) sæd, egg og embryoer fra storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap fra områder oppført i del I og II i vedlegg I, 

c) råmelk, melk og melkeprodukter fra storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap fra områder oppført i del II i vedlegg I, 

som skal brukes som fôrvare, 

d) andre ubearbeidede animalske biprodukter fra storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap enn dem nevnt i bokstav e), 

fra områder oppført i del I og II i vedlegg I, 

e) ubehandlede rå huder og skinn som er beregnet på konsum, eller ubehandlede huder og skinn som ikke er beregnet på 

konsum, fra storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap fra områder oppført i del I og II i vedlegg I. 

Artikkel 4 

Unntak fra forbudet mot forsendelse av levende storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap fra 

områder oppført i del I i vedlegg I 

1. Som unntak fra forbudet i artikkel 3 bokstav a) kan vedkommende myndighet tillate forsendelse av levende storfe og 

viltlevende drøvtyggere i fangenskap fra driftsenheter som ligger i områder oppført i del I i vedlegg I, forutsatt at disse dyrene 

oppfyller minst ett av følgende sett med vilkår: 

a) dyrene sendes til områder som er oppført i del I eller II i vedlegg I og ligger i den samme eller en annen medlemsstat, eller 

til en tredjestat, og oppfyller følgende vilkår: 

i) dyrene ble vaksinert mot lumpy skin disease minst 28 dager før forsendelse og kommer fra en driftsenhet der de har 

vært holdt i minst 28 dager, og der alle dyr av mottakelige arter ble vaksinert mot lumpy skin disease minst 28 dager 

før forsendelse, 

ii) alle dyr i opprinnelsesenheten ble undersøkt klinisk dagen de ble innlastet med sikte på forsendelse, og hadde ingen 

kliniske symptomer på lumpy skin disease,  
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iii) dyrene omfattes ikke av noen av restriksjonene i direktiv 92/119/EØF, 

iv) vedkommende myndighet på opprinnelsesstedet gjennomfører et vaksinasjonsprogram mot lumpy skin disease som 

oppfyller vilkårene i vedlegg II og er godkjent av Kommisjonen, og den har underrettet Kommisjonen og de øvrige 

medlemsstatene om startdatoen for vaksinasjonsprogrammet, og 

v) det er innført en kanaliseringsordning i samsvar med artikkel 12 under kontroll av vedkommende myndigheter i 

opprinnelses-, transitt- og bestemmelsesstatene, for å sikre at dyrene transporteres på en trygg måte, og ikke senere 

sendes til en annen medlemsstat eller tredjestat, eller 

b) dyrene sendes til et område i den samme eller en annen medlemsstat, eller en tredjestat, og oppfyller følgende vilkår: 

i) dyrene ble vaksinert mot lumpy skin disease minst tre måneder før forsendelse og kommer fra en driftsenhet der alle 

dyr av mottakelige arter ble vaksinert mot lumpy skin disease minst 28 dager før forsendelse, 

ii) alle dyr i opprinnelsesenheten ble undersøkt klinisk dagen de ble innlastet med sikte på forsendelse, og hadde ingen 

kliniske symptomer på lumpy skin disease, 

iii) dyrene omfattes ikke av noen av restriksjonene i direktiv 92/119/EØF, 

iv) dyrene har siden fødselen, eller i minst 28 dager før forsendelse, vært holdt i en driftsenhet der det innenfor en radius 

på minst 20 km ikke har vært bekreftet forekomst av lumpy skin disease de tre siste månedene før forsendelse, og der 

enhver bekreftet smitte med lumpy skin disease før dette har ført til avliving og destruering av alle mottakelige dyr i de 

berørte driftsenhetene, som ligger i et område oppført i del I i vedlegg I, i en medlemsstat der alle dyr i alle områder 

oppført i del I i vedlegg I er vaksinert eller revaksinert mot lumpy skin disease i samsvar med vedlegg II minst tre 

måneder før forsendelse, og fortsatt er innenfor immunitetsperioden som produsenten har angitt i spesifikasjonene for 

vaksinen, 

v) vedkommende myndighet på opprinnelsesstedet har gjennomført et vaksinasjonsprogram mot lumpy skin disease som 

oppfyller vilkårene i vedlegg II og er godkjent av Kommisjonen, og den har underrettet Kommisjonen og de øvrige 

medlemsstatene om startdatoen og sluttdatoen for vaksinasjonsprogrammet, og 

vi) det er innført en kanaliseringsordning i samsvar med artikkel 12 under kontroll av vedkommende myndigheter i 

opprinnelses-, transitt- og bestemmelsesstatene, for å sikre at dyrene transporteres på en trygg måte, og ikke senere 

sendes til en annen medlemsstat eller tredjestat, eller 

c) dyrene sendes til et område i en medlemsstat eller en tredjestat og oppfyller følgende vilkår: 

i) dyrene oppfyller andre tilfredsstillende dyrehelsegarantier basert på et positivt resultat av en risikovurdering av de 

tiltak mot spredning av lumpy skin disease som kreves av vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten og er 

godkjent av vedkommende myndigheter i transitt- og bestemmelsesstaten, før dyrene sendes, 

ii) dyrene ble vaksinert mot lumpy skin disease minst 28 dager før forsendelse og kommer fra en driftsenhet der alle dyr 

av mottakelige arter ble vaksinert mot lumpy skin disease minst 28 dager før forsendelse, 

iii) alle dyr i opprinnelsesenheten ble undersøkt klinisk dagen de ble innlastet med sikte på forsendelse, og hadde ingen 

kliniske symptomer på lumpy skin disease, 

iv) dyrene omfattes ikke av noen av restriksjonene i direktiv 92/119/EØF, 

v) dyrene har siden fødselen, eller i minst 28 dager før forsendelse, vært holdt i en driftsenhet der det innenfor en radius 

på minst 20 km ikke har vært bekreftet forekomst av lumpy skin disease de tre siste månedene før forsendelse, og der 

enhver bekreftet smitte med lumpy skin disease før dette har ført til avliving og destruering av alle mottakelige dyr i 

de berørte driftsenhetene,  
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vi) det er innført en kanaliseringsordning i samsvar med artikkel 12 under kontroll av vedkommende myndigheter i 

opprinnelses-, transitt- og bestemmelsesstatene, for å sikre at dyrene, som sendes i samsvar med dyrehelsegarantiene 

omhandlet i punkt i), transporteres på en trygg måte, og ikke senere sendes til en annen medlemsstat eller tredjestat, 

vii) vedkommende myndighet på opprinnelsesstedet gjennomfører et vaksinasjonsprogram mot lumpy skin disease som 

oppfyller vilkårene i vedlegg II og er godkjent av Kommisjonen, og den har underrettet Kommisjonen og de øvrige 

medlemsstatene om startdatoen for vaksinasjonsprogrammet, og 

viii) opprinnelsesstaten skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene om dyrehelsegarantiene 

og vedkommende myndigheters godkjenning som omhandlet i punkt i). 

2. Når storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap oppfyller kravene til unntak i nr. 1, skal følgende utfyllende tekst 

tilføyes i det tilsvarende helsesertifikatet for disse dyrene, som fastlagt i direktiv 64/432/EØF eller vedtak 93/444/EØF: 

« ……………………… (Dyr) i samsvar med ………………………… (artikkel 4 nr. 1 bokstav a), b) eller c), angi det som 

passer) i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 om dyrehelsetiltak for å bekjempe lumpy skin disease i 

visse medlemsstater.» 

Artikkel 5 

Unntak fra forbudet mot forsendelse av levende storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap fra 

områder oppført i del II i vedlegg I 

1. Som unntak fra forbudet i artikkel 3 bokstav a) kan vedkommende myndighet tillate forsendelse av levende storfe og 

viltlevende drøvtyggere i fangenskap fra driftsenheter som ligger i områder oppført i del II i vedlegg I, til ethvert område i en 

medlemsstat eller en tredjestat, forutsatt at disse dyrene oppfyller følgende vilkår: 

a) dyrene oppfyller tilfredsstillende dyrehelsegarantier basert på et positivt resultat av en risikovurdering av de tiltak mot 

spredning av lumpy skin disease som kreves av vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten og er godkjent av 

vedkommende myndigheter i transitt- og bestemmelsesstaten, før dyrene sendes, 

b) dyrene ble vaksinert mot lumpy skin disease minst 28 dager før forsendelse og kommer fra en driftsenhet der alle dyr av 

mottakelige arter ble vaksinert mot lumpy skin disease minst 28 dager før forsendelse, 

c) alle dyr i opprinnelsesenheten ble undersøkt klinisk dagen de ble innlastet med sikte på forsendelse, og hadde ingen 

kliniske symptomer på lumpy skin disease, 

d) dyrene omfattes ikke av noen av restriksjonene i direktiv 92/119/EØF, 

e) dyrene har siden fødselen, eller i minst 28 dager før forsendelse, vært holdt i en driftsenhet der det innenfor en radius på 

minst 20 km ikke har vært bekreftet forekomst av lumpy skin disease de tre siste månedene før forsendelse, og der enhver 

bekreftet smitte med lumpy skin disease før dette har ført til avliving og destruering av alle mottakelige dyr i de berørte 

driftsenhetene, som ligger i et område oppført i del II i vedlegg I, i en medlemsstat der alle dyr i alle områder oppført i del 

II i vedlegg I er vaksinert eller revaksinert mot lumpy skin disease i samsvar med vedlegg II minst tre måneder før 

forsendelse, og fortsatt er innenfor immunitetsperioden som produsenten har angitt i spesifikasjonene for vaksinen, 

f) vedkommende myndighet på opprinnelsesstedet gjennomfører et vaksinasjonsprogram mot lumpy skin disease som 

oppfyller vilkårene i vedlegg II og er godkjent av Kommisjonen, og den har underrettet Kommisjonen og de øvrige 

medlemsstatene om startdatoen og sluttdatoen for vaksinasjonsprogrammet i samsvar med vedlegg II,  
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g) det er innført en kanaliseringsordning i samsvar med artikkel 12 under kontroll av vedkommende myndigheter i 

opprinnelses-, transitt- og bestemmelsesstatene, for å sikre at dyrene, som sendes i samsvar med dyrehelsegarantiene 

omhandlet i bokstav a), transporteres på en trygg måte, og ikke senere sendes til en annen medlemsstat eller tredjestat, og 

h) opprinnelsesstaten skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene om dyrehelsegarantiene og 

vedkommende myndigheters godkjenning som omhandlet i bokstav a). 

2. Når storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap oppfyller kravene til unntak i nr. 1, skal følgende utfyllende tekst 

tilføyes i det tilsvarende helsesertifikatet for disse dyrene, som fastlagt i direktiv 64/432/EØF eller vedtak 93/444/EØF: 

« ……………………… (Dyr) i samsvar med artikkel 5 nr. 1 i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 

om dyrehelsetiltak for å bekjempe lumpy skin disease i visse medlemsstater.» 

Artikkel 6 

Særlige vilkår for forsendelse av levende storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap i områder som er oppført i del I 

og II i vedlegg I og ligger i samme medlemsstat 

1. Som unntak fra forbudet i artikkel 3 bokstav a), og med forbehold om at nr. 2 i denne artikkel er overholdt, kan 

vedkommende myndighet tillate forsendelse av levende storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap fra driftsenheter som 

ligger i et område oppført i: 

a) del I i vedlegg I, til et bestemmelsessted som ligger i et annet område oppført i del I eller II i vedlegg I, i samme 

medlemsstat, 

b) del II i vedlegg I, til et bestemmelsessted som ligger i et annet område oppført i del II i vedlegg I, i samme medlemsstat. 

2. Unntaket i nr. 1 får anvendelse bare på forsendelser av levende storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap dersom 

dyrene oppfyller minst ett av følgende vilkår: 

a) dyrene ble vaksinert mot lumpy skin disease minst 28 dager før forsendelse og kommer fra en driftsenhet der alle dyr av 

mottakelige arter ble vaksinert mot lumpy skin disease minst 28 dager før forsendelse, 

b) dyrene kan, uansett sin individuelle vaksinasjonsstatus eller vaksinasjon i sin opprinnelsesenhet mot lumpy skin disease, 

forflyttes til et slakteri for å nødslaktes, forutsatt at opprinnelsesenheten ikke omfattes noen av restriksjonene i direktiv 

92/119/EØF som gjelder lumpy skin disease som forbyr en slik forflytning, 

c) dyrene er ikke-vaksinerte, under fire måneder gamle avkom av mordyr som ble vaksinert minst 28 dager før kalving, og 

kan forflyttes til en annen driftsenhet, forutsatt at alle dyr av mottakelige arter i opprinnelsesenheten er blitt vaksinert eller 

revaksinert i samsvar med produsentens anvisninger for den benyttede vaksinen minst 28 dager før planlagt forflytning, og 

driftsenheten ikke omfattes av noen av restriksjonene i direktiv 92/119/EØF som gjelder lumpy skin disease som forbyr en 

slik forflytning. 

Artikkel 7 

Unntak fra forbudet mot forsendelse av sæd, egg og embryoer fra storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap fra 

områder oppført i del I i vedlegg I 

1. Som unntak fra forbudet i artikkel 3 bokstav b) kan vedkommende myndighet tillate forsendelser av sæd, egg og 

embryoer fra storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap, fra sædstasjoner eller andre virksomheter som ligger i et område 

oppført i del I i vedlegg I, til et annet område oppført i del I eller II i vedlegg I i den samme eller en annen medlemsstat, 

forutsatt at donordyr og sæd, egg og embryoer oppfyller følgende vilkår: 

a) donordyrene er vaksinert og revaksinert mot lumpy skin disease i samsvar med produsentens anvisninger for den benyttede 

vaksinen, og den første vaksinasjonen ble satt minst 60 dager før datoen for innsamling av sæd, egg eller embryoer, eller 

det er tatt en serologisk prøve av donordyrene for å påvise særlige antistoffer mot lumpy skin disease-viruset samme dag 

som innsamlingen av sæd og minst 28 dager etter sædinnsamlingsperioden, eller samme dag som innsamlingen av 

embryoer og egg, med negativt resultat,  
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b) donordyrene har, i 60 dager før datoen for innsamling av sæd, egg eller embryoer, vært holdt på en sædstasjon eller i en 

annen egnet virksomhet der det innenfor en radius på minst 20 km ikke har vært bekreftet forekomst av lumpy skin disease 

de tre siste månedene før datoen for innsamling av sæd, egg eller embryoer, og der enhver bekreftet smitte med lumpy skin 

disease før dette har ført til avliving og destruering av alle mottakelige dyr i de berørte driftsenhetene, 

c) donordyrene er blitt undersøkt klinisk 28 dager før innsamlingsdatoen og gjennom hele innsamlingsperioden, og viste ingen 

kliniske symptomer på lumpy skin disease, 

d) donordyrene har med negativt resultat gjennomgått en test med polymerasekjedereaksjon (PCR) for påvisning av lumpy 

skin disease-agens utført på blodprøver tatt ved starten av innsamlingsperioden og deretter minst hver 14. dag i 

innsamlingsperioden med hensyn til sæd, eller på innsamlingsdagen med hensyn til embryoer og egg. 

e) sæden er med negativt resultat undersøkt ved hjelp av PCR for påvisning av lumpy skin disease-agens, og 

f) vedkommende myndighet på opprinnelsesstedet gjennomfører et vaksinasjonsprogram mot lumpy skin disease som 

oppfyller vilkårene i vedlegg II og er godkjent av Kommisjonen, og den har underrettet Kommisjonen og de øvrige 

medlemsstatene om startdatoen og sluttdatoen for vaksinasjonsprogrammet i samsvar med vedlegg II. 

2. Som unntak fra forbudet i artikkel 3 bokstav b) kan vedkommende myndighet tillate forsendelser av sæd, egg og 

embryoer fra storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap, fra sædstasjoner eller andre virksomheter som ligger i områder 

oppført i del I i vedlegg I, til ethvert område i en medlemsstat eller en tredjestat, forutsatt at donordyr og sæd, egg og embryoer 

oppfyller følgende vilkår: 

a) vilkårene fastsatt i nr. 1 bokstav a)–f), 

b) donordyrene oppfyller andre tilfredsstillende dyrehelsegarantier basert på et positivt resultat av en risikovurdering av 

virkningen av en slik forsendelse, og av tiltakene mot spredning av lumpy skin disease som kreves av vedkommende 

myndighet i opprinnelsesstaten og er godkjent av vedkommende myndigheter i transitt- og bestemmelsesstaten, før sæden, 

eggene eller embryoene sendes, og 

c) Opprinnelsesstaten skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene om dyrehelsegarantiene og 

vedkommende myndigheters godkjenning som omhandlet i bokstav b). 

3. Når sæd, embryoer og egg som oppfyller kravene i nr. 1 eller 2 i denne artikkel sendes til en annen medlemsstat eller en 

tredjestat, skal følgende utfyllende tekst tilføyes i de tilsvarende helsesertifikatene som fastlagt i direktiv 88/407/EØF, 

89/556/EØF eller vedtak 93/444/EØF: 

« ……………………… (sæd, egg og/eller embryoer, angi det som passer) i samsvar med …………………… (artikkel 7 

nr. 1 eller 2, angi det som passer) i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 om dyrehelsetiltak for å 

bekjempe lumpy skin disease i visse medlemsstater.» 

Artikkel 8 

Unntak fra forbudet mot forsendelse av ubearbeidede animalske biprodukter fra storfe og viltlevende drøvtyggere i 

fangenskap fra områder oppført i del I og II i vedlegg I 

Som unntak fra forbudet i artikkel 3 bokstav d) kan vedkommende myndighet tillate forsendelse av ubearbeidede animalske 

biprodukter fra storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap fra: 

a) et område oppført i del I i vedlegg I, til et bestemmelsessted i samme medlemsstat, eller i et område oppført i del I eller II i 

vedlegg I i en annen medlemsstat, 

b) et område oppført i del II i vedlegg I, til et bestemmelsessted i samme medlemsstat, eller i et område oppført i del II i 

vedlegg I i en annen medlemsstat, forutsatt at: 

i) de ubearbeidede animalske biproduktene sendes under vedkommende myndigheters offentlige overvåking til 

bearbeiding eller sluttbehandling i et anlegg som er godkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 1069/2009, og  
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ii) når bestemmelsesstedet ligger i en annen medlemsstat, er det innført en kanaliseringsordning i samsvar med artikkel 12 

under kontroll av vedkommende myndigheter i opprinnelses-, transitt- og bestemmelsesmedlemsstatene, for å sikre at 

de ubearbeidede animalske biproduktene transporteres på en trygg måte til bestemmelsesstedet, og ikke senere sendes 

til en annen medlemsstat eller tredjestat. 

Artikkel 9 

Unntak fra forbudet mot forsendelse av huder og skinn fra storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap fra områder 

oppført i del I og II i vedlegg I 

1. Som unntak fra forbudet i artikkel 3 bokstav e) kan vedkommende myndighet tillate forsendelse av huder og skinn fra 

storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap fra et område oppført i del I i vedlegg I, til et annet område oppført i del I eller II 

i vedlegg I i den samme eller en annen medlemsstat, forutsatt at: 

a) dette er ubehandlede rå huder og skinn beregnet på konsum eller ubehandlede huder og skinn som sendes under vedkommende 

myndigheters offentlige overvåking til bearbeiding eller sluttbehandling i et godkjent anlegg, 

b) når bestemmelsesstedet ligger i en annen medlemsstat, er det innført en kanaliseringsordning i samsvar med artikkel 12 under 

kontroll av vedkommende myndigheter i opprinnelses-, transitt- og bestemmelsesmedlemsstatene, for å sikre at hudene og 

skinnene transporteres på en trygg måte til bestemmelsesstedet, og ikke senere sendes til en annen medlemsstat eller tredjestat 

før de som et minimum er behandlet i samsvar med artikkel 9 nr. 2 bokstav b), og 

c) hudene og skinnene stammer fra driftsenheter som ikke omfattes av noen av restriksjonene i direktiv 92/119/EØF som gjelder 

lumpy skin disease. 

2. Som unntak fra forbudet i artikkel 3 bokstav e) kan vedkommende myndighet tillate forsendelse av huder og skinn fra 

storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap fra et område oppført i del I eller II i vedlegg I, til ethvert område i den samme 

eller en annen medlemsstat eller en tredjestat, forutsatt at: 

a) Dette er ubehandlede rå huder og skinn beregnet på konsum eller ubehandlede huder og skinn som stammer fra 

driftsenheter som ikke omfattes av noen av restriksjonene i direktiv 92/119/EØF som gjelder lumpy skin disease, 

b) Hudene og skinnene 

i) er behandlet i samsvar med nr. 28 bokstav b)–e) i vedlegg I til kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1), eller 

ii) har gjennomgått en av behandlingene i nr. 4 bokstav b) ii) i kapittel I avsnitt XIV i vedlegg III til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 853/2004(2), og 

c) Alle nødvendige forholdsregler er truffet i forbindelse med hudene og skinnene for å unngå at de kontamineres på nytt med 

sykdomsframkallende stoffer etter behandlingen. 

3. Som unntak fra forbudet i artikkel 3 bokstav e) kan vedkommende myndighet tillate forsendelse av huder og skinn fra 

storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap fra et område oppført i del II i vedlegg I, til et annet område oppført i del II i 

vedlegg I i den samme eller en annen medlemsstat, forutsatt at: 

a) Dette er ubehandlede rå huder og skinn beregnet på konsum eller ubehandlede huder og skinn som sendes under 

vedkommende myndigheters offentlige overvåking til bearbeiding eller sluttbehandling i et godkjent anlegg, 

b) Når bestemmelsesstedet ligger i en annen medlemsstat, er det innført en kanaliseringsordning i samsvar med artikkel 12 

under kontroll av vedkommende myndigheter i opprinnelses-, transitt- og bestemmelsesstatene, for å sikre at hudene og 

skinnene transporteres på en trygg måte til bestemmelsesstedet, og ikke senere sendes til en annen medlemsstat før de som 

et minimum er behandlet i samsvar med artikkel 9 nr. 2 bokstav b), og  

  

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

nr. 1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om 

gjennomføring av rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til visse prøver og produkter som er unntatt fra veterinærkontroll på grensen i henhold 

til nevnte direktiv (EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1). 

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

animalsk opprinnelse (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55). 



Nr. 34/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.5.2020 

 

c) Hudene og skinnene stammer fra driftsenheter som ikke omfattes av noen av restriksjonene i direktiv 92/119/EØF som 

gjelder lumpy skin disease. 

4. Som unntak fra forbudet i artikkel 3 bokstav e) kan vedkommende myndighet tillate forsendelse av huder og skinn fra 

storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap fra et område oppført i del I eller II i vedlegg I, til ethvert område i den samme 

eller en annen medlemsstat eller en tredjestat, forutsatt at: 

a) Hudene og skinnene oppfyller andre tilfredsstillende dyrehelsegarantier basert på et positivt resultat av en risikovurdering 

av tiltakene mot spredning av lumpy skin disease som kreves av vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten og er 

godkjent av vedkommende myndigheter i transitt- og bestemmelsesstaten, før hudene og skinnene sendes, 

b) Hudene og skinnene stammer fra driftsenheter som ikke omfattes av noen av restriksjonene i direktiv 92/119/EØF som 

gjelder lumpy skin disease, 

c) Det er innført en kanaliseringsordning i samsvar med artikkel 12 under kontroll av vedkommende myndigheter i 

opprinnelses-, transitt- og bestemmelsesstatene, for å sikre at hudene og skinnene, som sendes i samsvar med de ytterligere 

dyrehelsegarantiene omhandlet i bokstav a), transporteres på en trygg måte til bestemmelsesstedet, og ikke senere sendes til 

en annen medlemsstat eller tredjestat før de som et minimum er behandlet i samsvar med artikkel 9 nr. 2 bokstav b), og 

d) Opprinnelsesstaten skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene om dyrehelsegarantiene og 

vedkommende myndigheters godkjenning som omhandlet i bokstav a). 

Artikkel 10 

Unntak fra forbudet mot forsendelse av råmelk, melk og melkeprodukter som skal brukes som fôrvare, 

fra områder oppført i del II i vedlegg I 

1. Som unntak fra forbudet i artikkel 3 bokstav c) kan vedkommende myndighet tillate forsendelse av råmelk, melk og 

melkeprodukter som skal brukes som fôrvare, og som stammer fra storfe og viltlevende drøvtyggere i fangenskap i driftsenheter 

som ligger i områder oppført i del II i vedlegg I, forutsatt at råmelken, melken og melkeproduktene har gjennomgått en 

behandling som sikrer at munn- og klovsykevirus er destruert, som beskrevet i nr. 1.1–1.5 i del A i vedlegg IX til rådsdirektiv 

2003/85/EF(1), og forsendelsen er i samsvar med nr. 2 i denne artikkel. 

2. Vedkommende myndighet skal bare tillate forsendelse til andre medlemsstater av råmelk, melk og melkeprodukter i 

samsvar med unntaket i nr. 1 i denne artikkel når det følger et hygienesertifikat med forsendelsene, som fastsatt i vedlegget til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 599/2004(2), og del II i hygienesertifikatet skal fylles ut med følgende erklæring: 

«Råmelk, melk eller melkeprodukter som oppfyller vilkårene i artikkel 10 i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2016/2008 om dyrehelsetiltak for å bekjempe lumpy skin disease i visse medlemsstater.» 

Artikkel 11 

Krav til transportkjøretøyer, rengjøring og desinfisering 

1. Vedkommende myndighet skal sikre at operatøren eller føreren av ethvert kjøretøy som har vært i kontakt med dyr av 

mottakelige arter i et område oppført i del II i vedlegg I, skal godtgjøre, før kjøretøyet forlater området, at det er rengjort og 

desinfisert etter den siste kontakten med de aktuelle dyrene, slik at lumpy skin disease-viruset er blitt inaktivert, og er behandlet 

med godkjente insektmidler som er effektive mot vektorer for lumpy skin disease.  

  

(1) Rådsdirektiv 2003/85/EF av 29. september 2003 om fellesskapstiltak for å bekjempe munn- og klovsyke, om oppheving av direktiv 

85/511/EØF og vedtak 89/531/EØF og 91/665/EØF, og om endring av direktiv 92/46/EØF (EUT L 306 av 22.11.2003, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 599/2004 av 30. mars 2004 om vedtakelse av en harmonisert sertifikatmodell og en inspeksjonsrapport i 

forbindelse med handel innenfor Fellesskapet med dyr og produkter av animalsk opprinnelse (EUT L 94 av 31.3.2004, s. 44). 
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2. Vedkommende myndighet skal spesifisere hvilke opplysninger operatøren eller føreren av kjøretøyet skal framlegge i 

henhold nr. 1, for å vise at påkrevd rengjøring, desinfisering og insektbekjempelse har funnet sted. 

Artikkel 12 

Kanaliseringsordning 

Vedkommende myndighet skal sikre at kanaliseringsordningen for transport av levende storfe og viltlevende drøvtyggere i 

fangenskap, ubearbeidede animalske biprodukter og ubehandlede huder og skinn som omfattes av unntakene i artikkel 4, 5, 6, 8 

og 9, oppfyller følgende krav: 

a) Alle kjøretøyer som brukes til transport av slike levende dyr og ubearbeidede animalske biprodukter eller ubehandlede 

huder og skinn, er: 

i) registrert hver for seg av vedkommende myndighet i avsenderstaten, med henblikk på transport av levende dyr, 

ubearbeidede animalske biprodukter eller ubehandlede huder og skinn, i samsvar med kanaliseringsordningen, 

ii) forseglet av offentlig veterinær etter innlasting med sikte på forsendelse; bare en tjenestemann fra vedkommende 

myndighet på bestemmelsesstedet kan bryte forseglingen og erstatte den med en ny; hver innlasting eller utskiftning av 

forseglinger skal meldes til vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet, 

b) Transporten skal: 

i) finne sted under offentlig overvåking, og 

ii) gå direkte, uten stans underveis, med mindre det gjennomføres en hviletid som fastsatt i rådsforordning (EF) 

nr. 1/2005(1) ved en kontrollstasjon. Når det er avsatt en hviletid på én dag eller mer ved en kontrollstasjon under 

forflytning gjennom et område som er oppført i del II i vedlegg I, skal dyrene beskyttes mot angrep fra vektorer, 

iii) følge den rute som er godkjent av vedkommende myndighet på opprinnelsesstedet, 

c) Forsendelsen inneholder utelukkende levende dyr, ubearbeidede animalske biprodukter eller ubehandlede huder og skinn 

med samme helsestatus, 

d) Den offentlige veterinæren som har ansvaret for driftsenheten på bestemmelsesstedet, skal bekrefte hver ankomst overfor 

vedkommende myndighet på opprinnelsesstedet, 

e) Etter lossing av levende dyr, ubearbeidede animalske biprodukter eller ubehandlede huder og skinn skal kjøretøyet og alt annet 

utstyr som har vært brukt i forbindelse med transporten, i sin helhet rengjøres, desinfiseres og behandles med godkjente 

insektmidler som er effektive mot kjente vektorer for lumpy skin disease, i et lukket område på bestemmelsesstedet under den 

offentlige veterinærens overvåkning, 

f) Før første forsendelse fra områder oppført i del I eller II i vedlegg I der en kanaliseringsprosedyre blir fulgt, skal vedkommende 

myndighet på opprinnelsesstedet sørge for at det er avtalt nødvendige ordninger med relevante vedkommende myndigheter 

som sikrer en beredskapsplan, en kommandolinje og fullt samarbeid mellom de ulike tjenestene i tilfelle av en ulykke under 

transporten, større feil på kjøretøyet eller bedrageri fra operatørens eller førerens side, og føreren eller operatøren av lastebilen 

eller et annet kjøretøy skal umiddelbart underrette vedkommende myndighet om enhver ulykke eller større feil på kjøretøyet, 

og 

g) Når det dreier seg om ubehandlede huder og skinn eller ubearbeidede animalske biprodukter, skal alle kjøretøyets sider 

være helt lekkasjesikre, også dørene. 

Artikkel 13 

Vaksinasjonsprogrammer mot lumpy skin disease 

Vaksinasjonsprogrammer mot lumpy skin disease som medlemsstatene framlegger for Kommisjonen til godkjenning, skal 

oppfylle minstekravene i vedlegg II. 

  

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

64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97 (EUT L 3 av 5.1.2005, s. 1). 
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Artikkel 14 

Oppheving 

Gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1500, (EU) 2015/2055, (EU) 2016/645 og (EU) 2016/1183 oppheves, og bestemmelsene 

erstattes med bestemmelsene i denne beslutning. 

Artikkel 15 

Anvendelse 

Denne beslutning får anvendelse til 31. desember 2019. 

Artikkel 16 

Adressater 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 15. november 2016. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG I 

DEL I 

«Sykdomsfrie soner med vaksinasjon» 

1. Kroatia 

Hele Kroatias territorium. 

2. Bulgaria 

A. Følgende provinser i Bulgaria: 

— Provinsen Burgas 

— Provinsen Varna 

— Provinsen Dobrich 

— Provinsen Razgrad 

— Provinsen Silistra 

— Provinsen Ruse 

— Provinsen Pleven 

B. Følgende kommuner i Bulgaria: 

— Kommunene Opaka, Popovo og Antonovo i provinsen Targovishte. 

— Kommunene Shumen, Kaspichan, Novi Pazar, Nikola Kozlevo, Kaolinovo, Venets og Hitrino i provinsen Shumen. 

— Kommunene Svishtov, Polski Trambesh og Strazhitsa i provinsen Veliko Tarnovo. 

DEL II 

«Smittesoner» 

1. Hellas 

A. Følgende regioner i Hellas: 

— Regionen Attika 

— Regionen Midt-Hellas 

— Regionen Midt-Makedonia 

— Regionen Øst-Makedonia og Thráki 

— Regionen Epirus 

— Regionen Peloponnese 

— Regionen Thessaly 

— Regionen Vest-Hellas 

— Regionen Vest-Makedonia 

B. Følgende regionale enheter i Hellas: 

— Den regionale enheten Limnos 

2. Bulgaria 

Hele Bulgarias territorium, unntatt områdene som er oppført i del I. 

 _____  
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VEDLEGG II 

MINSTEKRAV TIL PROGRAMMER FOR VAKSINASJON MOT LUMPY SKIN DISEASE (OMHANDLET I 

ARTIKKEL 13) 

1. GENERELLE KRAV 

Vaksinasjonsprogrammene som medlemsstatene framlegger, skal som et minstemål ha bestemmelser om: 

a) vaksinasjon av alt storfe og eventuelt viltlevende drøvtyggere i fangenskap, uavhengig av kjønn, alder og drektighets-

status eller produktiv status, i området der vaksinasjonen skal gjennomføres, 

b) vaksinasjon av minst fire måneder gammelt avkom av vaksinert storfe og eventuelt viltlevende drøvtyggere i fangenskap, i 

samsvar med produsentens anvisninger for vaksinen, 

c) revaksinasjon av alt storfe og eventuelt viltlevende drøvtyggere i fangenskap, i samsvar med produsentens anvisninger, 

d) tiltak som vil bli innført for å unngå spredning av mulig vaksinevirus. Eventuelle restmengder av vaksine skal returneres til 

utleveringsstedet, med en skriftlig oversikt over antall vaksinerte dyr og antall brukte doser, og skal deretter destrueres på 

en sikker måte under offentlig overvåking, 

e) vaksinasjon som skal gjennomføres under vedkommende myndighets overvåking og kontroll, av en tjenestemann fra 

vedkommende myndighet eller en veterinær som er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet, 

f) vedkommende myndighets innlegging av opplysninger om hvert dyr av storfe som vaksineres, i den særlige nettbaserte 

databasen som er tilknyttet den sentrale databasen opprettet i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1760/2000(1). De registrerte opplysningene skal sikre en forbindelse mellom det vaksinerte mordyret og avkommet, 

g) opprettelse av et utvidet overvåkingsområde på minst 20 km rundt vaksinasjonsområdet, der det skal gjennomføres 

forsterket overvåking, og der forflytning av storfe skal kontrolleres av vedkommende myndighet. 

2. MINIMUMSOPPLYSNINGER SOM SKAL FRAMLEGGES 

Vaksinasjonsprogrammene som medlemsstatene framlegger, skal som et minstemål inneholde følgende opplysninger: 

a) nøyaktig angivelse av områdene der vaksinasjonen skal gjennomføres, 

b) type(r) vaksine som vil bli brukt, 

c) antall driftsenheter og dyr, etter art og kategori, som skal vaksineres i hvert enkelt område, 

d) metode og kommandolinje for gjennomføringen av vaksinasjonen (lagring, vaksinedistribusjon, personell som skal 

utføre vaksinasjonen, registrering eller særlig identifisering av vaksinerte dyr, prioritering av vaksinasjon per område, 

offentlig tilsyn med vaksinasjonen, vaksinasjon av nyfødte kalver, revaksinasjon av dyr i samsvar med produsentens 

anvisninger, 

e) tidsplan for vaksinasjonsprogrammet (vaksinasjonsstart, forventet sluttdato per område, sluttdato for hele området der 

det gjennomføres vaksinasjon), 

f) alle tiltak som følger med vaksinasjon, herunder restriksjoner på forflytninger av dyr og forsendelse av produkter og 

biprodukter av slike dyr. 

3. MINSTEKRAV TIL RAPPORTERING 

Medlemsstater som har framlagt et vaksinasjonsprogram, skal som et minstemål rapportere følgende til Kommisjonen: 

a) umiddelbar melding om nøyaktig startdato for vaksinasjonskampanjen, 

b) nøyaktige månedlige framdriftsrapporter om oppnådd vaksinasjonsdekning i hvert område, 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1760/2000 av 17. juli 2000 om opprettelse av et system for identifikasjon og registrering av 

storfe og om merking av storfekjøtt og storfekjøttprodukter og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 820/97 (EFT L 204 av 11.8.2000, 

s. 1). 
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c) umiddelbar melding om nøyaktig sluttdato for vaksinasjonen i hvert område (vaksinasjonsdekning på minst 95 %, for 

både besetninger og dyr), 

d) etter at første vaksinasjonsomgang er fullført, månedlige rapporter i løpet av den første uken i hver måned, der det 

gjøres rede for dyr som er vaksinert i foregående måned, og grunnen til vaksinasjonen (f.eks. nye kalver, revaksinasjon, 

osv.), 

e) andre opplysninger fra den særlige nettbaserte databasen, på anmodning fra Kommisjonen. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/2002 

av 8. november 2016 

om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 91/68/EØF, vedlegg III til kommisjonsbeslutning 2010/470/EU og 

vedlegg II til kommisjonsbeslutning 2010/472/EU med hensyn til handel med og import til Unionen av sau 

og geit samt sæd fra sau og geit i forbindelse med reglene for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer 

overførbar spongiform encefalopati 

[meddelt under nummer K(2016) 7026](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 91/68/EØF av 28. januar 1991 om krav til dyrehelse ved handel med sau og geit innenfor 

Fellesskapet(1), særlig artikkel 14 nr. 2, 

under henvisning til rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor 

Fellesskapet med dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige fellesskapsregler 

oppført i vedlegg A del I til direktiv 90/425/EØF, og ved innførsel av nevnte dyr, sæd, egg og embryoer til Fellesskapet(2), 

særlig artikkel 11 nr. 2 fjerde strekpunkt, artikkel 17 nr. 2 bokstav b), artikkel 18 nr. 1 første strekpunkt samt artikkel 19 

innledende setning og bokstav b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 91/68/EØF fastsettes krav til dyrehelse ved handel med sau og geit innenfor Unionen. Det fastsettes blant 

annet at sau og geit under transport til bestemmelsesstedet skal ledsages av et helsesertifikat i samsvar med mal I, II 

eller III i vedlegg E til nevnte direktiv. 

2) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(3) er det fastsatt regler for å forebygge, bekjempe og 

utrydde overførbar spongiform encefalopati (TSE) hos storfe, sau og geit. I vedlegg VII til nevnte forordning fastsettes 

tiltak for å bekjempe og utrydde TSE. I tillegg fastsettes det i kapittel A i vedlegg VIII til nevnte forordning blant annet 

vilkår for handel med levende dyr innenfor Unionen. 

3) Forordning (EF) nr. 999/2001 ble nylig endret ved kommisjonsforordning (EU) 2016/1396(4). Endringene fastsetter 

blant annet et unntak fra vilkårene i nr. 4.1 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 som har 

som formål å hindre spredning av klassisk skrapesyke hos produksjonsdyr som holdes i driftsenheter for sau og geit, og 

som flyttes utelukkende mellom godkjente organer, institutter eller stasjoner som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i 

direktiv 92/65/EØF. 

4) Forordning (EU) 2016/1396 innfører også særlige vilkår for handel innenfor Unionen med sau og geit av sjeldne raser 

som ikke oppfyller kravene i nr. 4.1 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001. Disse særlige 

vilkårene ble innført for å opprettholde muligheten for regelmessig utveksling av slike dyr mellom medlemsstatene for å 

unngå innavl, og for å bevare det genetiske mangfoldet i sjeldne raser.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 308 av 16.11.2016, s. 29, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 69/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 

av 7.2.2019, s. 3. 

(1) EFT L 46 av 19.2.1991, s. 19. 

(2) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde 

visse typer overførbar spongiform encefalopati (EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2016/1396 av 18. august 2016 om endring av visse vedlegg til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati (EUT L 225 av 

19.8.2016, s. 76). 

2020/EØS/34/02 
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5) Helsesertifikater som er i samsvar med mal II og III i vedlegg E til direktiv 91/68/EØF, bør derfor endres for å 

gjenspeile kravene knyttet til handel innenfor Unionen med sau og geit av sjeldne raser eller sau og geit som flyttes 

mellom offentlig godkjente organer, institutter eller stasjoner som fastsatt i forordning (EF) nr. 999/2001, endret ved 

forordning (EU) nr. 2016/1396. 

6) Noen medlemsstater har dessuten underrettet Kommisjonen om administrativt merarbeid på grunn av forpliktelsen i felt 

I.31 i helsesertifikater i samsvar med mal I, II og III i vedlegg E til direktiv 91/68/EØF til å oppgi opplysninger som rase 

og antall dyr i en forsendelse. For å redusere den administrative byrden for offentlige veterinærer bør opplysningene om 

rase fjernes i felt I.31 i disse malene, ettersom opplysningene ikke er nødvendige i forbindelse med helsestatusen til 

dyrene i forsendelsen og antall slike dyr, ettersom disse opplysningene allerede er gitt i felt I.20 og et offisielt 

identifikasjonsnummer for hvert dyr må angis i felt I.31. 

7) For å presisere vilkårene for individuell identifikasjon av dyrene i felt II.5 og II.6 i helsesertifikater som er i samsvar 

med mal II og III i vedlegg E til direktiv 91/68/EØF, må det settes inn en henvisning til rådsforordning (EF) 

nr. 21/2004(1). 

8) Direktiv 91/68/EØF bør derfor endres. 

9) Ved direktiv 92/65/EØF fastsettes vilkårene for handel med og import til Unionen, blant annet handel med og import av 

sæd fra sau og geit. 

10) Vedlegg III til kommisjonsbeslutning 2010/470/EU(2) fastsetter maler for helsesertifikater til bruk ved handel innenfor 

Unionen med forsendelser av sæd fra sau og geit. I del A i nevnte vedlegg fastsettes malen for helsesertifikatet for sæd 

som er oppsamlet etter 31. august 2010 og sendt fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra. 

11) Ved vedlegg II til kommisjonsbeslutning 2010/472/EU(3) fastsettes blant annet maler for helsesertifikater for import til 

Unionen av forsendelser av sæd fra sau og geit. I avsnitt A del 2 i nevnte vedlegg fastsettes malen for helsesertifikatet 

for sæd som er sendt fra en godkjent sædstasjonen som sæden stammer fra. 

12) I nr. 4.2 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 fastsettes vilkårene med hensyn til 

skrapesyke som skal være oppfylt ved handel innenfor Unionen med sæd fra sau og geit. I kapittel H i vedlegg IX til 

forordning (EF) nr. 999/2001 fastsettes vilkårene med hensyn til skrapesyke som skal være oppfylt ved import av sæd 

fra sau og geit. 

13) Ved forordning (EU) 2016/1396 innføres det særlige vilkår for sædstasjoner blant vilkårene for at en driftsenhet skal 

kunne anerkjennes som en driftsenhet med ubetydelig risiko eller kontrollert risiko for klassisk skrapesyke i nr. 1.2 og 

1.3 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001, ettersom risikoen for spredning av skrapesyke 

via hanndyr av sau og geit som holdes på sædstasjoner som er godkjent og holdes under tilsyn i samsvar med vilkårene 

fastsatt i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, er begrenset. En henvisning til disse særlige vilkårene innføres også i 

vilkårene for handel med og import av sæd fra sau og geit fastsatt i henholdsvis vedlegg VIII og IX til forordning (EF) 

nr. 999/2001. 

14) Malen for helsesertifikatet for handel innenfor Unionen med forsendelser av sæd fra sau og geit fastsatt i del A i vedlegg 

III til beslutning 2010/470/EU og malen for helsesertifikatet for import til Unionen av forsendelser av sæd fra sau og 

geit fastsatt i avsnitt A del 2 i vedlegg II til beslutning 2010/472/EU bør derfor endres for å gjenspeile kravene til 

sædstasjoner fastsatt i forordning (EF) nr. 999/2001, endret ved forordning (EU) 2016/1396.  

  

(1) Rådsforordning (EF) nr. 21/2004 av 17. desember 2003 om opprettelse av et system for identifikasjon og registrering av sauer og geiter og 

om endring av forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF (EUT L 5 av 9.1.2004, s. 8). 

(2) Kommisjonsbeslutning 2010/470/EU av 26. august 2010 om fastsettelse av modeller for helsesertifikater til bruk ved handel innenfor Den 

europeiske union med sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien, sau og geit samt med egg og embryoer fra svin (EUT L 228 av 

31.8.2010, s. 15). 

(3) Kommisjonsbeslutning 2010/472/EU av 26. august 2010 om import til Unionen av sæd, egg og embryoer fra sau og geit (EUT L 228 av 

31.8.2010, s. 74). 
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15) I tillegg er det i kapittel H i vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001, endret ved forordning (EU) 2016/1396, fastsatt 

at kjøttbeinmel bør forstås som definert i OIEs «Terrestrial Animal Health Code»(1), og ikke som definert i nr. 27 i 

vedlegg I til kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(2). 

16) Felt II.4.10.4 i malen for helsesertifikatet for import til Unionen av forsendelser av sæd fra sau og geit som er fastsatt i 

avsnitt A del 2 i vedlegg II til beslutning 2010/472/EU, bør derfor endres i samsvar med de endrede bestemmelsene i 

kapittel H i vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001. 

17) Beslutning 2010/470/EU og 2010/472/EU bør derfor endres. 

18) Forordning (EU) 2016/1396 fastsetter at endringene som gjøres i vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001, og som 

gjelder import av visse varer, bør få anvendelse fra 1. juli 2017. For å unngå eventuelle handelsforstyrrelser bør det i en 

overgangsperiode og på visse vilkår være tillatt å bruke sertifikater som er utstedt i samsvar med beslutning 

2010/472/EU, ved import til Unionen av forsendelser av sæd fra sau og geit. 

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

fôr — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg E til direktiv 91/68/EØF endres i samsvar med vedlegg I til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Vedlegg III til beslutning 2010/470/EU endres i samsvar med vedlegg II til denne beslutning. 

Artikkel 3 

Vedlegg II til beslutning 2010/472/EU endres i samsvar med vedlegg III til denne beslutning. 

Artikkel 4 

Artikkel 3 i denne beslutning får anvendelse fra 1. juli 2017. 

I en overgangsperiode fram til 31. desember 2017 skal forsendelser av sæd fra sau og geit som er ledsaget av et helsesertifikat 

som er utstedt i samsvar med malen fastsatt i avsnitt A del 2 i vedlegg II til beslutning 2010/472/EU, som fikk anvendelse før 

endringene som gjøres ved denne beslutning, godkjennes for import til Unionen, forutsatt at sertifikatet er utstedt senest 

30. november 2017. 

  

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

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

nr. 1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om 

gjennomføring av rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til visse prøver og produkter som er unntatt fra veterinærkontroll på grensen i henhold 

til nevnte direktiv (EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1). 
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Artikkel 5 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 8. november 2016. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vedlegg E til direktiv 91/68/EØF skal lyde: 

«VEDLEGG E 

MAL I 

DEN EUROPEISKE UNION Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen 

D
e
l 

I:
 O

p
p

ly
s
n

in
g

e
r 

o
m
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o

rs
e
n

d
e
ls

e
n

 

I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenr.  I.2.a. Lokalt referansenr. 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

I.6.  Nr. på tilhørende 

opprinnelige sertifikater 

Nr. på følgedokumenter 

I.7. Forhandler 

 Navn Godkjenningsnr. 

I.8. Opprinnel-

sesstat 

ISO-

kode 

I.9. Opprinnel-

sesregion 

Kode I.10. Bestemmel-

sesstat  

ISO-

kode 

I.11.  Bestemmel-

sesregion  

Kode 

        

I.12.  Opprinnelsessted  

 Driftsenhet  Oppsamlingssentral  

 Forhandleranlegg  

 Navn Godkjenningsnr. 

 Adresse 

 Postnr. 

I.13. Bestemmelsessted  

 Driftsenhet  Oppsamlingssentral  

 Forhandleranlegg  

 Navn Godkjenningsnr.  

 Adresse 

 Postnr. 

I.14.  Lastested 

 Postnr. 

I.15.  Dato og klokkeslett for avsending 

 I.16.  Transportmiddel 

 Fly  Skip  Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy  Annet  

 Identifikasjon: 

 Nummer: 

I.17.  Transportør 

 Navn 

 Adresse Godkjenningsnr. 

 Postnr. Medlemsstat 

I.18.  Varebeskrivelse I.19.  Varenummer (KN-kode) 

  I.20.  Mengde  
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I.21. I.22.  Antall kolli 

I.23.  Forseglingsnr./containernr. I.24. 

I.25.  Varer sertifisert til:  

 Slakting  

I.26.  Transitt gjennom tredjestat   

 Tredjestat ISO-kode 

 Utførselssted Kode 

 Innførselssted Grensekontrollstasjon nr.: 

I.27.  Transitt gjennom medlemsstater   

 Medlemsstat  ISO-kode 

 Medlemsstat  ISO-kode 

 Medlemsstat  ISO-kode 

I.28.  Eksport   

 Tredjestat ISO-kode 

 Utførselssted Kode 

I.29. Beregnet transporttid 

I.30. Reiseplan  

 Ja   Nei   

I.31.  Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Offisiell individuell 

identifikasjon 

Alder Kjønn 
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 DEN EUROPEISKE UNION 91/68 El Sau/geit for slakting 

 II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr. 

 Undertegnede offentlige veterinær bekrefter at dyrene beskrevet ovenfor oppfyller følgende krav: 

D
e
l 

II
: 
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(1) enten [II.1. Dyrene er født og alt opp siden fødselen på Unionens territorium.] 

(1) eller [II.1. Dyrene er importert fra en tredjestat i samsvar med kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010 

minst 30 dager før lasting.] 

 II.2. Dyrene 

 II.2.1. er blitt undersøkt i dag (i løpet av de siste 24 timene før lasting) og viste ingen kliniske tegn på 

sykdom, 

 II.2.2. er ikke dyr som skal destrueres i forbindelse med en utryddelsesplan for en smittsom 

sykdom, 

 II.2.3. kommer fra en driftsenhet som ikke har vært omfattet av offisielle forbud av dyrehelsegrunner i 

løpet av de siste 42 dagene når det gjelder brucellose, de siste 30 dagene når det gjelder rabies 

og de siste 15 dagene når det gjelder miltbrann, og har ikke vært i kontakt med dyr fra 

driftsenheter som ikke overholder disse vilkårene, 

  II.2.4. kommer ikke fra en driftsenhet og har heller ikke vært i kontakt med dyr fra driftsenheter i en 

vernesone som er opprettet i henhold til Unionens regelverk, og som dyrene ikke skal forlate, 

 II.2.5. omfattes ikke av dyrehelsetiltak i henhold til Unionens regelverk for munn- og klovsyke og er ikke 

vaksinert mot munn- og klovsyke. 

 II.3. På bakgrunn av en skriftlig erklæring fra dyreholderen eller en undersøkelse av driftsenhets-

registeret og transportdokumentet, som er ført i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 21/2004, 

særlig del B og C i vedlegget til nevnte forordning, opplyses følgende: 

 II.3.1. Dyrene har oppholdt seg i en og samme opprinnelsesenhet i minst 21 dager før lasting, eller i 

opprinnelsesenheten der de ble født dersom dyrene er yngre enn 21 dager, og ingen klovdyr 

importert fra en tredjestat er innført i opprinnelsesenheten i løpet av de siste 30 dagene, med 

mindre de er innført i samsvar med artikkel 4a nr. 2 i rådsdirektiv 91/68/EØF og 

  (1) enten [har oppholdt seg i en og samme opprinnelsesenhet der det ikke er innført sau eller geit i løpet av 

de siste 21 dagene, med mindre de er innført i samsvar med artikkel 4a nr. 1 i direktiv 

91/68/EØF.] 

 (1) eller [skal sendes direkte fra en og samme enhet til bestemmelsesslakteriet.] 

 II.4.1. Dyrene er transportert med transportmidler og containere som på forhånd var rengjort og 

desinfisert med et offentlig godkjent desinfeksjonsmiddel, og på en måte som effektivt ivaretar 

dyrenes helsetilstand. 

  II.4.2. På bakgrunn av den offisielle dokumentasjonen som følger dyrene, er det beregnet at transporten 

av forsendelsen som omfattes av dette helsesertifikatet, starter ... (angi dato)(2). 

  II.4.3. Dyrene som omfattes av dette helsesertifikatet, var på kontrolltidspunktet skikket til den planlagte 

transporten på fastsatt måte i samsvar med bestemmelsene i rådsforordning (EF) nr. 1/2005(3)(4). 

  II.5. Dette sertifikatet er 

  (1) enten [gyldig i ti dager fra datoen for kontroll ved opprinnelsesenheten, den godkjente oppsamlings-

sentralen eller det godkjente forhandleranlegget i opprinnelsesstaten,] 

  (1) eller [utløper i samsvar med artikkel 9 nr. 6 i direktiv 91/68/EØF den ........................  (sett inn dato)](5). 
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DEN EUROPEISKE UNION 91/68 El Sau/geit for slakting 

II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

Merknader 

Del I: 

— Felt I.19: Bruk egnet KN-kode under følgende overskrifter: 0104 10 eller 0104 20. 

— Felt I.23: For containere eller kasser angis containernummeret og ev. forseglingsnummeret. 

—  Felt I.31: Identifikasjonssystem: Dyrene skal være påført et individuelt nummer som muliggjør sporing av 

opprinnelsessted i henhold til rådsforordning (EF) nr. 21/2004. 

  Alder: (måneder). 

Kjønn: (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert). 

Del II: 

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Dersom en forsendelse samles inn i en oppsamlingssentral og består av dyr som ble lastet på ulike datoer, skal den 

datoen da transporten startet for hele forsendelsen regnes som den første datoen da en del av forsendelsen forlot 

opprinnelsesenheten. 

(3) Denne erklæringen unntar ikke transportørene fra deres forpliktelser i samsvar med gjeldende regelverk i Unionen, 

særlig med hensyn til helsetilstanden til dyrene som skal transporteres. 

(4) Skal fylles ut dersom en forsendelse er samlet inn i en godkjent oppsamlingssentral eller i et godkjent forhandleranlegg. 

(5) Skal fylles ut dersom en forsendelse er samlet inn i en godkjent oppsamlingssentral i transittmedlemsstaten. 

— Stempelet og underskriften skal ha en annen farge enn de øvrige opplysningene på sertifikatet. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

 Navn (med blokkbokstaver): 

Lokal veterinærenhet: 

Dato: 

Stempel: 

Stilling og tittel: 

LVE-nr.: 

Underskrift: 
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MAL II 

DEN EUROPEISKE UNION Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen 

D
e
l 

I:
 O

p
p

ly
s
n

in
g

e
r 

o
m

 f
o

rs
e
n

d
e
ls

e
n

 

I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenr.  I.2.a. Lokalt referansenr. 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

I.6.  Nr. på tilhørende 

opprinnelige 

sertifikater 

Nr. på følgedokumenter 

I.7. Forhandler 

 Navn Godkjenningsnr. 

I.8.  Opprinnel-

sesstat 

ISO-kode I.9.  Opprinnel-

sesregion 

Kode I.10.  Bestemmel-

sesstat  

ISO-

kode 

I.11.  Bestemmel-

sesregion  

Kode 

        

I.12. Opprinnelsessted  

 Driftsenhet  Oppsamlingssentral  

 Navn Godkjennings-/registreringsnr.  

 Adresse  

 Postnr. 

I.13. Bestemmelsessted  

 Driftsenhet  Oppsamlingssentral  

 Forhandleranlegg  

 Navn Godkjenningsnr.  

 Adresse  

 Postnr. 

I.14.  Lastested 

 Postnr. 

I.15.  Dato og klokkeslett for avsending 

 I.16.  Transportmiddel 

 Fly  Skip  Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy  Annet  

 Identifikasjon: 

 Nummer: 

I.17.  Transportør 

 Navn Godkjenningsnr. 

 Adresse 

 Postnr. Medlemsstat 

I.18.  Varebeskrivelse I.19. Varenummer (KN-kode) 

  I.20.  Mengde  
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I.21.   I.22.  Antall kolli 

I.23.  Forseglingsnr./containernr. I.24. 

I.25.  Varer sertifisert til:  

 Oppfôring  

I.26.  Transitt gjennom tredjestat   

 Tredjestat ISO-kode 

 Utførselssted Kode 

 Innførselssted Grensekontrollstasjon nr. 

I.27.  Transitt gjennom medlemsstater   

 Medlemsstat  ISO-kode 

 Medlemsstat  ISO-kode 

 Medlemsstat  ISO-kode 

I.28.  Eksport   

 Tredjestat ISO-kode 

 Utførselssted Kode 

I.29. Beregnet transporttid 

I.30. Reiseplan 

 Ja   Nei   

I.31.  Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Offisiell individuell 

identifikasjon 

Alder Kjønn 
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 DEN EUROPEISKE UNION 91/68 Ell Oppfôringssau/oppfôringsgeit 

 II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

  Undertegnede offentlige veterinær bekrefter at dyrene beskrevet ovenfor oppfyller følgende krav: 
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(1) enten [II.1. Dyrene er født og alt opp siden fødselen på Unionens territorium.] 

(1) eller [II.1. Dyrene er importert fra en tredjestat i samsvar med kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010 minst 

30 dager før lasting.] 

 II.2. Dyrene 

 II.2.1. er blitt undersøkt i dag (i løpet av de siste 24 timene før lasting) og viste ingen kliniske tegn på 

sykdom, 

 II.2.2. er ikke dyr som skal destrueres i forbindelse med en utryddelsesplan for en smittsom 

sykdom, 

 II.2.3. kommer fra en driftsenhet som ikke har vært omfattet av offisielle forbud av dyrehelsegrunner i løpet 

av de siste 42 dagene når det gjelder brucellose, de siste 30 dagene når det gjelder rabies og de 

siste 15 dagene når det gjelder miltbrann, og har ikke vært i kontakt med dyr fra driftsenheter som 

ikke overholder disse vilkårene, 

  II.2.4. kommer ikke fra en driftsenhet og har heller ikke vært i kontakt med dyr fra driftsenheter i en 

vernesone som er opprettet i henhold til Unionens regelverk, og som dyrene ikke skal forlate, 

 II.2.5. omfattes ikke av dyrehelsetiltak i henhold til Unionens regelverk for munn- og klovsyke og er ikke 

vaksinert mot munn- og klovsyke. 

 II.3. På bakgrunn av en skriftlig erklæring fra dyreholderen eller en undersøkelse av driftsenhetsregisteret 

og transportdokumentet, som er ført i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 21/2004, særlig del B og 

C i vedlegget til nevnte forordning, opplyses det at dyrene har oppholdt seg i en og samme 

opprinnelsesenhet i minst de siste 30 dagene eller, dersom dyrene er under 30 dager gamle, på 

opprinnelsesenheten siden fødselen, og at det ikke er innført sau eller geit til opprinnelsesenheten i 

løpet av de siste 21 dagene, og at ingen klovdyr importert fra tredjestater er innført til 

opprinnelsesenheten i løpet av de siste 30 dagene, med mindre de er innført i samsvar med artikkel 

4a nr. 1 i rådsdirektiv 91/68/EØF. 

  (1)[II.4. Dyrene oppfyller tilleggsgarantiene i artikkel 7 og 8 i direktiv 91/68/EØF som er fastsatt for 

bestemmelsesmedlemsstaten eller en del av dens territorium  .............................. (angi medlemsstat 

eller del av dens territorium) i kommisjonsbeslutning …/…/… (angi nummer).] 

  II.5. Dyrene oppfyller minst ett av følgende vilkår og kan derfor innføres til en driftsenhet for sau eller geit 

som er offisielt fri for brucellose (B. melitensis): 

 (1) 

enten 

[Opprinnelsesenheten ligger i en medlemsstat eller på en del av dens territorium  .....................  (angi 

medlemsstat eller del av dens territorium) som er anerkjent som offisielt fri for brucellose i samsvar 

med kommisjonsbeslutning …/…/… (angi nummer).] 

 (1) eller [De kommer fra en driftsenhet som er offisielt fri for brucellose (B. melitensis).] 

 (1) eller [De kommer fra en driftsenhet som er offisielt fri for brucellose (B. melitensis), og 

   i) 

ii) 

iii) 

de er identifisert individuelt i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 21/2004, 

de er aldri blitt vaksinert mot brucellose, eller er ikke blitt vaksinert mot brucellose i løpet av 

de siste to årene, eller dyrene er hunndyr eldre enn to år som ble vaksinert før de var sju 

måneder, 

de ble isolert under offisiell kontroll på opprinnelsesenheten og har med minst seks ukers 

mellomrom i løpet av isolasjonsperioden tatt to prøver med negativt resultat for påvisning av 

brucellose, i samsvar med vedlegg C til direktiv 91/68/EØF.] 
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DEN EUROPEISKE UNION  91/68 EII Oppfôringssau/oppfôringsgeit 

II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

 II.6. Dyrene oppfyller minst ett av følgende vilkår og kan derfor innføres til en driftsenhet for sau eller 

geit som er fri for brucellose (B. melitensis): 

(1) enten [De kommer fra en driftsenhet som er offisielt fri for brucellose (B. melitensis).] 

(1) og/eller [De kommer fra en driftsenhet som er fri for brucellose (B. melitensis).] 

(1) og/eller [De kommer, fram til datoen fastsatt i utryddelsesplanene som er godkjent i henhold til rådsvedtak 

90/242/EØF, fra en annen driftsenhet enn en driftsenhet som er offisielt fri for brucellose eller fri 

for brucellose, og oppfyller følgende vilkår: 

 i) de er identifisert individuelt i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 21/2004, 

 ii) de kommer fra en driftsenhet der alle dyr av arter som er mottakelige for brucellose (B. 

melitensis), har vært fri for kliniske symptomer eller andre symptomer på brucellose i minst 

tolv måneder, og 

 (1) enten [er ikke vaksinert mot brucellose (B. melitensis) i løpet av de siste to årene og 

ble isolert under veterinærkontroll på opprinnelsesenheten, der det i 

isolasjonsperioden, med minst seks ukers mellomrom, i samsvar med vedlegg 

C til direktiv 91/68/EØF, ble utført to prøver for påvisning av brucellose, med 

negativt resultat.]] 

 (1) eller [ble vaksinert med Rev. 1-vaksine før de var sju måneder, men ikke senere 

enn 15 dager før innføring i mottakerenheten.]] 

(1) [II.7. Dyrene er beregnet på en medlemsstat eller en sone i en medlemsstat som er oppført i nr. 2.3 i 

avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med 

ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke, eller på en medlemsstat som er oppført i nr. 3.2 i nevnte 

avsnitt med et godkjent nasjonalt program for bekjempelse av skrapesyke, og 

 (1) enten [kommer fra en driftsenhet som ligger i en medlemsstat eller en sone i en medlemsstat 

som er oppført i nr. 2.3 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) 

nr. 999/2001 med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke.]] 

 (1) og/eller [kommer fra en driftsenhet som er anerkjent som en driftsenhet med ubetydelig risiko 

for klassisk skrapesyke i samsvar med nr. 1.2 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til 

forordning (EF) nr. 999/2001, og som er oppført som sådan av vedkommende 

myndighet i medlemsstaten i samsvar med nr. 1.1 i nevnte avsnitt.]] 

 (1) og/eller [kommer fra en driftsenhet som ikke er omfattet av tiltakene fastsatt i nr. 3 og 4 i 

kapittel B i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 999/2001, og dyrene er sau med 

prionproteingenotype ARR/ARR.]] 

 (1) og/eller [kommer fra og er bestemt for et godkjent organ, institutt eller senter som definert i 

artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i direktiv 92/65/EØF.]] 

 (1) og/eller oppfyller kravene i nr. 4.1 bokstav d) i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning 

(EF) nr. 999/2001.]] 

II.8.1. Dyrene er transportert med transportmidler og containere som på forhånd var rengjort og 

desinfisert med et offentlig godkjent desinfeksjonsmiddel, og på en måte som effektivt ivaretar 

dyrenes helsetilstand. 

 II.8.2. På bakgrunn av den offisielle dokumentasjonen som følger dyrene, er det beregnet at transporten 

av forsendelsen som omfattes av dette helsesertifikatet, starter  ..............................  (angi dato)(2). 

 II.8.3. Dyrene som omfattes av dette helsesertifikatet, var på kontrolltidspunktet skikket til den planlagte 

transporten på fastsatt måte i samsvar med bestemmelsene i rådsforordning (EF) nr. 1/2005(3). 
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DEN EUROPEISKE UNION  91/68 Ell Oppfôringssau/oppfôringsgeit  

II.  Helseopplysninger  II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. Lokalt referansenr. 

Merknader 

Del I: 

— Felt I.19: Bruk egnet KN-kode under følgende overskrifter: 0104 10 eller 0104 020. 

— Felt I.23: For containere eller kasser angis containernummeret og ev. forseglingsnummeret. 

— Felt I.31: Identifikasjonssystem: Dyrene skal være påført et individuelt nummer som tillater sporing av opprinnel-

sessted, i henhold til rådsforordning (EF) nr. 21/2004. 

Alder: (måneder). 

Kjønn: (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert). 

Del II: 

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Dersom en forsendelse samles inn i en oppsamlingssentral og består av dyr som ble lastet på ulike datoer, skal den 

datoen da transporten startet for hele forsendelsen regnes som den første datoen da en del av forsendelsen forlot 

opprinnelsesenheten. 

(3) Denne erklæringen unntar ikke transportørene fra deres forpliktelser i samsvar med gjeldende regelverk i Unionen, 

særlig med hensyn til helsetilstanden til dyrene som skal transporteres. 

— Dette sertifikatet er gyldig i ti dager. 

— Stempelet og underskriften skal ha en annen farge enn de øvrige opplysningene på sertifikatet. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

 Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

 Lokal veterinærenhet: LVE-nr.: 

 Dato: Underskrift: 

 Stempel:  
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MAL III 

DEN EUROPEISKE UNION Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenr.  I.2.a.  Lokalt referansenr. 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

I.6.  Nr. på tilhørende 

opprinnelige sertifikater 

Nr. på følgedokumenter 

I.7. Forhandler 

 Navn Godkjenningsnr. 

I.8. Opprinnel-

sesstat 

ISO-

kode 

I.9.  Opprinnel-

sesregion 

Kode I.10. Bestemmel-

sesstat  

ISO-kode I.11. Bestemmel-

sesregion  

Kode 

        

I.12.  Opprinnelsessted  

 Driftsenhet  Oppsamlingssentral  

 Navn Godkjennings-/registreringsnr.  

 Adresse  

 Postnr. 

I.13.  Bestemmelsessted  

 Driftsenhet  Oppsamlingssentral  

 Forhandleranlegg  

 Navn Godkjenningsnr.  

 Adresse  

 Postnr. 

I.14.  Lastested 

 Postnr. 

I.15.  Dato og klokkeslett for avsending 

 I.16.  Transportmiddel 

 Fly  Skip  Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy  Annet  

 Identifikasjon: 

 Nummer: 

I.17.  Transportør 

 Navn  Godkjenningsnr. 

 Adresse 

 Postnr. Medlemsstat 

I.18.  Varebeskrivelse I.19.  Varenummer (KN-kode) 

  I.20.  Mengde  
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I.21.   I.22.  Antall kolli 

I.23.  Forseglingsnr./containernr. I.24. 

I.25.  Varer sertifisert til:  

 Avl  

I.26.  Transitt gjennom tredjestat   

 Tredjestat ISO-kode 

 Utførselssted Kode 

 Innførselssted Grensekontrollstasjon nr. 

I.27.  Transitt gjennom medlemsstater   

 Medlemsstat  ISO-kode 

 Medlemsstat  ISO-kode 

 Medlemsstat  ISO-kode 

I.28.  Eksport   

 Tredjestat ISO-kode 

 Utførselssted Kode 

I.29. Beregnet transporttid 

I.30.  Reiseplan  

 Ja   Nei   

I.31.  Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Offisiell individuell 

identifikasjon 

Alder Kjønn 
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DEN EUROPEISKE UNION 91/68 EIIl Avlsdyr av sau/geit 

II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  Lokalt referansenr. 

 Undertegnede offentlige veterinær bekrefter at dyrene beskrevet ovenfor oppfyller følgende krav: 
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(1) enten [II.1. Dyrene er født og alt opp siden fødselen på Unionens territorium.] 

(1) eller [II.1. Dyrene er importert fra en tredjestat i samsvar med kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010 

minst 30 dager før lasting.] 

 II.2. Dyrene 

 II.2.1. er blitt undersøkt i dag (i løpet av de siste 24 timene før lasting) og viste ingen kliniske tegn på 

sykdom, 

 II.2.2. er ikke dyr som skal destrueres i forbindelse med en utryddelsesplan for en smittsom 

sykdom, 

 II.2.3. kommer fra en driftsenhet som ikke har vært omfattet av offisielle forbud av dyrehelsegrunner i 

løpet av de siste 42 dagene når det gjelder brucellose, de siste 30 dagene når det gjelder rabies 

og de siste 15 dagene når det gjelder miltbrann, og har ikke vært i kontakt med dyr fra 

driftsenheter som ikke overholder disse vilkårene, 

  II.2.4. kommer ikke fra en driftsenhet og har heller ikke vært i kontakt med dyr fra driftsenheter i en 

vernesone som er opprettet i henhold til Unionens regelverk, og som dyrene ikke skal forlate, 

 II.2.5. omfattes ikke av dyrehelsetiltak i henhold til Unionens regelverk for munn- og klovsyke og er 

ikke vaksinert mot munn- og klovsyke. 

 II.3. På bakgrunn av en skriftlig erklæring fra dyreholderen eller en undersøkelse av driftsenhets-

registeret og transportdokumentet, som er ført i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 21/2004, 

særlig del B og C i vedlegget til nevnte forordning, opplyses det at dyrene har oppholdt seg i en 

og samme opprinnelsesenhet i minst de siste 30 dagene eller, dersom dyrene er under 30 dager 

gamle, på opprinnelsesenheten siden fødselen, og at det ikke er innført sau eller geit til 

opprinnelsesenheten i løpet av de siste 21 dagene, og at ingen klovdyr importert fra tredjestater 

er innført til opprinnelsesenheten i løpet av de siste 30 dagene, med mindre de er innført i 

samsvar med artikkel 4a nr. 1 i rådsdirektiv 91/68/EØF. 

  (1)[II.4. Dyrene oppfyller tilleggsgarantiene i artikkel 7 og 8 i direktiv 91/68/EØF som er fastsatt for 

bestemmelsesmedlemsstaten eller en del av dens territorium  .......................  (angi medlemsstat 

eller del av dens territorium) i kommisjonsbeslutning …/…/… (angi nummer).] 

  II.5. Dyrene oppfyller minst ett av følgende vilkår og kan derfor innføres til en driftsenhet for sau eller 

geit som er offisielt fri for brucellose (B. melitensis): 

 (1) enten [Opprinnelsesenheten ligger i en medlemsstat eller på en del av dens territorium  .......................  

(angi medlemsstat eller del av dens territorium) som er anerkjent som offisielt fri for brucellose i 

samsvar med kommisjonsbeslutning …/…/… (angi nummer).] 

 (1) eller [De kommer fra en driftsenhet som er offisielt fri for brucellose (B. melitensis).] 

  (1) eller [De kommer fra en driftsenhet som er fri for brucellose (B. melitensis), og 

   i) de er identifisert individuelt i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 21/2004, 

ii) de er aldri blitt vaksinert mot brucellose, eller er ikke blitt vaksinert mot brucellose i løpet 

av de siste to årene, eller dyrene er hunndyr eldre enn to år som ble vaksinert før de var 

sju måneder, 

iii) de ble isolert under offisiell kontroll på opprinnelsesenheten og har med minst seks 

ukers mellomrom i løpet av isolasjonsperioden tatt to prøver med negativt resultat for 

påvisning av brucellose, i samsvar med vedlegg C til direktiv 91/68/EØF.] 
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 II.6. Dyrene oppfyller minst ett av følgende vilkår og kan derfor innføres til en driftsenhet for sau eller 

geit som er fri for brucellose (B. melitensis): 

 (1) enten [De kommer fra en driftsenhet som er offisielt fri for brucellose (B. melitensis).] 

 (1) eller [De kommer fra en driftsenhet som er fri for brucellose (B. melitensis).] 

 (1) eller [De kommer, fram til datoen fastsatt i utryddelsesplanene som er godkjent i henhold til råds-

vedtak 90/242/EØF, fra en annen driftsenhet enn en driftsenhet som er offisielt fri for brucellose 

eller fri for brucellose, og oppfyller følgende vilkår: 

  i) de er identifisert individuelt i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 21/2004, 

  ii) de kommer fra en driftsenhet der alle dyr av arter som er mottakelige for brucellose (B. 

melitensis), har vært fri for kliniske symptomer eller andre symptomer på brucellose i minst 

tolv måneder, og 

   (1) enten [er ikke vaksinert mot brucellose (B. melitensis) i løpet av de siste to årene og 

ble isolert under veterinærkontroll på opprinnelsesenheten, der det i isolasjons-

perioden, med minst seks ukers mellomrom, i samsvar med vedlegg C til 

direktiv 91/68/EØF, ble utført to prøver for påvisning av brucellose, med 

negativt resultat.]] 

   (1) eller [ble vaksinert med Rev. 1-vaksine før de var sju måneder, og ble ikke vaksinert 

i løpet av de siste 15 dagene før utstedelsen av dette helsesertifikatet.]] 

 (1) [II.7. De er ukastrerte avlsværer og 

  i) kommer fra en driftsenhet der det ikke er registrert noen tilfeller av smittsom epididymitt 

hos vær (B. ovis) i løpet av de siste tolv månedene, 

  ii) har vært holdt uten avbrudd på denne driftsenheten de siste 60 dagene, 

  iii) har i løpet av de siste 30 dagene testet negativt for smittsom epididymitt hos vær (B. ovis) i 

samsvar med vedlegg D til direktiv 91/68/EØF.] 

 II.8. I samsvar med eierens skriftlige erklæring bekrefter undertegnede at dyrene ikke kommer fra en 

enhet eller har vært i kontakt med dyr fra en enhet der følgende sykdommer har vært klinisk 

påvist: 

  i) i løpet av de siste seks månedene, smittsom agalakti hos sau (Mycoplasma agalactiae) 

eller smittsom agalakti hos geit (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. mycoides 

subsp. mycoides large colony), 

  ii) i løpet av de siste tolv månedene, paratuberkulose eller kaseøs lymfadenitis, 

  iii) i løpet av de siste tre årene, lungeadenomatose, mædi-visna eller virusarteritt/-encefalitt. 

Denne tidsbegrensningen reduseres imidlertid til tolv måneder dersom dyr som er smittet 

av mædi-visna eller virusarteritt/-encefalitt, har blitt slaktet, og de gjenværende dyrene har 

reagert negativt på to prøver. 

(1) enten [II.9. Dyrene er beregnet på en medlemsstat eller en sone i en medlemsstat som er oppført i nr. 2.3 i 

avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 med ubetydelig risiko for 

klassisk skrapesyke, eller på en medlemsstat som er oppført i nr. 3.2 i nevnte avsnitt med et 

godkjent nasjonalt program for bekjempelse av skrapesyke, og 

  (1) enten [kommer fra en driftsenhet som ligger i en medlemsstat eller en sone i en medlems-

stat som er oppført i nr. 2.3 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) 

nr. 999/2001 med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke.]] 

  (1) og/eller [kommer fra en driftsenhet som ligger i en medlemsstat eller en sone i en 

medlemsstat som er oppført i nr. 2.3 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning 

(EF) nr. 999/2001 med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke.]] 
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  (1) og/eller [kommer fra en driftsenhet som ikke er omfattet av tiltakene fastsatt i nr. 3 og 4 i 

kapittel B i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 999/2001, og dyrene er sau med 

prionproteingenotype ARR/ARR.]] 

  (1) og/eller [kommer fra og er bestemt for et godkjent organ, institutt eller senter som definert i 

artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i direktiv 92/65/EØF.]] 

  (1) eller [oppfyller kravene i nr. 4.1 bokstav d) i avsnitt A i kapittel A i vedlegg VIII til 

forordning (EF) nr. 999/2001.]] 

(1) eller [II.9. Dyrene er beregnet på en medlemsstat eller en sone i en annen medlemsstat enn dem som er 

oppført i nr. 2.3 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 med 

ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke, eller andre enn dem som er oppført i nr. 3.2 i nevnte 

avsnitt med et godkjent nasjonalt program for bekjempelse av skrapesyke, og 

  (1) enten [kommer fra en driftsenhet som ligger i en medlemsstat eller en sone i en 

medlemsstat som er oppført i nr. 2.3 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning 

(EF) nr. 999/2001 med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke.]] 

  (1) og/eller [kommer fra en driftsenhet som er anerkjent som en driftsenhet med ubetydelig risiko 

for klassisk skrapesyke i samsvar med nr. 1.2 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til 

forordning (EF) nr. 999/2001, og som er oppført som sådan av vedkommende 

myndighet i medlemsstaten i samsvar med nr. 1.1 i nevnte avsnitt.]] 

  (1) og/eller [kommer fra en driftsenhet som ikke er ikke omfattet av tiltakene fastsatt i nr. 3 og 4 i 

kapittel B i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 999/2001, og dyrene er sau med 

prionproteingenotype ARR/ARR.]] 

  (1) og/eller [kommer fra en driftsenhet som er anerkjent som en driftsenhet med kontrollert risiko 

for klassisk skrapesyke i samsvar med nr. 1.3 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til 

forordning (EF) nr. 999/2001, og som er oppført som sådan av vedkommende 

myndighet i medlemsstaten i samsvar med nr. 1.1 i nevnte avsnitt.]] 

  (1) og/eller [kommer fra og er bestemt for et godkjent organ, institutt eller senter som definert i 

artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i direktiv 92/65/EØF.]] 

  (1) eller [oppfyller kravene i nr. 4.1 bokstav d) i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning 

(EF) nr. 999/2001.]] 

 II.10.1. Dyrene er transportert med transportmidler og containere som på forhånd var rengjort og 

desinfisert med et offentlig godkjent desinfeksjonsmiddel, og på en måte som effektivt ivaretar 

dyrenes helsetilstand. 

 II.10.2. På bakgrunn av den offisielle dokumentasjonen som følger dyrene, er det beregnet at 

transporten av forsendelsen som omfattes av dette helsesertifikatet, starter  

 ...........................................................................................................  (angi dato)(2). 

 II.10.3. Dyrene som omfattes av dette helsesertifikatet, var på kontrolltidspunktet skikket til den 

planlagte transporten i samsvar med bestemmelsene i rådsforordning (EF) nr. 1/2005(3). 

Merknader 

Del I: 

— Felt I.19: Bruk egnet KN-kode under følgende overskrifter: 0104 10 eller 0104 20. 

— Felt I.23: For containere eller kasser angis containernummeret og ev. forseglingsnummeret. 

— Felt I.31: Identifikasjonssystem: Dyrene skal være påført et individuelt nummer som tillater sporing av 

opprinnelsessted, i henhold til rådsforordning (EF) nr. 21/2004. 

Alder: (måneder). 

Kjønn: (M = hanndyr, F = hunndyr, C = kastrert). 
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Del II: 

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Dersom en forsendelse samles inn i en oppsamlingssentral og består av dyr som ble lastet på ulike datoer, skal den 

datoen da transporten startet for hele forsendelsen regnes som den første datoen da en del av forsendelsen forlot 

opprinnelsesenheten. 

(3) Denne erklæringen unntar ikke transportørene fra deres forpliktelser i samsvar med gjeldende regelverk i Unionen, 

særlig med hensyn til helsetilstanden til dyrene som skal transporteres. 

— Dette sertifikatet er gyldig i ti dager. 

— Stempelet og underskriften skal ha en annen farge enn de øvrige opplysningene på sertifikatet. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

 Navn (med blokkbokstaver): 

Lokal veterinærenhet: 

Dato: 

Stempel:» 

Stilling og tittel: 

LVE-nr.: 

Underskrift: 
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VEDLEGG II 

I vedlegg III til beslutning 2010/470/EU skal del A lyde: 

«Del A 

Mal for helsesertifikat IIIA til bruk ved handel innenfor Unionen med forsendelser av sæd fra sau og geit som er oppsamlet i 

samsvar med rådsdirektiv 92/65/EØF etter 31. august 2010 og sendt fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra. 

DEN EUROPEISKE UNION Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenr.  I.2.a.  Lokalt referansenr. 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

I.6.  

I.7. 

I.8.  Opprinnel-

sesstat 

ISO-

kode 

I.9.  Opprinnel-

sesregion 

Kode I.10.  Bestemmel-

sesstat  

ISO-

kode 

I.11.  Bestemmel-

sesregion  

Kode 

        

I.12.  Opprinnelsessted  

Sædstasjon  

 Navn Godkjenningsnr. 

 Adresse 

 Postnr. 

I.13.  Bestemmelsessted  

 Sædstasjon  Driftsenhet  

 Navn Godkjenningsnr. 

 Adresse 

 Postnr. 

I.14.  I.15.  

 I.16.  Transportmiddel 

 Fly  Skip  Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy  Annet  

 Identifikasjon: 

I.17.   

I.18.  Varebeskrivelse I.19.  Varenummer (KN-kode) 

05 11 99 85 

  I.20. Mengde  
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I.21.  Temperatur 

 Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23.  Forseglingsnr./containernr. I.24.  Type forpakning 

I.25.  Varer sertifisert til:  

 Kunstig reproduksjon   

I.26.  Transitt gjennom tredjestat   

 Tredjestat ISO-kode 

 Utførselssted Kode 

 Innførselssted Grensekontrollstasjon nr. 

I.27.  Transitt gjennom medlemsstater   

 Medlemsstat  ISO-kode 

 Medlemsstat  ISO-kode 

 Medlemsstat  ISO-kode 

I.28.  Eksport   

 Tredjestat ISO-kode 

 Utførselssted Kode 

I.29. 

I.30. 

I.31.  Identifikasjon av varene 

Art (vitenskapelig 

navn) 

Rase Donoridentitet Oppsamlingsdato Stasjonens 

godkjennings-

nummer 

Mengde 
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 DEN EUROPEISKE UNION Sæd fra sau og geit – del A 

 II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b. 

 Undertegnede offentlige veterinær bekrefter følgende: 
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 II.1. Sæden beskrevet ovenfor 

 II.1.1. er oppsamlet, behandlet og lagret på en sædstasjon(2) som er godkjent og under tilsyn av 

vedkommende myndighet i samsvar med kapittel I avsnitt I nr. 1 og kapittel I avsnitt II nr. 1 i 

vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, 

 II.1.2. stammer fra donordyr som oppfyller kravene i kapittel II avsnitt II i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, 

 II.1.3. er oppsamlet, behandlet, lagret og transportert i samsvar med kravene i kapittel II avsnitt II og 

kapittel III avsnitt I i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, 

(1) enten [II.1.4. er oppsamlet fra dyr som siden fødselen uten avbrudd har blitt holdt på en driftsenhet eller 

driftsenheter som er anerkjent som driftsenheter med ubetydelig risiko eller kontrollert risiko for 

klassisk skrapesyke i samsvar med nr. 1 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) 

nr. 999/2001, unntatt i den perioden da de ble holdt på en sædstasjon som i løpet av perioden 

oppfylte vilkårene fastsatt i de fire strekpunktene i nr. 1.3 bokstav c) iv) i nevnte avsnitt,] 

 (1) eller [II.1.4. er oppsamlet fra dyr som uten avbrudd de siste tre årene før oppsamlingen på en driftsenhet eller 

driftsenheter som de siste tre årene før oppsamlingen har oppfylt kravene fastsatt i nr. 1.3 bokstav 

a)–f) i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001, unntatt i den perioden da 

de ble holdt på en sædstasjon som i løpet av perioden oppfylte vilkårene fastsatt i de fire 

strekpunktene i nr. 1.3 bokstav c) iv) i nevnte avsnitt,] 

(1) eller [II.1.4. er oppsamlet fra dyr som siden fødselen uten avbrudd har blitt holdt i en medlemsstat eller en 

sone i en medlemsstat oppført i nr. 2.3 avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) 

nr. 999/2001 med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke,] 

 (1) eller [II.1.4. er oppsamlet fra sau med prionproteingenotypen ARR/ARR,] 

  [II.1.5. er blitt transportert til lastestedet i en forseglet container i samsvar med kapittel III avsnitt I nr. 1.4 i 

vedlegg D til direktiv 92/65/EØF og merket med nummeret som er angitt i felt I.23. 

(1) enten [II.2. Sæden er ikke tilsatt antibiotika eller antibiotikablandinger.] 

(1) eller [II.2. Følgende antibiotika eller antibiotikablanding er tilsatt for å oppnå en sluttkonsentrasjon i den 

fortynnede sæden på minst(3): 

 ...................................................................................................................................................... ] 

 

Merknader 

Del I: 

 Felt I.12: Opprinnelsesstedet skal tilsvare sædstasjonen som sæden stammer fra. 

 Felt I.13: Bestemmelsesstedet skal tilsvare sædstasjonen eller sædlageret eller driftsenheten som sæden sendes til. 

 Felt I.23: Angi identifikasjon av container- og forseglingsnummer. 

 Felt I.31: Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon. 

Oppsamlingsdato skal angis i formatet dd.mm.åååå. 

Stasjonens godkjenningsnummer skal tilsvare godkjenningsnummeret til sædstasjonen som sæden 

stammer fra, angitt i felt I.12. 
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DEN EUROPEISKE UNION  Sæd fra sau og geit – del A 

II.  Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b. 

Del II: 

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Bare godkjente sædstasjoner som er oppført i samsvar med artikkel 11 nr. 4 i direktiv 92/65/EØF på Kommisjonens 

nettsted: 

http://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/approved-establishments/index_en.htm]. 

(3) Sett inn navn og konsentrasjoner. 

— Stempelet og underskriften skal ha en annen farge enn de øvrige opplysningene på sertifikatet. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

 Navn (med blokkbokstaver): 

Lokal veterinærenhet: 

Dato: 

Stempel:» 

Stilling og tittel: 

LVE-nr.: 

Underskrift: 
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VEDLEGG III 

I del 2 i vedlegg II til beslutning 2010/472/EU skal avsnitt A lyde: 

«Avsnitt A 

Mal 1 – helsesertifikat for sæd som er sendt fra en godkjent sædstasjon som sæden stammer fra 

STAT: Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Tlf. 

I.2.  Sertifikatets referansenr.  I.2.a. 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

 Tlf. 

I.6.  Person som har ansvaret for forsendelsen i EU 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

 Tlf. 

I.7.  Opprinnel-

sesstat 

ISO-

kode 

I.8.  Opprinnel-

sesregion 

Kode I.9.  Bestemmel-

sesstat  

ISO-kode I.10.  Bestemmel-

sesregion  

Kode 

        

I.11.  Opprinnelsessted  

 Navn Godkjenningsnr. 

 Adresse 

 Navn Godkjenningsnr. 

 Adresse 

 Navn Godkjenningsnr. 

 Adresse 

I.12.  Bestemmelsessted  

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

 Fly  Skip  Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy  Annet  

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

I.16.  Grensekontrollstasjon ved import til EU 

I.17.   

I.18.  Varebeskrivelse I.19.  Varekode (HS-kode) 

05 11 99 85 

  I.20. Mengde  
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I.21. I.22.  Antall kolli 

I.23.  Forseglingsnr./containernr. I.24. 

I.25.  Varer sertifisert til: 

 Kunstig reproduksjon   

I.26.  For transitt gjennom EU til tredjestat   

 Tredjestat ISO-kode 

I.27.  For import eller innførsel til EU  

I.28.  Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Rase Donoridentitet Oppsamlingsdato Stasjonens 

godkjennings-

nummer 

Mengde 
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 STAT Sæd fra sau og geit – avsnitt A 

 II.  Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. II.b.  

 

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at 
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II.1. Eksportstaten  ...............................................................................................................................................  

 (navn på eksportstaten)(2) 

 II.1.1. har vært fri for kvegpest, småfepest, saue- og geitekopper, ondartet lungesyke hos geit og Rift 

Valley Fever i løpet av de siste tolv månedene umiddelbart før oppsamlingen av sæden for 

eksport og til og med datoen for forsendelse til Unionen, og det har ikke vært foretatt 

vaksinasjon mot disse sykdommene i denne perioden,  

 II.1.2. har vært fri for munn- og klovsyke i løpet av de siste tolv månedene umiddelbart før oppsamling 

av sæden for eksport og til og med datoen for forsendelse til Unionen, og det har ikke vært 

foretatt vaksinasjon mot denne sykdommen i denne perioden. 

II.2. Sædstasjonen nevnt i felt I.11, der sæden for eksport til Unionen er oppsamlet og lagret, 

 I.2.1. oppfyller vilkåret for godkjenning av sædstasjoner fastsatt i kapittel I avsnitt I nr. 1 i vedlegg D 

til direktiv 92/65/EØF, 

  I.2.2. drives og føres tilsyn med i samsvar med vilkårene som gjelder for sædstasjoner og sædlagre, 

fastsatt i kapittel I avsnitt II nr. 1 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF. 

 

 II.3. For sau(2)/geit(1) på sædstasjonen gjelder følgende: 

  II.3.1. Før deres opphold i karantenelokalet beskrevet i nr. II.3.3 

 (1)(4) enten [II.3.1.1. kom de fra området beskrevet i felt I.8, som er anerkjent som offisielt fri for brucellose (B. 

melitensis),] 

 (1) eller [II.3.1.1. tilhørte de en driftsenhet som har fått og opprettholdt sin status som offisiell fri for brucellose (B. 

melitensis) i samsvar med direktiv 91/68/EØF,] 

(1) eller [II.3.1.1. kom de fra en driftsenhet der alle mottakelige dyr har vært fri for kliniske tegn eller andre tegn 

på brucellose (B. melitensis) i løpet av de siste tolv månedene og der ingen sauer eller geiter 

har blitt vaksinert mot denne sykdommen, bortsett fra de som er vaksinert med Rev. 1-vaksine 

for mer enn to år siden, og alle sauer og geiter over seks måneder har reagert negativt på 

minst to prøver(3) tatt  ...........................  (dato) og  ...........................  (dato) med minst seks 

måneders mellomrom, og der den siste prøven ble tatt innen 30 dager før ankomsten til 

karantenelokalene,] 

og  ikke tidligere har vært holdt på en driftsenhet med lavere status, 

 II.3.1.2. har vært holdt uten avbrudd i minst 60 dager på en driftsenhet der det ikke er påvist noen 

tilfeller av smittsom epididymitt (Brucella ovis) i løpet av de siste tolv månedene, 

(1) og  [de er sauer som i løpet av de siste 60 dagene før ankomsten til karantenelokalene beskrevet i 

nr. II.3.3 gjennomgikk en komplementbindingsprøve eller en annen prøve med tilsvarende 

dokumentert følsomhet og spesifisitet for påvisning av smittsom epididymitt med et resultat på 

under 50 ICFTU/ml,] 

 II.3.1.3. så langt jeg kjenner til, ikke kommer fra en driftsenhet og ikke har vært i kontakt med dyr fra en 

driftsenhet der følgende sykdommer i henhold til det offentlige varslingssystemet og den 

skriftlige erklæringen fra eieren er klinisk påvist i periodene nevnt i bokstav a)–d) før de ble 

plassert i karantenelokalene beskrevet i nr. II.3.3. 

  a) i løpet av de siste seks månedene, smittsom agalakti hos sau eller geit (Mycoplasma 

agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoides var.mycoides «large 

colony»), 

   b) i løpet av de siste tolv månedene, paratuberkulose og kaseøs lymfadenitis, 

   c) i løpet av de siste tre årene, lungeadenomatose, 
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STAT Sæd fra sau og geit – avsnitt A 

II.  Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 

 (1) enten [d) i løpet av de siste tre årene, mædi-visna for sau eller virusarteritt/-encefalitt for geit] 

 (1) eller [d) mædi-visna for sau eller virusarteritt/-encefalitt for geit i løpet av de siste tolv månedene, 

og alle smittede dyr er slaktet, og gjenværende dyr har deretter reagert negativt på to 

prøver foretatt med minst seks måneders mellomrom.] 

 II.3.2. De har gjennomgått følgende prøver utført på en blodprøve som er tatt høyst 28 dager før 

begynnelsen av karantenetiden angitt i nr. II.3.3 for: 

  — brucellose (B. melitensis) med negativt resultat i hvert tilfelle i samsvar med vedlegg C til 

direktiv 91/68/EØF, 

  — smittsom epididymitt (Brucella. ovis) (bare for sau) med negativt resultat i hvert tilfelle i 

samsvar med vedlegg D til direktiv 91/68/EØF, eller en annen prøve med tilsvarende 

dokumentert følsomhet og spesifisitet, 

  — border disease i samsvar med nr. 1.4 bokstav c) i kapittel II avsnitt II i vedlegg D til 

direktiv 92/65/EØF, 

 II.3.3. De har fullført karantenetiden på minst 28 dager i et karantenelokale som er særskilt godkjent 

for dette formålet av vedkommende myndighet, og i denne perioden 

 II.3.3.1. har karantenelokalene bare hatt dyr med minst like god helsestatus, 

 II.3.3.2. har dyrene gjennomgått følgende prøver, som er utført ved laboratoriet som er godkjent av 

vedkommende myndighet i eksportstaten, på prøver tatt tidligst 21 dager etter at dyrene 

ankom karantenelokalene: 

  — brucellose (B. melitensis) med negativt resultat i hvert tilfelle i samsvar med vedlegg C til 

direktiv 91/68/EØF, 

  — smittsom epididymitt (Brucella ovis) (bare for sau) med negativt resultat i hvert tilfelle i 

samsvar med vedlegg D til direktiv 91/68/EØF, eller en annen prøve med tilsvarende 

dokumentert følsomhet og spesifisitet. 

  — border disease i samsvar med nr. 1.6 bokstav c) i kapittel II avsnitt II i vedlegg D til 

direktiv 92/65/EØF, 

 II.3.4. har minst én gang i året gjennomgått rutineprøver for: 

  — brucellose (B. melitensis) med negativt resultat i hvert tilfelle i samsvar med vedlegg C til 

direktiv 91/68/EØF, 

  — smittsom epididymitt (Brucella ovis) (bare for sau) med negativt resultat i hvert tilfelle i 

samsvar med vedlegg D til direktiv 91/68/EØF, eller en annen prøve med tilsvarende 

dokumentert følsomhet og spesifisitet. 

  — border disease i samsvar med nr. 5 bokstav c) i kapittel II avsnitt II i vedlegg D til direktiv 

92/65/EØF, 

II.4. Sæden for eksport er oppsamlet fra donorværer(1)/donorbukker(1) som: 

 II.4.1. er tatt inn på den godkjente sædstasjonen etter uttrykkelig tillatelse fra sædstasjonens 

veterinær, 

 II.4.2. ikke viste kliniske tegn på sykdom den dagen de ble tatt inn på sædstasjonen og den dagen 

sæden ble oppsamlet, 

(1) enten [II.4.3. [ikke er blitt vaksinert mot munn- og klovsyke i løpet av de siste 12 månedene før 

sædoppsamlingen,] 
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STAT Sæd fra sau og geit – avsnitt A 

II.  Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b. 

(1) eller [II.4.3. er blitt vaksinert mot munn- og klovsyke minst 30 dager før oppsamlingen, og 5 % (med minst 

fem strå) av hver oppsamling har gjennomgått en virusisolasjonsprøve for munn- og klovsyke 

med negativt resultat,] 

 II.4.4. har vært holdt på en godkjent sædstasjon i en sammenhengende periode på minst 30 dager 

umiddelbart før sædoppsamlingen når det gjelder fersk sæd, 

 II.4.5. har ikke vært benyttet til naturlig bedekning fra ankomsten til karantenelokalene beskrevet i 

nr. II.3.3 og til og med dagen for sædoppsamling, 

 II.4.6. har vært holdt på godkjente sædstasjoner 

 II.4.6.1 som har vært fri for munn- og klovsyke i minst tre måneder før og 30 dager etter 

sædoppsamlingen, eller fram til datoen for forsendelse når det gjelder fersk sæd, og som 

befinner seg i sentrum av et område med en radius på 10 km der det ikke har vært noe tilfelle 

av munn- og klovsyke på minst 30 dager før sædoppsamlingen, 

 II.4.6.2 som i en periode fra 30 dager før og 30 dager etter sædoppsamlingen, eller fram til datoen for 

forsendelse når det gjelder fersk sæd, har vært fri for brucellose (B. melitensis), smittsom 

epididymitt (Brucella ovis.), miltbrann og rabies, 

(1) enten [II.4.7. har oppholdt seg i eksportstaten i minst de siste seks månedene før oppsamlingen av sæden 

for eksport,] 

(1) eller [II.4.7. i løpet av de siste seks månedene før sædoppsamlingen oppfylte kravene til dyrehelse som får 

anvendelse på donorer av sæden som er beregnet på eksport til Unionen, og er blitt importert 

til eksportstaten minst 30 dager før sædoppsamlingen fra  ..........................  (2),] 

(1) enten [II.4.8. er i minst 60 dager før sædoppsamlingen blitt holdt i en stat eller en sone som er fri for 

blåtungevirus,] 

(1) eller [II.4.8. er i løpet av en sesongmessig blåtungevirusfri periode holdt i en sesongmessig blåtungevirusfri 

sone i minst 60 dager før og under sædoppsamlingen,] 

(1) eller [II.4.8. er holdt i en smittebærerbeskyttet virksomhet i minst 60 dager før og under sædopp-

samlingen,] 

(1) eller [II.4.8. har med negativt resultat gjennomgått en serologisk prøve for påvisning av antistoffer mot 

blåtungevirusgruppen, utført i samsvar med OIEs «Manual of Diagnostic Tests and Vaccines 

for Terrestrial Animals» på blodprøver som ble tatt minst hver 60. dag i oppsamlingsperioden 

og 21–60 dager etter den siste oppsamlingen til denne forsendelsen av sæd,] 

(1) eller [II.4.8. har med negativt resultat gjennomgått en prøve for identifisering av agens for blåtungevirus, 

utført i samsvar med «Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals» på 

blodprøver tatt ved den første og siste oppsamlingen til denne forsendelsen av sæd og minst 

hver 7. dag (virusisolasjonsprøve) eller minst hver 28. dag (PCR-prøve) i oppsamlingsperioden 

for denne forsendelsen av sæd,] 

(1)(5) enten [II.4.9. var bosatt i eksportstaten som i henhold til offisielle opplysninger er fri for hemoragisk epizooti 

(EHD),] 

(1) eller [II.4.9. var bosatt i eksportstaten der det i henhold til offisielle opplysninger forekommer følgende 

serotyper av hemoragisk epizooti (EHD):  ........................ , og der dyrene med negativt resultat 

i hvert tilfelle har gjennomgått 

 (1) enten [en serologisk prøve(6) for påvisning av antistoffer mot EHDV-gruppen utført i et godkjent 

laboratorium på blodprøver tatt ved to anledninger med høyst 12 måneders mellomrom før og 

minst 21 dager etter den siste oppsamlingen til denne forsendelsen av sæd.]] 
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STAT Sæd fra sau og geit – avsnitt A 

II.  Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b. 

 (1) eller [en serologisk prøve(6) for påvisning av antistoffer mot EHDV-gruppen utført i et godkjent 

laboratorium på blodprøver tatt med høyst 60 dagers mellomrom i oppsamlingsperioden og 

minst 21 dager etter den siste oppsamlingen til denne forsendelsen av sæd.]] 

 (1) eller [en prøve for identifisering av agens(6) utført i et godkjent laboratorium på blodprøver tatt ved 

begynnelsen og slutten av oppsamlingen og minst hver 7. dag (virusisolasjonsprøve) eller 

minst hver 28. dag (PCR-prøve) under oppsamlingen til denne forsendelsen av sæd.]] 

 II.4.10. Har siden fødselen uten avbrudd vært holdt i en stat der følgende vilkår er oppfylt: 

 II.4.10.1. Klassisk skrapesyke er meldepliktig. 

 II.4.10.2. Det er innført holdningsskapende tiltak og en overvåkings- og tilsynsordning. 

 II.4.10.3. Sauer og geiter infisert med klassisk skrapesyke blir avlivet og fullstendig destruert. 

 II.4.10.4. Fôring av sauer og geiter med kjøttbeinmel eller fettgrever fra drøvtyggere, som definert i OIEs 

«Terrestrial Animal Health Code», har blitt forbudt, og forbudet har vært håndhevet i hele 

staten i minst sju år, 

(1) enten [II.4.11. har uten avbrudd blitt holdt i en periode på minst tre år før datoen for oppsamling av sæden for 

eksport på en eller flere driftsenheter som i løpet av perioden har oppfylt alle kravene fastsatt i 

nr. 1.3 bokstav a)–f) i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001, unntatt 

når de ble holdt på en sædstasjon som i løpet av perioden oppfylte vilkårene fastsatt i de fire 

strekpunktene i nr. 1.3 bokstav c) iv) i nevnte avsnitt,] 

(1) eller [II.4.11. er sau med prionproteingenotypen ARR/ARR.] 

II.5. Sæden som skal eksporteres 

 II.5.1. ble oppsamlet etter datoen da sædstasjonen ble godkjent av vedkommende myndighet i 

eksportstaten, 

 II.5.2. ble oppsamlet, behandlet, konservert, lagret og transportert i samsvar med de gjeldende 

kravene til sæd som fastsatt i kapittel III avsnitt I i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, 

 II.5.3. ble transportert til lastestedet i en forseglet container i samsvar med kravene til sæd beregnet 

på handel fastsatt i kapittel III avsnitt I nr. 1.4 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF og merket med 

nummeret som er angitt i felt I.23. 

(1) enten [II.6. Ingen antibiotika er blitt tilsatt sæden.] 

(1) eller [II.6. Følgende antibiotika eller antibiotikablanding er tilsatt for å oppnå en sluttkonsentrasjon i den 

fortynnede sæden på minst(7): 

 ...........................................................................................] 

Merknader 

Del I: 

 

Felt I.6: Person som har ansvar for forsendelsen i EU: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder 

varer i transitt. 

Felt I.11: Opprinnelsesstedet skal tilsvare den godkjente sædstasjonen der sæden ble oppsamlet og oppført i 

samsvar med artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i direktiv 92/65/EØF på Kommisjonens nettsted: 

http://ec.europa.eu/food/animals/semen/ovine_caprine/index_en.htm 

Felt I.22: Antall kolli skal tilsvare antall containere. 
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II.  Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b. 

Felt I.23: Angi identifikasjon av container- og forseglingsnummer. 

Felt I.26: Fyll ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

Felt I.27: Fyll ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

Felt I.28: Arter: Angi det som er relevant: «Ovis aries» eller «Capra hircus». 

 Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon. 

 Oppsamlingsdato skal angis i følgende format: dd.mm.åååå. 

 Stasjonens godkjenningsnummer skal tilsvare godkjenningsnummeret til sædstasjonen angitt i felt I.11. 

 

Del II  

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Bare tredjestater oppført i vedlegg I til beslutning 2010/472/EU. 

(3) Prøver skal utføres i samsvar med vedlegg C til direktiv 91/68/EØF. 

(4) Bare for territorier som er oppført med «V» i kolonne 6 i del 1 i vedlegg I til kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010 

(EUT L 73 av 20.3.2010, s. 1). 

(5) Se merknader for berørt eksportstat i vedlegg I til beslutning 2010/472/EU. 

(6) Standarder for diagnostiske prøver for EHD-virus er beskrevet i kapittel 2.1.7 i OIEs «Manual of Diagnostic Tests and 

Vaccines for Terrestrial Animals». 

(7) Sett inn navn og konsentrasjoner. 

—- Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

Offentlig veterinær 

 Navn (med blokkbokstaver): 

 Dato: 

 Stempel:» 

 Stilling og tittel: 

 Underskrift: 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/1840 

av 14. oktober 2016 

om endring av vedlegg IV til rådsdirektiv 2009/156/EF med hensyn til metoder for 

diagnostisering av afrikansk hestepest 

[meddelt under nummer K(2016) 6509](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 2009/156/EF av 30. november 2009 om krav til dyrehelse ved forflytning av dyr av 

hestefamilien og import av slike dyr fra tredjestater(1), særlig artikkel 20, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg IV til direktiv 2009/156/EF inneholder en beskrivelse av diagnostiske metoder for afrikansk hestepest som ved 

behov skal brukes til testing av dyr av hestefamilien før de forflyttes i Unionen eller importeres fra tredjestater. 

2) Siden direktiv 2009/156/EF ble vedtatt, har laboratorienes kapasitet til å utføre avanserte, svært følsomme og effektive 

tester for å diagnostisere afrikansk hestepest utviklet seg. Samtidig er kapittelet om diagnostisering av afrikansk 

hestepest i landdyrhåndboken fra Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE)(2) endret for å gjenspeile denne utviklingen. 

3) Som en del av sitt arbeidsprogram for 2014 har Den europeiske unions referanselaboratorium for afrikansk hestepest(3) 

utarbeidet en rapport om den tekniske vurderingen av de diagnostiske metodene som er beskrevet i vedlegg IV til 

direktiv 2009/156/EF. I vurderingen, som ble framlagt for Kommisjonen i mai 2015, konkluderes det med at den 

kompetitive enzymmerkede antistoffprøven (ELISA) ikke lenger er tilgjengelig, at indirekte ELISA ikke er i vanlig 

bruk, men på forespørsel kan leveres i løpet av 4–6 måneder, og at blokkerende ELISA er kommersielt tilgjengelig og 

vanlig å bruke til analysering av prøver i forbindelse med egnethetsprøvingene som organiseres av Den europeiske 

unions referanselaboratorium for afrikansk hestepest. 

4) I rapporten understrekes det også at metodene for nukleinsyregjenkjenning ved revers transkripsjon-polymerasekjede-

reaksjon (RT-PCR) har fordeler sammenlignet med serologiske diagnostiske metoder, ettersom de gjør det mulig å påvise 

sykdommen i et tidlig stadium av infeksjonen. I tillegg bruker de fleste av de nasjonale referanselaboratoriene i EUs 

medlemsstater metoder for sanntids-RT-PCR, herunder til diagnostisering av afrikansk hestepest, som har vist seg å være 

egnet til formålet i de årlige egnethetsprøvingene utført i perioden 2009–2014. Rapporten peker også på at det utenfor 

Unionen finnes en rekke OIE-referanselaboratorier og andre laboratorier med særlig ekspertise på afrikansk hestepest som 

har innført minst én av metodene for sanntids-RT-PCR til påvisning av genomet for afrikansk hestepest. 

5) På det felles seminaret om afrikansk hestepest / blåtunge som ble avholdt 24.–25. november 2015 i Ascot i Det forente 

kongerike, anbefalte Den europeiske unions referanselaboratorier og nasjonale referanselaboratorier å føre opp metoder 

for sanntids revers transkripsjon-polymerasekjedereaksjon (RRT-PCR) til påvisning av afrikansk hestepest-virus i 

vedlegg IV til direktiv 2009/156/EF.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 280 av 18.10.2016, s. 33, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 70/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 

av 7.2.2019, s. 5. 

(1) EUT L 192 av 23.7.2010, s. 1. 

(2) http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.05.01_AHS.pdf 

(3) Rådsdirektiv 92/35/EØF av 29. april 1992 om fastsettelse av kontrollregler og tiltak for å bekjempe afrikansk hestepest (EFT L 157 av 

10.6.1992, s. 19). 

2020/EØS/34/03 
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6) Selv om alle tilgjengelige metoder for sanntids-RT-PCR til påvisning av genomet for afrikansk hestepest er tilstrekkelig 

følsomme, er metoden som beskrives av Agüero et al. (2008)(4), den som er mest brukt av laboratoriene. Metoden som 

beskrives av Guthrie et al. (2013)(5), er spesialutviklet for å sikre at hester fra områder med risiko for afrikansk hestepest 

trygt kan transporteres etter den korteste karantenetiden som kreves i samsvar med OIEs helseregelverk for landdyr(6). 

7) Metoder for identifisering av sykdomsagens og antistoffpåvisning bør derfor oppføres i vedlegg IV til direktiv 2009/156/EF 

som kompletterende metoder for rask diagnostisering av afrikansk hestepest. 

8) Vedlegg IV til direktiv 2009/156/EF bør derfor endres ved å stryke kompetitiv ELISA og oppdatere metodene for indirekte 

og blokkerende ELISA i samsvar med kapittel 2.5.1. i 2016-utgaven av OIEs landdyrhåndbok, som er basert på den 

versjonen som ble vedtatt av OIEs generalforsamling i mai 2012(7). Samtidig bør metodene for sanntids-RT-PCR beskrevet 

av Agüero et al. (2008) og Guthrie et al. (2013) oppføres i nevnte vedlegg, slik at disse metodene for identifisering av 

sykdomsagens blir tilgjengelige i forbindelse med testing før forflytning. 

9) Direktiv 2009/156/EF bør derfor endres. 

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

fôr — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV til direktiv 2009/156/EF erstattes med teksten i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 14. oktober 2016. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  

  

(4) Agüero M., Gomez-Tejedor C., Angeles Cubillo M., Rubio C., Romero E. and Jimenez-Clavero A. (2008). Real-time fluorogenic reverse 

transcription polymerase chain reaction assay for detection of African horse sickness virus. J. Vet. Diagn. Invest., 20, 325-328. 

(5) Guthrie AJ, MacLachlan NJ, Joone C, Lourens CW, Weyer CT, Quan M, Monyai MS, Gardner IA. Diagnostic accuracy of a duplex real-

time reverse transcription quantitative PCR assay for detection of African horse sickness virus. Journal of Virological Methods. 

2013;189(1):30-35. 

(6) http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/current/chapitre_ahs.pdf 

(7) Se fotnote 2. 
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VEDLEGG 

«VEDLEGG IV 

AFRIKANSK HESTEPEST 

DIAGNOSE 

DEL A 

Serologiske prøver 

Den serologiske metoden beskrevet nedenfor består av enzymmerkede antistoffprøver (ELISA) basert på avsnitt B punkt 2 i 

kapittel 2.5.1 i 2016-utgaven av landdyrhåndboken vedtatt av OIEs generalforsamling i mai 2012. 

Virusproteinet VP7 er et betydelig immundominant antigen i afrikansk hestepest-viruset (AHSV) og forekommer i alle de ni 

AHSV-serotypene. Rekombinante AHSV-VP7-proteiner er vist å være stabile, ufarlige og egnet som antigener i ELISA-prosedyrer 

til bestemmelse av AHSV-antistoffer med høy grad av følsomhet og spesifisitet (Laviada et al., 1992b(1), Maree og Paweska, 

2005). Indirekte og blokkerende ELISA er de to ELISA-prøvene for AHS-VP7 som er egnet til serologisk diagnostisering av 

afrikansk hestepest (AHS). 

1. Indirekte ELISA til påvisning av antistoffer mot afrikansk hestepest-virus (AHSV) 

Konjugatet som brukes i denne metoden, er et pepperrotperoksidasekonjugert antihest-gammaglobulin som reagerer 

med serum fra hest, muldyr og esel. I metoden som beskrives av Maree & Paweska (2005)(2), brukes protein G som 

konjugat som også reagerer med serum fra sebra. 

Antigenet kan fås hos Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA) i Spania med en leveringstid på 4–6 

måneder. 

1.1. Prøvingsmetode 

1.1.1. Fast fase 

1.1.1.1. Påfør ELISA-platene rekombinant AHSV-4 VP7 fortynnet i karbonat/bikarbonat-buffer, pH 9,6. Inkuber platene over 

natten ved 4 °C. 

1.1.1.2. Vask platene fem ganger med destillert vann som inneholder 0,01 % (v/v) Tween 20 (vaskeløsning). Bank platene 

forsiktig mot et absorberende materiale, slik at eventuell gjenværende vaskeløsning fjernes. 

1.1.1.3. Blokker platene med fosfatbufret saltløsning (PBS), pH 7,2 + 5 % (w/v) skummetmelkpulver (Nestlé Dry Skim 

MilkTM), 200 μl/brønn, i 1 time ved 37 °C. 

1.1.1.4. Fjern blokkeringsløsningen og bank platene forsiktig mot et absorberende materiale. 

1.1.2. Analyseprøver 

1.1.2.1. Serumprøvene som skal analyseres, samt positivt og negativt kontrollserum, fortynnes 1:25 i PBS + 5 % (w/v) 

skummet melk + 0,05 % (v/v) Tween 20, 100 μl per brønn. Inkuber i 1 time ved 37 °C. 

Til titreringen lages en tofolds fortynningsrekke fra 1:25 (100 μl/brønn), ett serum per platekolonne, og det samme 

gjøres med positive og negative kontroller. Inkuber i 1 time ved 37 °C.  

  

(1) Laviada M.D., Roy P. and Sanchez-Vizcaino J.M (1992b). Adaptation and evaluation of an indirect ELISA and immunoblotting test for 

African horse sickness antibody detection. In: Bluetongue, African Horse Sickness and Related Orbiviruses: Proceedings of the Second 

International Symposium. Walton T.E. & Osburn B.l., Eds. CRC Press, Boca Raton, Florida, USA, 646-650. 

(2) Maree S. and Paweska J.T. (2005). Preparation of recombinant African horse sickness virus VP7 antigen via a simple method and 

validation of a VP7-based indirect ELISA for the detection of group-specific IgG antibodies in horse sera. J. Virol. Methods, 125 (1),  

55-65. 
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1.1.2.2. Vask platene fem ganger med destillert vann som inneholder 0,01 % (v/v) Tween 20 (vaskeløsning). Bank platene 

forsiktig mot et absorberende materiale, slik at eventuell gjenværende vaskeløsning fjernes. 

1.1.3. Konjugat 

1.1.3.1. Tilsett 100 μl/brønn pepperrotperoksidasekonjugert (HRP-konjugert) antihest-gammaglobulin fortynnet i PBS + 5 % 

melk + 0,05 % Tween 20, pH 7,2. Inkuber i 1 time ved 37 °C. 

1.1.3.2. Vask platene fem ganger med destillert vann som inneholder 0,01 % (v/v) Tween 20 (vaskeløsning). Bank platene 

forsiktig mot et absorberende materiale, slik at eventuell gjenværende vaskeløsning fjernes. 

1.1.4. Kromogen/substrat 

1.1.4.1. Tilsett 200 μl/brønn kromogen/substrat-løsning (10 ml 80,6 mM DMAB (dimetylaminobenzaldehyd) + 10 ml 1,56 

mM MBTH (3-metyl-2-benzotiazolinhydrazonhydroklorid) + 5 μl H2O2). 

Fargeutviklingen stoppes ved å tilsette 50 μl 3N H2SO4 etter cirka 5–10 minutter (før den negative kontrollen 

begynner å få farge). 

Andre kromogener som f.eks. ABTS (2,2′-azino-bis-[3-etylbenzotiazolin-6-sulfonsyre]), TMB (tetrametylbenzidin) 

eller OPD (ortofenyldiamin) kan også brukes. 

1.1.4.2. Les av platene ved 600 nm (eller 620 nm). 

1.2. Tolking av resultatene 

1.2.1. Beregn cut-off-verdien ved å legge 0,06 til verdien av den negative kontrollen (0,06 er standardavviket beregnet ut fra 

en gruppe på 30 negative sera). 

1.2.2. Prøver som gir absorbansverdier som er lavere enn cut-off-verdien, anses som negative. 

1.2.3. Prøver som gir absorbansverdier som er høyere enn cut-off-verdien + 0,15, anses som positive. 

1.2.4. Prøver som gir mellomliggende absorbansverdier, anses som usikre, og resultatet må bekreftes med en annen metode. 

2. Blokkerende ELISA til påvisning av antistoffer mot afrikansk hestepest-virus (AHSV) 

Den kompetitive blokkerende ELISA-prøven er utformet for å påvise spesifikke AHSV-antistoffer i serum fra dyr i 

hestefamilien, dvs. hest, esel, sebra og krysninger av disse, noe som gjør det mulig å unngå problemet med spesifisitet 

som noen ganger har forekommet ved bruk av indirekte ELISA. 

Prinsippet for prøven er å blokkere reaksjonen mellom det rekombinante VP7-proteinet absorbert av ELISA-platen og et 

konjugert AHS-VP7-spesifikt monoklonalt antistoff (Mab). Antistoffet i testseraene vil blokkere reaksjonen mellom 

antigenet og det monoklonale antistoffet, noe som fører til redusert farge. Ettersom det monoklonale antistoffet er rettet 

mot VP7, vil analysen gi en høy grad av følsomhet og spesifisitet. 

Den kompetitive blokkerende ELISA-prøven er kommersielt tilgjengelig. 

2.1. Prøvingsmetode 

2.1.1. Fast fase 

2.1.1.1. Påfør ELISA-platene 50–100 ng rekombinant AHSV-4 VP7 fortynnet i karbonat/bikarbonat-buffer, pH 9,6. Inkuber 

over natten ved 4 °C. 

2.1.1.2. Vask platene tre ganger med fosfatbufret saltløsning (PBS) 0,1× som inneholder 0,135 M NaCl og 0,05 % (v/v) 

Tween 20 (PBST). Bank platene forsiktig mot et absorberende materiale, slik at eventuell gjenværende vaskeløsning 

fjernes. 
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2.1.2. Analyseprøver og kontroller 

2.1.2.1. Serumprøver som skal analyseres, samt positivt og negativt kontrollserum, fortynnes 1:5 i et fortynningsmiddel som 

inneholder 0,35 M NaCl, 0,05 % (v/v) Tween 20 og 0,1 % Kathon, 100 μl per brønn. Inkuber i 1 time ved 37 °C. 

Til titreringen lages en tofolds fortynningsrekke av testseraene fra 1:10 til 1:280 over åtte brønner (100 μl/brønn), ett 

serum per platekolonne, og det samme gjøres med positive og negative kontroller. Inkuber i 1 time ved 37 °C. 

2.1.2.2. Vask platene fem ganger med fosfatbufret saltløsning (PBS) 0,1× som inneholder 0,135 M NaCl og 0,05 % (v/v) 

Tween 20 (PBST). Bank platene forsiktig mot et absorberende materiale, slik at eventuell gjenværende vaskeløsning 

fjernes. 

2.1.3. Konjugat 

2.1.3.1. Tilsett 100 μl/brønn pepperrotperoksidasekonjugert monoklonalt antistoff mot VP7. Det monoklonale antistoffet skal 

på forhånd være fortynnet 1:5 000–1:15 000 i en 1:1 løsning av StabiliZyme Select® Stabilizer (SurModics., 

referanse: SZ03) i destillert vann. Inkuber i 30 minutter ved 37 °C. 

2.1.3.2. Vask platene fem ganger med fosfatbufret saltløsning (PBS) 0,1× som inneholder 0,135 M NaCl og 0,05 % (v/v) 

Tween 20 (PBST). Bank platene forsiktig mot et absorberende materiale, slik at eventuell gjenværende vaskeløsning 

fjernes. 

2.1.4. Kromogen/substrat 

Tilsett 100 μl/brønn kromogen/substrat-løsning, dvs. 1 ml ABTS (2,2′-azino-bis-[3-etylbenzotiazolin-6-sulfonsyre]) 

5 mg/ml + 9 ml substratbuffer (0,1 M fosfat-sitratbuffer, pH 4, som inneholder 0,03 % H2O2), og inkuber i 10 minutter 

ved romtemperatur. Fargeutviklingen stoppes ved å tilsette 100 μl/brønn av 2 % (w/v) SDS (natriumdodecylsulfat). 

2.1.5. Avlesing 

Les av ved 405 nm i en ELISA-leser. 

2.2. Tolking av resultatene 

2.2.1. Blokkeringsprosenten (BP) for hver prøve bestemmes ved å bruke følgende formel, der «Abs» står for antistoffer: 

BP = 
Abs(kontroll-) – Abs(prøve) 

× 100 
Abs(kontroll-) – Abs(kontroll+) 

2.2.2. Prøver med en BP-verdi på over 50 % bør anses som positive for AHSV-antistoffer. 

2.2.3. Prøver med en BP-verdi på under 45 % bør anses som negative for AHSV-antistoffer. 

2.2.4. Prøver med en BP-verdi på mellom 45 % og 50 % bør anses som usikre og må analyseres på nytt. Dersom det nye 

resultatet også er usikkert, bør dyrene testes på nytt med prøver tatt tidligst to uker etter at prøven som ble ansett som 

usikker, ble tatt. 

DEL B 

Identifisering av sykdomsagenset 

Sanntids revers transkripsjon-polymerasekjedereaksjon (rRT-PCR) 

Prøver til identifisering av sykdomsagens basert på nukleinsyremetoder skal kunne påvise referansestammer fra de ni AHSV-

serotypene. 
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Metoden beskrevet i nr. 2.1 er basert på avsnitt B punkt 1.2 i kapittel 2.5.1 i 2016-utgaven av landdyrhåndboken vedtatt av 

OIEs generalforsamling i mai 2012. 

De RT-PCR-påvisningsmetodene som brukes til analysering av prøver (blod eller milt) innenfor rammen av direktiv 

2009/156/EF, skal være minst like følsomme som metodene beskrevet i nr. 2. 

Inaktiverte virus av referansestammer av serotype 1–9 kan fås fra Den europeiske unions referanselaboratorium eller OIEs 

referanselaboratorium for afrikansk hestepest i Algete (Spania). 

1. Ekstraksjon av viralt RNA 

For å sikre en god reaksjon må det ekstraheres AHSV-RNA av høy kvalitet fra prøven. Nukleinsyrer kan ekstraheres 

fra kliniske prøver ved hjelp av en rekke interne og kommersielt tilgjengelige metoder. 

I kommersielle sett brukes det forskjellige metoder for å isolere RNA. De fleste er basert på en av følgende metoder: 

— fenol-kloroform-ekstraksjon av nukleinsyrer, 

— adsorpsjon av nukleinsyrer til filtersystem, 

— adsorpsjon av nukleinsyrer til magnetkuler. 

Nedenfor beskrives et eksempel på en intern metode for RNA-ekstraksjon: 

1.1.1  1 g vevsprøve homogeniseres i 1 ml denatureringsløsning (4 M guanidiumtiocyanat, 25 mM natriumsitrat, 0,1 M  

2-merkaptoetanol, 0,5 % sarkosyl). 

1.2. Etter sentrifugering tilsettes supernatanten 1 μg gjær-RNA, 0,1 ml 2 M natriumacetat (pH 4), 1 ml fenol og 0,2 ml 

kloroform/isoamylalkohol-blanding (49/1). 

1.3. Suspensjonen ristes kraftig og avkjøles på is i 15 minutter. 

1.4. Etter sentrifugering ekstraheres RNA-et som finnes i vannfasen, med fenol, utfelles med etanol og resuspenderes i 

sterilt vann. 

2. Metode for sanntids-RT-PCR 

2.1. Gruppespesifikk sanntids-RT-PCR i henhold til Agüero et al., 2008(1) 

Denne gruppespesifikke sanntids-RT-PCR er rettet mot VP7 i AHSV og gjør det mulig å påvise alle kjente serotyper 

og stammer av AHSV som er i omløp i dag. Metoden er blitt brukt med svært gode resultater av de nasjonale 

referanselaboratoriene i EUs medlemsstater som har deltatt i egnethetsprøvingene organisert årlig av Den europeiske 

unions referanselaboratorium i perioden 2009–2015. I en internasjonal ringprøving som ble organisert i 2015 innenfor 

rammen av OIEs nettverk av referanselaboratorier, ble denne protokollen også rangert svært høyt i forhold til andre 

protokoller. 

Primer- og probesekvenser til påvisning av arter av AHS-viruset: 

–  foroverprimer 5′-CCA-GTA-GGC-CAG-ATC-AAC-AG-3′ 

–  reversprimer 5′-CTA-ATG-AAA-GCG-GTG-ACC-GT-3′ 

–  MGB-TaqMan-probe 5′-FAM-GCT-AGC-AGC-CTA-CCA-CTA-MGB-3′ 

2.1.1. Primerstamløsningen fortynnes til en arbeidsløsning på 8 μM («primerarbeidsløsning 8 μM»), mens proben fortynnes til 

en arbeidsløsning på 50 μM («probearbeidsløsning 50 μM»). Det bør lages en testplatemal som lastes inn programvaren 

for sanntids-PCR-maskinen. Med denne malen som rettesnor tilsettes 2,5 μl av hver primerarbeidsløsning 8 μM i hver 

brønn som skal inneholde RNA-prøver, positive og/eller negative kontroller (sluttkonsentrasjonen av primeren vil være  

1 μM i 20 μl RT-PCR-blandingen). Platen oppbevares på is.  

  

(1) Agüero M., Gomez-Tejedor C., Angeles Cubillo M., Rubio C., Romero E. and Jimenez-Clavero A. (2008). Real-time fluorogenic reverse 

transcription polymerase chain reaction assay for detection of African horse sickness virus. J. Vet. Diagn. Invest., 20, 325-328. 
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2.1.2.  2 μl av det isolerte RNA (analyseprøver og positiv kontroll) eller 2 μl RNAse-fritt vann i negative kontroller blandes med 

forover- og reversprimere. Blandingen denatureres ved oppvarming ved 95 °C i 5 minutter etterfulgt av rask avkjøling på 

is i minst 5 minutter. 

2.1.3. Tilbered en passende mengde masterblanding for ettrinns sanntids-RT-PCR for det antall prøver som skal analyseres, 

i henhold til produsentens anvisninger. Tilsett 0,1 μl probearbeidsløsning 50 μM i hver brønn som inneholder RNA-

prøver (probens sluttkonsentrasjon vil være 0,25 μM i hver brønn som inneholder RNA-prøver). 13 μl masterblanding 

for ettrinns sanntids-RT-PCR tilsettes i hver brønn på PCR-platen som inneholder de denaturerte primerne og RNA. 

2.1.4. Platen plasseres i en sanntidstermosykler programmert for revers transkripsjon og cDNA-amplifisering/fluorescens-

påvisning. Amplifiseringsforholdene består av et første trinn med revers transkripsjon ved 48 °C i 25 minutter etterfulgt 

av 10 minutter ved 95 °C («varmstart») og 40 sykluser à 15 sekunder ved 95 °C, 35 sekunder ved 55 °C og 30 sekunder 

ved 72 °C (eller 40 sykluser ved 97 °C i 2 sekunder og 55 °C i 30 sekunder dersom det brukes reagenser og termosykler 

som tillater raske reaksjoner). Fluorescensdata innhentes på slutten av 55 °C-trinnet. 

2.1.5. Analysen anses som ugyldig dersom amplifiseringskurvene som genereres, er atypiske, og må da gjentas. 

Prøvene anses som positive dersom Ct-verdien (syklusnummer der fluorescensen som genereres i en reaksjon, krysser 

terskelverdien for fluorescens) er lavere enn eller lik den definerte terskelverdien for Ct (35) i 40 PCR-sykluser 

(Ct ≤ 35). 

Prøvene anses som usikre dersom Ct-verdien er høyere enn den definerte terskelverdien for Ct (35) i 40 PCR-sykluser 

(Ct > 35). 

Prøvene anses som negative dersom det genereres en horisontal amplifiseringskurve som ikke krysser terskellinjen i 

40 PCR-sykluser. 

2.2. Gruppespesifikk sanntids-RT-PCR i henhold til Guthrie et al., 2013(1) 

Sanntids-RT-PCR med bruk av prober av typen FRET (fluorescensresonansenergioverføring) til påvisning av 

nukleinsyre i AHSV. 

AHSV RT-PCR-metoden som beskrives, ble utformet ved bruk av sekvenser fra et bredt spekter av feltstammer av 

AHSV som er i omløp i dag (Quan et al., 2010(2)). I metoden inngår også en merkebeskyttet ekstern kontrollprøve for 

å kontrollere at alle delene av testen fungerer som de skal. 

Sett for ettrinns sanntids-PCR er kommersielt tilgjengelige. Nedenfor følger noen grunnleggende trinn beskrevet av 

Guthrie et al. (2013) som kan endres i samsvar med lokale eller spesifikke krav, settene som brukes, og utstyret som 

er tilgjengelig. 

Primer- og probesekvenser til påvisning av arter av AHS-viruset: 

–  foroverprimer 5′-AGA-GCT-CTT-GTG-CTA-GCA-GCC-T-3′ 

–  reversprimer 5′-GAA-CCG-ACG-CGA-CAC-TAA-TGA-3′ 

–  MGB-TaqMan-probe 5′-FAM-TGC-ACG-GTC-ACC-GCT-MGB-3′ 

2.2.1. Stamløsningene for primer- og probeblandingen tillages i en konsentrasjon på 25× ved 5 μΜ for forover- og 

reversprimerne og 3 μΜ for proben. Det bør lages en testplatemal som lastes inn programvaren for sanntids-PCR-

maskinen. Med denne malen som rettesnor tilsettes 5 μl RNA-prøver, herunder analyseprøver og positive og negative 

kontroller, i de relevante brønnene på platen i henhold til malen. 

2.2.2. RNA denatureres ved oppvarming ved 95 °C i 5 minutter etterfulgt av rask avkjøling på is i minst 3 minutter. 

  

(1) Guthrie AJ, MacLachlan NJ, Joone C, Lourens CW, Weyer CT, Quan M, Monyai MS, Gardner IA. Diagnostic accuracy of a duplex real-

time reverse transcription quantitative PCR assay for detection of African horse sickness virus. Journal of Virological Methods. 

2013;189(1):30-5. 

(2) Quan, M., Lourens, C.W., MacLachlan, N.J., Gardner, I.A., Guthrie, A.J., 2010. Development and optimisation of a duplex real-time reverse 

transcription quantitative PCR assay targeting the VP7 and NS2 genes of African horse sickness virus. J. Virol. Methods 167, 45-52. 
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2.2.3. Tilbered en passende mengde masterblanding for ettrinns sanntids-RT-PCR for det antall prøver som skal analyseres, 

i henhold til produsentens anvisninger. 1 μl 25× stamløsning for primer/probe-blandingen (se nr. 2.2.1 ovenfor) 

tilsettes i masterblandingen for å gi en sluttkonsentrasjon i hver brønn på 200 nM for hver primer og 120 nM for 

proben. 20 μl masterblanding tilsettes i hver brønn på PCR-platen som inneholder det denaturerte RNA. 

2.2.4. Platen plasseres i en sanntidstermosykler programmert for revers transkripsjon og cDNA-amplifisering/fluorescens-

påvisning i henhold til produsentens anvisninger. Amplifiseringsforholdene består for eksempel av et første trinn med 

revers transkripsjon ved 48 °C i 10 minutter etterfulgt av 10 minutter ved 95 °C og 40 sykluser à 15 sekunder ved 

95 °C og 45 sekunder ved 60 °C. 

2.2.5. Prøvene anses som positive dersom den normaliserte fluorescensen for AHSV RT-PCR-analysen overstiger en 

terskelverdi på 0,1 i 36 PCR-sykluser i alle replikater av en prøve. 

Prøvene anses som usikre dersom den normaliserte fluorescensen for AHSV RT-PCR-analysen overstiger en 

terskelverdi på 0,1 mellom 36 og 40 PCR-sykluser i ett eller flere replikater av en prøve. 

Prøvene anses som negative dersom den normaliserte fluorescensen for AHSV RT-PCR-analysen ikke overstiger en 

terskelverdi på 0,1 i 40 PCR-sykluser i alle replikater av en prøve, eller dersom den normaliserte fluorescensen for 

den merkebeskyttede syntetiske eksterne kontrollanalysen overstiger en terskelverdi på 0,1 i 33 PCR-sykluser.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2017/9 

av 4. januar 2017 

om godkjenning av visse laboratorier i Marokko og Taiwan med hensyn til utføring av serologiske prøver for 

kontroll av rabiesvaksiners virkning på hunder, katter og ildrer 

[meddelt under nummer K(2016) 8803](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsvedtak 2000/258/EF av 20. mars 2000 om utpeking av et særskilt institutt som skal utarbeide de 

kriterier som er nødvendige for å standardisere serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning(1), særlig artikkel 3 

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedtak 2000/258/EF utpeker Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) i Nancy som det særskilte 

institutt med ansvar for utarbeiding av de kriterier som er nødvendige for å standardisere serologiske prøver for kontroll 

av rabiesvaksiners virkning. AFSSA har nå blitt en del av Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de 

l'environnement et du travail (ANSES) i Frankrike. 

2) Vedtak 2000/258/EF fastsetter blant annet at ANSES skal vurdere laboratorier i tredjestater som har søkt om 

godkjenning for å utføre serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning. 

3) Vedkommende myndighet i Marokko har inngitt en søknad om godkjenning av laboratoriet Service du Contrôle et des 

Expertises de l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires i Rabat, og ANSES har utarbeidet og 

framlagt en positiv vurderingsrapport for Kommisjonen om dette laboratoriet, datert 19. oktober 2016. 

4) Vedkommende myndighet i Taiwan har inngitt en søknad om godkjenning av laboratoriene i Epidemiology Research 

Division og Biologics Division ved Animal Health Research Institute i New Taipei City, og ANSES har utarbeidet og 

framlagt en positiv vurderingsrapport for Kommisjonen om dette laboratoriet, datert 19. oktober 2016. 

5) Laboratoriet Service du Contrôle et des Expertises de l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires i 

Rabat og laboratoriene i Biologics Division og Epidemiology Research Division ved Animal Health Research Institute i 

New Taipei City bør derfor godkjennes til å utføre serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning på 

hunder, katter og ildrer. 

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

og fôr — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 3 av 6.1.2017, s. 32, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 70/2017 av 5. mai 2017 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 av 

7.2.2019, s. 5. 

(1) EFT L 79 av 30.3.2000, s. 40. 

2020/EØS/34/04 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I samsvar med artikkel 3 nr. 2 i vedtak 2000/258/EF godkjennes følgende laboratorier til å utføre serologiske prøver for kontroll 

av rabiesvaksiners virkning på hunder, katter og ildrer: 

a) Laboratoriet Service du Contrôle et des Expertises de l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires 

Direction de la Pharmacie et des Intrants Vétérinaires 

Rue Ikhlass, 

Cité Yacoub El Mansour, 

BP 4509 Akkari 

10120 Rabat 

MAROKKO 

b) Animal Health Research Institute 

Biologics Division 

No 376, Zhongzheng Rd, Tamsui District 

New Taipei City 251 

TAIWAN (R.O.C.) 

c) Animal Health Research Institute 

Epidemiology Research Division 

No 376, Zhongzheng Rd, Tamsui District 

New Taipei City 251 

TAIWAN (R.O.C.) 

Artikkel 2 

Denne beslutning får anvendelse fra 1. februar 2017. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 4. januar 2017. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/110 

av 23. januar 2017 

om endring av vedlegg IV og X til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av 

regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

encefalopati (TSE) hos dyr. Nevnte forordning får anvendelse på produksjon og omsetning av levende dyr og produkter 

av animalsk opprinnelse og i visse særlige tilfeller på eksport av disse. 

2) I henhold til artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 999/2001 er det forbudt å fôre drøvtyggere med protein fra dyr, og ved 

kapittel I i vedlegg IV til nevnte forordning utvides forbudet. I kapittel II i nevnte vedlegg er det fastsatt en rekke unntak 

fra dette forbudet. I henhold til kapittel II bokstav b) ii) i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 får forbudet ikke 

anvendelse på fôring av andre produksjonsdyr enn drøvtyggere med fiskemel og fôrblandinger som inneholder fiskemel 

som framstilles, bringes i omsetning og brukes i samsvar med kapittel III i vedlegg IV og de særlige vilkårene fastsatt i 

kapittel IV avsnitt A i nevnte vedlegg. I henhold til kapittel II bokstav d) i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 

får forbudet heller ikke anvendelse på fôring av ikke avvente drøvtyggere med melkeerstatninger som inneholder 

fiskemel som framstilles, bringes i omsetning og brukes i samsvar med særlige vilkår fastsatt i kapittel IV avsnitt E i 

nevnte vedlegg. 

3) I kapittel IV avsnitt A bokstav a) i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 kreves det at fiskemelet skal produseres i 

bearbeidingsanlegg som utelukkende brukes til framstilling av produkter fra akvatiske dyr, unntatt havpattedyr.  

I henhold til avsnitt E bokstav a) i nevnte kapittel skal fiskemel som brukes i melkeerstatninger til fôring av ikke 

avvente drøvtyggere, produseres i bearbeidingsanlegg som utelukkende brukes til framstilling av produkter fra akvatiske 

dyr, og det skal oppfylle de alminnelige vilkårene i kapittel III. 

4) I nr. 1 bokstav e) ii) i vedlegg I til forordning (EF) nr. 999/2001 defineres «akvatiske dyr» med henvisning til 

definisjonen i artikkel 3 nr. 1 bokstav e) i direktiv 2006/88/EF(2) som i) fisk som tilhører overklassen Agnatha og 

klassene Chondrichthyes og Osteichthyes, ii) bløtdyr som tilhører rekken Mollusca og iii) krepsdyr som tilhører 

underrekken Crustacea. 

5) Ettersom definisjonen av «akvatiske dyr» i vedlegg I til forordning (EF) nr. 999/2001 ikke omfatter andre virvelløse dyr 

enn bløtdyr og krepsdyr, tillater derfor kravene i kapittel IV avsnitt A bokstav a) og avsnitt E bokstav a) i vedlegg IV til 

nevnte forordning ikke bruk av viltlevende sjøstjerner og oppdrettede virvelløse akvatiske dyr, unntatt bløtdyr og 

krepsdyr, til produksjon av fiskemel. Ettersom bruken av mel framstilt av viltlevende sjøstjerner og andre oppdrettede 

virvelløse akvatiske dyr enn bløtdyr og krepsdyr i fôr til andre dyr enn drøvtyggere ikke utgjør en høyere risiko for 

overføring av TSE enn bruk av fiskemel i dette fôret, bør kravene i kapittel IV avsnitt A bokstav a) og avsnitt E 

bokstav a) i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 endres for å tilføye muligheten til å bruke sjøstjerner eller 

oppdrettede virvelløse akvatiske dyr, unntatt bløtdyr og krepsdyr, til produksjon av fiskemel. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 18 av 24.1.2017, s. 42, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 71/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 

av 7.2.2019, s. 7. 

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

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

bekjempelse av visse sykdommer hos vanndyr (EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14). 
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6) For å verne miljøet bør bruken av viltlevende sjøstjerner til produksjon av fiskemel begrenses til tilfeller der sjøstjerner 

formerer seg kraftig og utgjør en trussel mot en akvakulturvirksomhet. Kravene i kapittel IV avsnitt A bokstav a) og 

avsnitt E bokstav a) i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor bare omfatte sjøstjerner som er høstet i et 

akvakulturområde for bløtdyr. 

7) Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres. 

8) Kapittel C nr. 4 i vedlegg X til forordning (EF) nr. 999/2001 inneholder en liste over hurtigprøver som er godkjent for 

overvåking av TSE hos storfe, sau og geit. Den 8. april 2016 underrettet Prionics-gruppen Kommisjonen om at den vil 

slutte å framstille diagnostiseringssettet Prionics Check PrioSTRIP SR fra og med 15. april 2016. Dette diagnostiserings-

settet bør derfor strykes fra listen over godkjente TSE-hurtigprøver hos sauer og geiter. Kapittel C punkt 4 annet ledd fjerde 

strekpunkt i vedlegg X bør derfor oppheves. 

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 

Vedlegg IV og X til forordning (EF) nr. 999/2001 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 23. januar 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg IV og X til forordning (EF) nr. 999/2001 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg IV kapittel IV gjøres følgende endringer: 

a) I avsnitt A skal bokstav a) lyde: 

«a) fiskemelet skal produseres i bearbeidingsanlegg som utelukkende brukes til framstilling av produkter fra 

i) akvatiske dyr, unntatt havpattedyr, 

ii) andre oppdrettede virvelløse akvatiske dyr enn dem som omfattes av definisjonen av «akvatiske dyr» i 

artikkel 3 nr. 1 bokstav e) i direktiv 2006/88/EF, eller 

iii) sjøstjerner av arten Asterias rubens som er høstet i et produksjonsområde som definert i nr. 2.5 i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 853/2004, og som er klassifisert i samsvar med dette.» 

b) I avsnitt E skal bokstav a) lyde: 

«a) fiskemelet som brukes i melkeerstatninger, skal produseres i bearbeidingsanlegg som utelukkende brukes til 

framstilling av produkter fra 

i) akvatiske dyr, unntatt havpattedyr, 

ii) andre oppdrettede virvelløse akvatiske dyr enn dem som omfattes av definisjonen av «akvatiske dyr» i 

artikkel 3 nr. 1 bokstav e) i direktiv 2006/88/EF, eller 

iii) sjøstjerner av arten Asterias rubens som er høstet i et produksjonsområde som definert i nr. 2.5 i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 853/2004, og som er klassifisert i samsvar med dette. 

Fiskemel som brukes i melkeerstatninger, skal oppfylle de alminnelige vilkårene i kapittel III.» 

2) I vedlegg X kapittel C punkt 4 annet ledd oppheves fjerde strekpunkt. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1396 

av 18. august 2016 

om endring av visse vedlegg til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om 

fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform 

encefalopati(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

encefalopati (TSE) hos storfe, sau og geit. Den får anvendelse på produksjon og omsetning av levende dyr og produkter av 

animalsk opprinnelse og i visse særlige tilfeller på eksport av disse. 

2) I vedlegg II til forordning (EF) nr. 999/2001 fastsettes kriteriene for bestemmelse av BSE-statusen i stater eller regioner i 

henhold til artikkel 5 nr. 2 i nevnte forordning. Disse kriteriene er basert på vilkårene fastsatt i kapittelet om bovin 

spongiform encefalopati (BSE) i Verdens dyrehelseorganisasjons (OIE) helseregelverk for landdyr. 

3) I mai 2015 foretok OIEs verdensforsamling av delegater endringer i kapittelet om BSE i OIEs helseregelverk for landdyr 

ved å tilføye følgende punktum i artikkel 11.4.1 i regelverket: «Med henblikk på offentlig anerkjennelse av BSE-

risikostatus omfatter BSE ikke «atypisk BSE», en form av sykdommen som antas å forekomme spontant i alle 

storfepopulasjoner i svært lite omfang»(2). Atypisk BSE bør derfor ikke omfattes av definisjonen av «BSE» i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 999/2001. 

4) Vedlegg III, V og VII til forordning (EF) nr. 999/2001 inneholder en rekke henvisninger til rådsdirektiv 64/433/EØF(3), 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002(4) og kommisjonsforordning (EF) nr. 1974/2006(5). Ettersom 

disse tre rettsaktene er blitt opphevet, bør henvisninger i vedleggene til forordning (EF) nr. 999/2001 ajourføres. 

5) De særlige kravene fastsatt i vedlegg V til forordning (EF) nr. 999/2001 som gjelder fjerning av spesifisert risikomateriale 

fra storfe som har opprinnelse i medlemsstater med ubetydelig BSE-risiko ble endret ved kommisjonsforordning (EU) 

2015/1162(6). Som følge av denne endringen bør også visse bestemmelser om fjerning av spesifisert risikomateriale fastsatt 

i vedlegg V og vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001 endres, som angitt nedenfor. 

6) I samsvar med endringen foretatt ved forordning (EU) 2015/1162 av de særlige kravene til medlemsstater med ubetydelig 

BSE-risikostatus angitt i vedlegg V til forordning (EF) nr. 999/2001, er for det første mandler ikke lenger definert som 

spesifisert risikomateriale dersom de stammer fra storfe som har opprinnelse i medlemsstater med ubetydelig BSE-risiko. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 225 av 19.8.2016, s. 76, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 

av 7.2.2019, s. 8. 

(1) EFT L 147 av 31.05.2001, s. 1. 

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

(3) Rådsdirektiv 64/433/EØF av 26. juni 1964 om hygienekrav til produksjon og omsetning av ferskt kjøtt (EFT 121 av 29.7.1964, s. 2012). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 av 3. oktober 2002 om hygieneregler for animalske biprodukter som ikke er 

beregnet på konsum (EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1). 

(5) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1974/2006 av 15. desember 2006 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av råds-

forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til utvikling i landdistriktene fra Det europeiske fond for utvikling av landdistriktene (EAFRD) 

(EUT L 368 av 23.12.2006, s. 15). 

(6) Kommisjonsforordning (EU) 2015/1162 av 15. juli 2015 om endring av vedlegg V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati (EUT L 188 av 

16.7.2015, s. 3). 
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Kravet om at tunger fra storfe skal tas ut ved et tverrsnitt rostralt for tungebeinets framspring, i henhold til nr. 7 i vedlegg V 

til forordning (EF) nr. 999/2001, bør derfor bare gjelde storfe som har opprinnelse i medlemsstater med kontrollert eller 

ikke-fastsatt BSE-risiko. Nr. 7 i nevnte vedlegg V bør derfor endres. 

7) I samsvar med endringen foretatt ved forordning (EU) 2015/1162 av vedlegg V til forordning (EF) nr. 999/2001 

defineres for det annet virvelsøylen som spesifisert risikomateriale bare for et mindretall av storfe i Unionen. Idet det tas 

hensyn til utviklingen i den epidemiologiske situasjonen i Unionen og behovet for å redusere den administrative byrden 

for driftsansvarlige, bør kravet i nr. 11.3 bokstav a) i vedlegg V til forordning (EF) nr. 999/2001 om at det på merkingen 

av skrotter skal være angitt at virvelsøylen er fjernet, endres som følger: Mens kravet hittil har vært at det på merkingen 

av skrotter, eller stykker for engrossalg av storfe som inneholder virvelsøylen, skal være en blå stripe dersom det ikke 

kreves at virvelsøylen fjernes, bør det etter en overgangsperiode være angitt en rød stripe på merkingen av skrotter eller 

stykker for engrossalg av storfe som inneholder virvelsøylen, dersom det kreves at virvelsøylen fjernes. 

8) Den samme endringen av kravet om angivelse av en blå stripe når fjerning av virvelsøylen ikke er påkrevd til et krav om 

angivelse av en rød stripe når fjerning av virvelsøylen er påkrevd, bør få anvendelse på produkter av storfe som 

importeres til Unionen. Kapittel C avsnitt C nr. 3 og avsnitt D nr. 3 i vedlegg IX til forordning (EU) nr. 999/2001 bør 

derfor endres. 

9) For å gi markedsdeltakere og vedkommende myndigheter i og utenfor Unionen nødvendig tid til å tilpasse seg denne 

nye ordningen med krav om en rød stripe når fjerning av virvelsøylen er påkrevd, bør denne bestemmelsen tre i kraft 

etter en overgangsperiode fram til 30. juni 2017. 

10) I artikkel 8 nr. 3 i forordning (EF) nr. 999/2001 forbys praksisen i medlemsstater eller regioner i medlemsstater med 

kontrollert eller ikke-fastsatt BSE-risiko med at sentralnervevev hos storfe, sau eller geit hvis kjøtt er beregnet på 

konsum eller fôr, ødelegges ved at et avlangt stavformet instrument etter bedøving føres inn i kraniet, eller ved at gass 

sprøytes inn i kraniehulen etter bedøving. Nr. 6 i vedlegg V til forordning (EF) nr. 999/2001 utvider nevnte forbud til å 

omfatte medlemsstater med ubetydelig BSE-risiko, inntil alle medlemsstater er klassifisert som stater med ubetydelig 

BSE-risiko. Ettersom atypisk BSE anses en sykdom som oppstår spontant ved en lav prevalens også i stater med 

ubetydelig BSE-risiko, bør nevnte forbud fortsatt gjelde etter at alle medlemsstater er klassifisert som stater med 

ubetydelig BSE-risiko. Nr. 6 i vedlegg V til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres slik at nevnte 

tidsbegrensning fjernes. 

11) I kapittel A avsnitt A nr. 2 i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt regler for godkjenning av status 

som medlemsstat eller område i en medlemsstat med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke. Finland og Sverige 

inngav henholdsvis 25. juni 2014 og 24. august 2014 en søknad til Kommisjonen om anerkjennelse av status som en stat 

med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke. 

12) Kommisjonen anmodet 13. januar 2015 Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) om vitenskapelig 

og teknisk bistand for å vurdere om Finland og Sverige, i sine respektive søknader, dokumenterte samsvar med nr. 2.1 

bokstav c) og nr. 2.2 i kapittel A avsnitt A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001. 

13) EFSA offentliggjorde 19. november 2015 to vitenskapelige rapporter som svar på Kommisjonens anmodning(1) 

(«EFSAS rapporter»). I EFSAs rapporter konkluderes det med at på grunnlag av testfølsomheten i henhold til tidligere 

vurderinger av diagnostiske kartleggingstester foretatt av EFSA og Det felles forskningssenterets institutt for 

referansematerialer og målinger (IRMM), har Sverige påvist oppfyllelse av kravene i nr. 2.1 bokstav c) i avsnitt A 

kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 for hvert av de siste sju årene, og Finland har påvist 

oppfyllelse av kravene for hvert av de siste sju årene, bortsett fra i 2010, da konfidensnivået for påvisning av klassisk 

skrapesyke med en prevalens som overstiger 0,1%, var 94,73 %. Siden forskjellen mellom et konfidensnivå på 

  

(1) «Vurdering av Sveriges søknad om anerkjennelse som en stat med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke» (EFSA Journal 

2015;13(11):4292) og «Vurdering av Finlands søknad om anerkjennelse som en stat med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke» (EFSA 

Journal 2015;13(11):4293). 



20.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 34/61 

 

94,73 prosent og 95 prosent er ubetydelig når det gjelder risikoen for at et tilfelle av klassisk skrapesyke ikke oppdages, 

og siden kriteriet i nr. 2.1 bokstav c) i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 var oppfylt for 

alle de seks andre årene, kan kriteriet anses som oppfylt for de siste sju årene. 

14) EFSAs rapporter konkluderer også med at på grunnlag av testfølsomheten, i henhold til tidligere vurderinger av 

kartleggingstester som er foretatt av EFSA og IRMM, vil overvåkningen som Sverige og Finland har til hensikt å 

gjennomføre når det gjelder klassisk skrapesyke i framtiden, oppfylle kravene i nr. 2.2 i avsnitt A kapittel A i vedlegg 

VIII til forordning (EF) nr. 999/2001. 

15) Idet det tas hensyn til EFSAS rapporter og et positivt resultat av Kommisjonens vurderingen av søknadene når det 

gjelder de andre kriteriene fastsatt i nr. 2.1 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001, bør 

Finland og Sverige derfor oppføres som medlemsstater med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke. 

16) Nr. 3.2 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 inneholder en liste over de medlemsstatene 

som har et godkjent nasjonalt program for bekjempelse av klassisk skrapesyke. Siden Finland og Sverige nå bør 

oppføres i nr. 2.3 i nevnte avsnitt, som medlemsstater med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke, bør de slettes fra 

listen over medlemsstater med et godkjent nasjonalt program for bekjempelse av klassisk skrapesyke i nr. 3.2 i nevnte 

avsnitt, siden nevnte status gir garantier utover dem som er fastsatt i et godkjent nasjonalt bekjempelsesprogram. 

17) I nr. 1.2 og 1.3 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 fastsettes vilkårene som skal 

oppfylles for at en driftsenhet skal anerkjennes som en driftsenhet med ubetydelig eller kontrollert risiko for klassisk 

skrapesyke. I nr. 4 i nevnte avsnitt angis vilkårene som gjelder skrapesyke som skal oppfylles ved handel innenfor 

Unionen med sauer og geiter samt sæd og embryoer fra disse. 

18) I artikkel 3 nr. 1 bokstav i) i forordning (EF) nr. 999/2001 defineres dessuten en driftsenhet som ethvert sted der dyr 

som omfattes av nevnte forordning, holdes, oppdrettes, håndteres eller utstilles. Sædstasjoner og zoologiske hager skal 

derfor anses som driftsenheter, og være underlagt vilkårene fastsatt i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning 

(EF) nr. 999/2001. 

19) Ettersom risikoen for spredning av skrapesyke via hanndyr av sau og geit som holdes på sædstasjoner som er godkjent 

og under tilsyn i samsvar med vilkårene fastsatt i vedlegg D til rådsdirektiv 92/65/EØF(1) er begrenset, er det 

hensiktsmessig å fastsette særlige vilkår for sædstasjoner i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) 

nr. 999/2001. 

20) I disse vilkårene bør det fastsettes at en driftsenhet med ubetydelig, henholdsvis kontrollert risiko for klassisk skrapesyke, 

kan innføre sauer og geiter fra en sædstasjon, forutsatt at: i) sædstasjonen er godkjent og under tilsyn i samsvar med 

vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, ii) sædstasjonen har ikke hatt noe tilfelle av klassisk skrapesyke i løpet av de siste sju, 

henholdsvis de siste tre årene, (iii) bare følgende sauer og geiter er innført til sædstasjonen i løpet av de siste sju, 

henholdsvis de siste tre årene: sauer og geiter fra driftsenheter der sauer og geiter er merket permanent og det er ført register 

over forflytninger av sauer og geiter til og fra driftsenheten, der ikke noe tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt påvist i løpet 

av de siste sju, henholdsvis de siste tre årene, og som har gjennomgått regelmessig kontroll av en offentlig veterinær eller 

en veterinær godkjent av vedkommende myndighet, iv) sædstasjonen har truffet biosikkerhetstiltak for å sikre at sauer og 

geiter fra driftsenheter med forskjellig status for skrapesyke ikke kommer i kontakt på sædstasjonen. Nr. 1.2 bokstav c) og 

nr. 1.3 bokstav c) i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres. 

21) I tillegg bør vilkårene som gjelder skrapesyke ved handel innenfor Unionen med sæd og embryoer fastsatt i nr. 4.2 i 

avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 endres for å ta hensyn til de særlige vilkårene for 

sædstasjoner som er nevnt i ovennevnte betraktning. Videre bør en henvisning til disse særlige vilkårene også innføres i 

vilkårene for import av sæd og embryoer fra sau og geit fastsatt i kapittel H i vedlegg IX til forordning (EF) 

nr. 999/2001.  

  

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

og embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse, fastsatt i de særlige fellesskapsbestemmelsene oppført i del I vedlegg A til 

direktiv 90/425/EØF (EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54). 
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22) Vilkårene for handel innenfor Unionen med sau og geit fastsatt i nr. 4.1 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til 

forordning (EF) nr. 999/2001 tar sikte på å hindre spredning av klassisk skrapesyke hos produksjonsdyr som holdes i 

driftsenheter. Ettersom forflytning av sauer og geiter utelukkende mellom zoologiske hager ikke har noen virkning på 

statusen for skrapesyke hos sau og geit som holdes som produksjonsdyr i Unionen, bør disse særlige vilkårene ikke få 

anvendelse på sauer og geiter som holdes i og flyttes utelukkende mellom zoologiske hager som omfattes av 

definisjonen av godkjente organer, institutter eller stasjoner som fastsatt i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i rådsdirektiv 

92/65/EØF. Slike dyr bør derfor unntas fra vilkårene fastsatt i nr. 4.1 i avsnitt A kapittel A i vedlegg VIII til forordning 

(EF) nr. 999/2001. 

23) Kravene som gjelder skrapesyke ved handel innenfor Unionen med levende sauer og geiter fastsatt i nr. 4.1 i avsnitt A 

kapittel A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 er vanskelige å oppfylle når det gjelder handel innenfor 

Unionen med visse sjeldne raser. For å unngå innavl, og for å bevare det genetiske mangfoldet i populasjoner av sjeldne 

raser, er regelmessig utveksling av slike dyr mellom medlemsstatene nødvendig. Det bør derfor fastsettes særlige vilkår 

for handel innenfor Unionen med sauer og geiter av sjeldne raser. Disse særlige vilkårene bør muliggjøre handel 

innenfor Unionen med sauer eller geiter av sjeldne raser som ikke oppfyller kravene i nr. 4.1 avsnitt A kapittel A i 

vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001. 

24) Begrepet «sjelden rase» er ikke uttrykkelig definert i Unionens regelverk. I artikkel 7 nr. 2 og 3 i delegert kommisjons-

forordning (EU) nr. 807/2014(1) fastsettes imidlertid vilkårene for når forpliktelser under tiltakene for miljø- og 

klimavennlig landbruk kan inngås, for oppdrett av lokale raser som står i fare for å forsvinne fra landbruket. I henhold til 

disse vilkårene skal særlig et behørig anerkjent og relevant teknisk organ registrere og føre stamboken for rasen.  

I samsvar med rådsdirektiv 89/361/EØF(2) skal et slikt teknisk organ være en avlsorganisasjon eller et avlslag som er 

offisielt godkjent av medlemsstaten der avlsorganisasjonen eller avlslaget er etablert, eller av et offentlig kontor i den 

aktuelle medlemsstaten. 

25) I forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor lokale raser som står i fare for å forsvinne fra landbruket defineres som de 

saue- og geiteraser som oppfyller vilkårene i artikkel 7 nr. 2 og 3 i delegert forordning (EU) nr. 807/2014, og som 

omfattes av et bevaringsprogram som gjennomføres av en avlsorganisasjon eller -forening som er godkjent i samsvar 

med direktiv 89/361/EØF eller av en offentlig instans i den aktuelle medlemsstaten. 

26) Avsnitt B kapittel C i vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres for å tillate import til Unionen av 

produkter av storfe, sau eller geit fra tredjestater med en ubetydelig BSE-risiko også når disse produktene er framstilt av 

råstoffer som helt eller delvis kommer fra stater med kontrollert eller ikke-fastsatt BSE-risiko, forutsatt at spesifisert 

risikomateriale er fjernet fra råstoffer som stammer fra stater med kontrollert eller ikke-fastsatt BSE-risiko. 

27) Vedlegg II, III, V, VII, VIII og IX til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres. 

28) 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, V, VII, VIII og IX til forordning (EF) nr. 999/2001 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

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

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

bestemmelser (EUT L 227 av 31.7.2014, s. 1). 

(2) Rådsdirektiv 89/361/EØF av 30. mai 1989 om renrasede avlsdyr av sau og geit (EFT L 153 av 6.6.1989, s. 30). 
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Artikkel 2 

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

Endringene av vedlegg IX til forordning (EF) nr. 999/2001 i henhold til punkt 6 i vedlegget til denne forordning får anvendelse 

fra 1. juli 2017. 

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

Utferdiget i Brussel 18. august 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

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

1.  I vedlegg II kapittel A skal første ledd lyde: 

 «BSE-status i medlemsstater, tredjestater eller en region i en av disse (heretter kalt «stater eller regioner») skal bestemmes 

på grunnlag av kriteriene fastsatt i bokstav a)–e): I dette vedlegg omfatter «BSE» ikke «atypisk BSE», en form av 

sykdommen som antas å forekomme spontant i alle storfepopulasjoner i svært lite omfang.» 

2.  I vedlegg III kapittel A gjøres følgende endringer: 

a)  I del I skal nr. 6 lyde: 

«6. Tiltak etter undersøkelser 

6.1.  Dersom et dyr som er slaktet for konsum, er valgt ut til undersøkelse for BSE, skal stempelmerkingen fastsatt i 

kapittel III avsnitt I i vedlegg I til forordning (EF) nr. 854/2004 ikke foretas på skrotten av dette dyret før det 

foreligger et negativt resultat av hurtigprøven. 

6.2.  Medlemsstatene kan gjøre unntak fra nr. 6.1 dersom det i slakteriet er etablert et system som sikrer at ingen deler 

av de undersøkte dyrene som er stempelmerket, forlater slakteriet før det foreligger et negativt resultat av 

hurtigprøven. 

6.3.  Alle kroppsdeler av et dyr som er undersøkt for BSE, herunder huden, skal holdes under offentlig kontroll til det 

foreligger et negativt resultat av hurtigprøven, med mindre de disponeres i samsvar med artikkel 12 bokstav a) 

eller b) i forordning (EF) nr. 1069/2009, eller med mindre fettet bearbeides i samsvar med forordning (EU) 

nr. 142/2011 og brukes i samsvar med artikkel 12 bokstav e) i forordning (EF) nr. 1069/2009, eller brukes til 

framstilling av avledede produkter nevnt i artikkel 36 i nevnte forordning. 

6.4.  Alle kroppsdeler av et dyr med et positivt eller usikkert resultat på hurtigprøven, herunder huden, skal disponeres 

i samsvar med artikkel 12 bokstav a) eller b) i forordning (EF) nr. 1069/2009, bortsett fra materiale som skal 

beholdes i forbindelse med registrene fastsatt i kapittel B del III i dette vedlegg, og bortsett fra fett fra en slik 

kropp, forutsatt at fettet bearbeides i samsvar med forordning (EU) nr. 142/2011 og brukes i samsvar med artikkel 

12 bokstav e) i forordning (EF) nr. 1069/2009, eller brukes til framstilling av avledede produkter nevnt i artikkel 

36 i nevnte forordning. 

6.5.  Dersom et dyr som er slaktet for konsum, er påvist å ha et positivt eller usikkert resultat på hurtigprøven, skal 

minst skrotten umiddelbart foran og de to skrottene umiddelbart etter dyret med et positivt eller usikkert resultat, 

på den samme slaktelinjen, destrueres i samsvar med nr. 6.4. 

Som unntak fra første ledd kan medlemsstatene beslutte å destruere nevnte skrotter bare dersom resultatet av 

hurtigprøven bekreftes som positivt eller usikkert i de bekreftende undersøkelsene nevnt i vedlegg X kapittel C 

nr. 3.1 bokstav b). 

6.6.  Medlemsstatene kan gjøre unntak fra bestemmelsene i nr. 6.5 dersom det er etablert et system på slakteriet som 

hindrer krysskontaminering mellom skrottene.» 

b)  I del II skal nr. 7.3 og 7.4 lyde: 

«7.3. Alle kroppsdeler av et dyr som er undersøkt, herunder huden, skal holdes under offentlig kontroll til det 

foreligger et negativt resultat på hurtigprøven, med mindre de disponeres i samsvar med artikkel 12 bokstav a) 

eller b) i forordning (EF) nr. 1069/2009, eller med mindre fettet bearbeides i samsvar med forordning (EU) 

nr. 142/2011 og brukes i samsvar med artikkel 12 bokstav e) i forordning (EF) nr. 1069/2009, eller brukes til 

framstilling av avledede produkter nevnt i artikkel 36 i nevnte forordning.  
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7.4.  Alle kroppsdeler av et dyr med et positivt eller usikkert resultat på hurtigprøven, herunder huden, skal disponeres 

direkte i samsvar med artikkel 12 bokstav a) eller b) i forordning (EF) nr. 1069/2009, bortsett fra materiale som 

skal beholdes i forbindelse med registrene fastsatt i kapittel B del III i dette vedlegg, og bortsett fra fett fra en slik 

kropp, forutsatt at fettet bearbeides i samsvar med forordning (EU) nr. 142/2011 og brukes i samsvar med artikkel 

12 bokstav e) i forordning (EF) nr. 1069/2009, eller brukes til framstilling av avledede produkter nevnt i artikkel 

36 i nevnte forordning.» 

3.  I vedlegg V gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 3 og 4 skal lyde: 

«3. Merking og disponering 

 Spesifisert risikomateriale skal farges med et fargestoff eller eventuelt merkes på annen måte umiddelbart etter at 

det er fjernet, og disponeres i samsvar med bestemmelsene fastsatt i forordning (EF) nr. 1069/2009, særlig 

artikkel 12. 

4. Fjerning av spesifisert risikomateriale 

4.1.  Spesifisert risikomateriale skal fjernes: 

a)  i slakterier eller eventuelt andre slaktesteder, 

b)  i nedskjæringsanlegg når det er snakk om virvelsøylen hos storfe, 

c)  der det er hensiktsmessig, i godkjente virksomheter eller anlegg nevnt i artikkel 24 nr. 1 bokstav h) i 

forordning (EF) nr. 1069/2009. 

4.2.  Som unntak fra nr. 4.1 kan bruk av en prøve som alternativ til fjerning av spesifisert risikomateriale nevnt i 

artikkel 8 nr. 2, tillates i samsvar med framgangsmåten nevnt i artikkel 24 nr. 3 i denne forordning, forutsatt at 

denne alternative prøven er oppført i vedlegg X, i samsvar med følgende vilkår: 

a)  de alternative prøvene skal foretas i slakterier på alle dyr som det skal fjernes spesifisert risikomateriale fra, 

b)  ingen produkter av storfe, sau eller geit som er beregnet på konsum eller fôrvarer, kan fjernes fra slakteriet før 

vedkommende myndighet har mottatt og godkjent resultatene av de alternative prøvene for alle slaktede dyr 

som kan være kontaminert, dersom BSE bekreftes hos ett av dem, 

c)  når en alternativ prøve gir positivt resultat, skal alt materiale fra storfe, sau og geit som kan være kontaminert 

i slakteriet, destrueres i samsvar med nr. 3, med mindre alle deler av kroppen av det berørte dyret, herunder 

huden, kan identifiseres og holdes atskilt. 

4.3.  Medlemsstatene kan som unntak fra nr. 4.1 beslutte å tillate 

a)  fjerning av ryggmargen fra sauer og geiter i nedskjæringsanlegg som er særskilt godkjent for dette formål, 

b)  fjerning av virvelsøylen fra skrotter eller deler av skrotter fra storfe hos slaktere som er særskilt godkjent, 

kontrollert og registrert for dette formål, 

c)  uttak av hodekjøtt fra storfe i nedskjæringsanlegg som har særskilt godkjenning for dette i samsvar med nr. 9. 

4.4.  Reglene for fjerning av spesifisert risikomateriale fastsatt i dette kapittel får ikke anvendelse på kategori  

1-materiale som i henhold til artikkel 18 nr. 2 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1069/2009 brukes til fôring av dyr i 

zoologiske hager samt på kategori 1-materiale som i henhold til artikkel 18 nr. 2 bokstav b) i nevnte forordning 

brukes til fôring av utryddelsestruede eller vernede arter av åtselfugler og andre arter som lever i sitt habitat, for å 

fremme biologisk mangfold.»  
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b)  Nr. 6 og 7 skal lyde: 

«6. Tiltak som gjelder ødeleggelse av vev 

 Forbudet fastsatt i artikkel 8 nr. 3 mot ødeleggelse, i medlemsstater eller regioner i medlemsstater med kontrollert 

eller ikke-fastsatt BSE-risiko, av sentralnervevev etter bedøving ved at et avlangt stavformet instrument føres inn 

i kraniehulen, eller ved innsprøyting av gass i kraniehulen, hos storfe, sau eller geit hvis kjøtt er beregnet på 

konsum eller fôr, får anvendelse også i medlemsstater med ubetydelig BSE-risiko. 

7. Uttak av tunger fra storfe 

 Tunger fra storfe uansett alder, beregnet på konsum eller fôr, skal tas ut i slakteriet ved et tverrsnitt rostralt for 

tungebeinets framspring, med unntak av tunger fra storfe fra medlemsstater med ubetydelig BSE-risiko.» 

c)  Nr. 11 skal lyde: 

«11. Kontroller 

11.1.  Medlemsstatene skal foreta hyppige offentlige kontroller for å forsikre seg om at dette vedlegg brukes korrekt, 

og de skal sikre at det treffes tiltak for å unngå kontaminering, særlig i slakterier, nedskjæringsanlegg eller andre 

steder der spesifisert risikomateriale fjernes, for eksempel hos slaktere eller virksomheter nevnt i nr. 4.1 

bokstav c). 

11.2.  Medlemsstatene skal særlig opprette et system for å sikre og kontrollere at spesifisert risikomateriale håndteres 

og disponeres i samsvar med denne forordning og forordning (EF) nr. 1069/2009. 

11.3.  Det skal opprettes et kontrollsystem for fjerning av virvelsøylen som angitt i nr. 1 bokstav a). Systemet skal 

omfatte minst følgende tiltak: 

a)  Dersom det ikke kreves at virvelsøylen fjernes, skal skrotter av storfe eller stykker av skrotter for engrossalg 

som inneholder virvelsøyle, fram til 30. juni 2017 identifiseres ved hjelp av en godt synlig blå stripe på 

etiketten som nevnt i artikkel 13 i forordning (EF) nr. 1760/2000. 

 Dersom det kreves at virvelsøylen fjernes, skal skrotter av storfe eller stykker av skrotter for engrossalg som 

inneholder virvelsøyle, fra 1. juli 2017 identifiseres ved hjelp av en godt synlig rød stripe på etiketten som 

nevnt i artikkel 13 i forordning (EF) nr. 1760/2000. 

b)  Når det er relevant, en særskilt angivelse av antallet skrotter av storfe eller antallet skrotter av storfe oppdelt i 

stykker for engrossalg, der det kreves at virvelsøylen fjernes, skal tilføyes handelsdokumentet knyttet til 

forsendelser av kjøtt. Når det er relevant, skal denne særskilte angivelsen tilføyes det felles veterinærdokument 

til bruk ved import (CVED) nevnt i artikkel 2 nr. 1 i kommisjonsforordning (EF) nr. 136/2004(*), når det 

gjelder import. 

c)  Slakterier skal oppbevare handelsdokumentene nevnt i bokstav b) i minst et år. 

  

(*) Kommisjonsforordning (EF) nr. 136/2004 av 22. januar 2004 om fastsettelse av framgangsmåtene for veteri-

nærkontroller ved Fellesskapets grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater (EUT L 21 av 

28.1.2004, s. 11).» 

4.  I vedlegg VII kapittel B skal nr. 4.2, 4.3 og 4.4 lyde: 

«4.2.  Bare følgende sauer kan innføres i driftsenheten: 

a)  hanndyr av sau med genotype ARR/ARR, 

b)  hunndyr av sau med minst ett ARR-allel og ingen VRQ-alleler. 

 Som unntak fra bokstav a) og b) kan imidlertid en medlemsstat tillate at sauer som nevnt i bokstav c) og d) 

innføres i driftsenheten, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

i)  Rasen som oppdrettes i driftsenheten, er en lokal rase som står i fare for å forsvinne fra landbruket, i samsvar 

med artikkel 7 nr. 2 og 3 i delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 807/2014(*),  
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ii)  Rasen som oppdrettes i driftsenheten, omfattes av en bevaringsprogram som gjennomføres av en avlsorgani-

sasjon eller et avlslag som er offisielt godkjent i samsvar med artikkel 5 i rådsdirektiv 89/361/EØF(**), eller et 

offentlig kontor, og 

iii)  Forekomsten av ARR-allelet hos rasen som oppdrettes i driftsenheten, er lav, 

c)  hanndyr av sau med minst ett ARR-allel og ingen VRQ-alleler, 

d)  hunndyr av sau uten VRQ-alleler. 

4.3.  Bare følgende avlsværer og formeringsmateriale fra sau kan brukes i driftsenheten: 

a)  hanndyr av sau med genotype ARR/ARR, 

b)  sæd fra værer med genotype ARR/ARR, 

c)  embryoer med minst ett ARR-allel og ingen VRQ-alleler. 

 Som unntak fra bokstav a), b) og c) kan imidlertid en medlemsstat tillate at avlsværer og formeringsmateriale fra 

sau som nevnt i bokstav d), e) og f) brukes i driftsenheten, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

i)  Rasen som oppdrettes i driftsenheten, er en lokal rase som står i fare for å forsvinne fra landbruket, i samsvar 

med artikkel 7 nr. 2 og 3 i delegert forordning (EU) nr. 807/2014, 

ii)  Rasen som oppdrettes i driftsenheten, omfattes av en bevaringsprogram som gjennomføres av en 

avlsorganisasjon eller et avlslag som er offisielt godkjent i samsvar med artikkel 5 i direktiv 89/361/EØF, eller 

et offentlig kontor, og 

iii)  Forekomsten av ARR-allelet hos rasen som oppdrettes i driftsenheten, er lav, 

d)  hanndyr av sau med minst ett ARR-allel og ingen VRQ-alleler, 

e)  sæd fra hanndyr av sau med minst ett ARR-allel og ingen VRQ-alleler, 

f)  embryoer uten VRQ-alleler. 

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

underlagt følgende vilkår: 

a)  Værer og søyer med genotype ARR/ARR kan forflyttes fra driftsenheten for ethvert formål, herunder avl, 

forutsatt at de flyttes til andre driftsenheter som er underlagt anvendelsen av tiltak i henhold til nr. 2.2.2 bokstav 

c) eller nr. 2.2.2 bokstav d), 

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

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

i)  I mottakerenheten skal det ikke finnes noen andre sauer eller geiter enn dem som fôres opp før slakting, 

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

utryddelsestiltak som nevnt i nr. 2.2.2 bokstav c) iii) eller nr. 2.2.2 bokstav d), transporteres direkte til et 

slakteri på territoriet til samme medlemsstat for slakting senest når de er 12 måneder gamle. 

  

(*) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 807/2014 av 11. mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og råds-

forordning 1305/2013 om støtte til utvikling i landdistriktene fra Det europeiske fond for utvikling av landdistriktene 

(EAFRD) og om innføring av overgangsbestemmelser (EUT L 227 av 31.7.2014, s. 1). 

(**) Rådsdirektiv 89/361/EØF av 30. mai 1989 om renrasede avlsdyr av sau og geit (EFT L 153 av 6.6.1989, s. 30).»  
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5.  I vedlegg VIII kapittel A avsnitt A gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Driftsenheter med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke eller kontrollert risiko for klassisk skrapesyke: 

1.1.  I forbindelse med handel innenfor Unionen kan medlemsstatene eventuelt etablere eller føre tilsyn med en 

offisiell ordning for anerkjennelse av driftsenheter med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke og 

driftsenheter med kontrollert risiko for klassisk skrapesyke. På grunnlag av den offisielle ordningen skal de 

opprette og føre lister over driftsenheter med sauer og geiter med ubetydelig risiko og driftsenheter med 

kontrollert risiko for klassisk skrapesyke. 

1.2.  En driftsenhet med sauer som har status som TSE-resistent på nivå 1 i henhold til vedlegg VII kapittel C del 

4 nr. 1 bokstav a), og der ikke noe tilfelle av klassisk skrapesyke har vært bekreftet i løpet av minst de siste 

sju årene, kan anerkjennes som en driftsenhet med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke. 

 En driftsenhet med sauer og/eller geiter kan også anerkjennes som en driftsenhet med ubetydelig risiko for 

klassisk skrapesyke dersom den har oppfylt følgende vilkår i løpet av minst de siste sju sårene: 

a)  sauene og geitene er gitt et varig merke, og det føres register slik at dyrene kan spores tilbake til 

driftsenheten der de ble født, 

b)  det føres register over forflytninger av sauer og geiter til og fra driftsenheten, 

c)  bare følgende sauer og geiter innføres i driftsenheten: 

i)  sauer og geiter fra driftsenheter med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke, 

ii)  sauer og geiter fra driftsenheter som har oppfylt vilkårene fastsatt i bokstav a)–i) i løpet av minst de 

siste sju årene eller minst like lenge som driftsenheten de skal innføres i, har oppfylt vilkårene 

fastsatt i disse bokstavene, 

iii)  sauer med prionproteingenotypen ARR/ARR, 

iv)  sauer eller geiter som oppfyller vilkårene fastsatt i i) eller ii), unntatt det tidsrom de ble holdt på en 

sædstasjon, forutsatt at sædstasjonen oppfyller følgende vilkår: 

— sædstasjonen er godkjent i samsvar med kapittel I avsnitt I i vedlegg D til rådsdirektiv 

92/65/EØF(*) og er under tilsyn i samsvar med kapittel I avsnitt II i nevnte vedlegg, 

— i løpet av de siste sju årene ble bare sauer og geiter fra driftsenheter som i løpet av denne perioden 

har oppfylt vilkårene fastsatt i bokstav a), b) og e), og som har vært gjenstand for regelmessig 

kontroll av en offisiell veterinær eller en veterinær godkjent av vedkommende myndighet, innført 

i sædstasjonen, 

— ingen tilfeller av klassisk skrapesyke har vært bekreftet på sædstasjonen i løpet av de siste sju 

årene, 

— det er gjennomført biosikkerhetstiltak på sædstasjonen for å sikre at sauer og geiter som holdes på 

stasjonen og som kommer fra driftsenheter med ubetydelig eller kontrollert risiko for klassisk 

skrapesyke, verken direkte eller indirekte har kontakt med sauer og geiter fra driftsenheter med 

lavere status for klassisk skrapesyke, 

d)  Driftsenheten blir regelmessig kontrollert for å verifisere overholdelse av bestemmelsene fastsatt i 

bokstav a)–i) av en offisiell veterinær eller en veterinær godkjent for dette formål av vedkommende 

myndighet; dette skal fra og med 1. januar 2014 skje minst en gang i året,  
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e)  Ingen tilfeller av klassisk skrapesyke har blitt bekreftet. 

f)  Fram til og med 31. desember 2013 er alle sauer og geiter nevnt i vedlegg III kapittel A del II nr. 3 eldre 

enn 18 måneder som er selvdøde eller avlivet for andre formål enn slakting for konsum, blitt undersøkt i 

laboratorium for klassisk skrapesyke i samsvar med laboratoriemetodene og protokollene fastsatt i 

vedlegg X kapittel C nr. 3.2. 

 Fra og med 1. januar 2014 skal alle sauer og geiter eldre enn 18 måneder som er selvdøde eller avlivet 

for andre formål enn slakting for konsum, undersøkes i laboratorium for klassisk skrapesyke i samsvar 

med laboratoriemetodene og protokollene fastsatt i vedlegg X kapittel C nr. 3.2. 

 Som unntak fra vilkårene fastsatt i bokstav f) første og annet ledd kan medlemsstatene beslutte at alle 

sauer og geiter eldre enn 18 måneder uten kommersiell verdi og som avlives på slutten av sitt 

produktive liv i stedet for å slaktes for konsum, undersøkes av en offentlig veterinær, og alle som viser 

tegn på kakeksi eller nevrologiske tegn, skal undersøkes for klassisk skrapesyke i et laboratorium i 

samsvar med laboratoriemetodene og protokollene fastsatt i vedlegg X kapittel C nr. 3.2. 

I tillegg til vilkårene fastsatt i bokstav a)–f) skal følgende vilkår oppfylles fra og med 1. januar 2014: 

g)  Bare følgende egg og embryoer fra sau og geit innføres i driftsenheten: 

i)  egg og embryoer fra donordyr som siden fødselen har blitt holdt i en medlemsstat med ubetydelig 

risiko for klassisk skrapesyke eller i en driftsenhet med ubetydelig eller kontrollert risiko for 

klassisk skrapesyke, eller som oppfyller følgende krav: 

— de er gitt et varig merke slik at de kan spores tilbake til driftsenheten der de ble født, 

— de har siden fødselen blitt holdt i driftsenheter der det har ikke vært noe bekreftet tilfelle av 

klassisk skrapesyke så lenge de har oppholdt seg der, 

— de viste ingen kliniske tegn på klassisk skrapesyke på tidspunktet for oppsamling av egg eller 

embryoer, 

ii)  Egg og embryoer fra sauer med minst ett ARR-allel. 

h)  Bare følgende sæd fra sauer og geiter innføres i driftsenheten: 

i)  sæd fra donordyr som siden fødselen er blitt holdt i en medlemsstat med ubetydelig risiko for 

klassisk skrapesyke eller i en driftsenhet med ubetydelig risiko eller kontrollert risiko for klassisk 

skrapesyke, eller som oppfyller følgende krav: 

— de er gitt et varig merke slik at de kan spores tilbake til driftsenheten der de ble født, 

— de viste ingen kliniske tegn på klassisk skrapesyke på tidspunktet for sædoppsamling, 

ii)  sæd fra værer med prionproteingenotypen ARR/ARR, 

i)  Sauene og geitene i driftsenheten har ingen direkte eller indirekte kontakt med og beiter ikke på samme 

beite som sauer og geiter fra driftsenheter med lavere status for klassisk skrapesyke.  
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1.3.  En driftsenhet med sauer og/eller geiter kan anerkjennes som en driftsenhet med kontrollert risiko for klassisk 

skrapesyke dersom den har oppfylt følgende vilkår i løpet av minst de siste tre årene: 

a)  Sauene og geitene er gitt et varig merke, og det føres register slik at dyrene kan spores tilbake til drifts-

enheten der de ble født, 

b)  Det føres register over forflytninger av sauer og geiter til og fra driftsenheten, 

c)  Bare følgende sauer og geiter innføres i driftsenheten: 

i)  sauer og geiter fra driftsenheter med ubetydelig eller kontrollert risiko for klassisk skrapesyke, 

ii)  sauer og geiter fra driftsenheter som har oppfylt vilkårene fastsatt i bokstav a)–i) i løpet av minst de 

siste tre årene eller minst like lenge som driftsenheten de skal innføres i, har oppfylt vilkårene 

fastsatt i disse bokstavene, 

iii)  sauer med prionproteingenotypen ARR/ARR, 

iv)  sauer eller geiter som oppfyller vilkårene fastsatt i i) eller ii), unntatt det tidsrom de ble holdt på en 

sædstasjon, forutsatt at sædstasjonen oppfyller følgende vilkår: 

— sædstasjonen er godkjent i samsvar med kapittel I avsnitt I i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF og 

er under tilsyn i samsvar med kapittel I avsnitt II i nevnte vedlegg, 

— i løpet av de siste tre årene ble bare sauer og geiter fra driftsenheter som i løpet av denne perioden 

har oppfylt vilkårene fastsatt i bokstav a), b) og e), og som har vært gjenstand for regelmessig 

kontroll av en offisiell veterinær eller en veterinær godkjent av vedkommende myndighet, innført 

i sædstasjonen, 

— ingen tilfeller av klassisk skrapesyke har vært bekreftet på sædstasjonen i løpet av de siste tre 

årene, 

— det er gjennomført biosikkerhetstiltak på sædstasjonen for å sikre at sauer og geiter som holdes på 

stasjonen og som kommer fra driftsenheter med ubetydelig eller kontrollert risiko for klassisk 

skrapesyke, verken direkte eller indirekte har kontakt med sauer og geiter fra driftsenheter med 

lavere status for klassisk skrapesyke, 

d)  Driftsenheten blir regelmessig kontrollert for å verifisere overholdelse av bestemmelsene fastsatt i 

bokstav a)–i), av en offisiell veterinær eller en veterinær godkjent for dette formål av vedkommende 

myndighet; dette skal fra og med 1. januar 2014 skje minst en gang i året, 

e)  Ingen tilfeller av klassisk skrapesyke har blitt bekreftet. 

f)  Fram til og med 31. desember 2013 har alle sauer og geiter nevnt i vedlegg III kapittel A del II nr. 3 som 

er eldre enn 18 måneder og som er selvdøde eller avlivet for andre formål enn slakting for konsum, blitt 

undersøkt i laboratorium for klassisk skrapesyke i samsvar med laboratoriemetodene og protokollene 

fastsatt i vedlegg X kapittel C nr. 3.2. 

 Fra og med 1. januar 2014 skal alle sauer og geiter eldre enn 18 måneder som er selvdøde eller avlivet for 

andre formål enn slakting for konsum, undersøkes i laboratorium for klassisk skrapesyke i samsvar med 

laboratoriemetodene og protokollene fastsatt i vedlegg X kapittel C nr. 3.2. 

 Som unntak fra vilkårene fastsatt i bokstav f) første og annet ledd kan medlemsstatene beslutte at alle sauer 

og geiter eldre enn 18 måneder uten kommersiell verdi og som avlives på slutten av sitt produktive liv i 

stedet for å slaktes for konsum, undersøkes av en offentlig veterinær, og alle som viser tegn på kakeksi 

eller nevrologiske tegn, skal undersøkes for klassisk skrapesyke i et laboratorium i samsvar med 

laboratoriemetodene og protokollene fastsatt i vedlegg X kapittel C nr. 3.2.  
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I tillegg til vilkårene fastsatt i bokstav a)–f) skal følgende vilkår oppfylles fra og med 1. januar 2014: 

g)  Bare følgende egg og embryoer fra sau og geit innføres i driftsenheten: 

i)  egg og embryoer fra donordyr som siden fødselen har blitt holdt i en medlemsstat med ubetydelig 

risiko for klassisk skrapesyke eller i en driftsenhet med ubetydelig eller kontrollert risiko for 

klassisk skrapesyke, eller som oppfyller følgende krav: 

— de er gitt et varig merke slik at de kan spores tilbake til driftsstedet der de ble født, 

— de har siden fødselen blitt holdt i driftsenheter der det har ikke vært noe bekreftet tilfelle av 

klassisk skrapesyke så lenge de har oppholdt seg der, 

— de viste ingen kliniske tegn på klassisk skrapesyke på tidspunktet for oppsamling av embryoer 

eller egg, 

ii)  egg og embryoer fra sauer med minst ett ARR-allel, 

h)  Bare følgende sæd fra sauer og geiter innføres i driftsenheten: 

i)  sæd fra donordyr som siden fødselen har blitt holdt i en medlemsstat med ubetydelig risiko for 

klassisk skrapesyke eller i en driftsenhet med ubetydelig risiko eller med kontrollert risiko for 

klassisk skrapesyke, eller som oppfyller følgende krav: 

— de er gitt et varig merke slik at de kan spores tilbake til driftsstedet der de ble født, 

— de viste ingen kliniske tegn på klassisk skrapesyke på tidspunktet for sædoppsamling, 

ii)  sæd fra værer med prionproteingenotypen ARR/ARR, 

i)  Sauene og geitene i driftsenheten har ingen direkte eller indirekte kontakt med og beiter ikke på samme 

beite som sauer og geiter fra driftsenheter med lavere status for klassisk skrapesyke. 

1.4.  Dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke bekreftes i en driftsenhet med ubetydelig eller kontrollert risiko for 

klassisk skrapesyke, eller i en driftsenhet der det er påvist en epidemiologisk forbindelse til en driftsenhet 

med ubetydelig risiko eller kontrollert risiko for klassisk skrapesyke som følge av en undersøkelse som 

nevnt i vedlegg VII kapittel B del 1, skal driftsenheten med ubetydelig risiko eller kontrollert risiko for 

klassisk skrapesyke umiddelbart slettes fra listen nevnt i nr. 1.1. 

 Medlemsstaten skal umiddelbart underrette de øvrige medlemsstatene som har innført sauer og geiter fra 

driftsenheten, eller sæd eller embryoer som er oppsamlet fra sauer og geiter som har blitt holdt i den infiserte 

driftsenheten de siste sju årene når det gjelder driftsenheter med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke, eller 

de siste tre årene når det gjelder driftsenheter med kontrollert risiko for klassisk skrapesyke. 

  

(*) Rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor Fellesskapet med 

dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige fellesskapsregler oppført 

i vedlegg A del I til direktiv 90/425/EØF, og ved innførsel av nevnte dyr, sæd, egg og embryoer til Fellesskapet 

(EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54).» 

b)  Nr. 2.1 bokstav b) og c) skal lyde: 

«b)  Det har blitt tatt prøver i minst de siste sju årene av sauer og geiter som har vist kliniske tegn som er forenlige 

med klassisk skrapesyke,  
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c)  I minst de siste sju årene har et tilstrekkelig stort antall sauer og geiter eldre enn 18 måneder som er representative 

for sauer og geiter som er slaktet, har dødd eller er avlivet av andre årsaker enn slakting for konsum, årlig vært 

gjenstand for undersøkelser som gjør det mulig å påvise klassisk skrapesyke med et konfidensnivå på 95 % 

dersom sykdommen er til stede i bestanden med en prevalens som overstiger 0,1 %, og det har ikke blitt 

rapportert noen tilfeller av klassisk skrapesyke i perioden.» 

c)  Nr. 2.3 skal lyde: 

«2.3.  Følgende medlemsstater eller områder i medlemsstater har ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke: 

— Østerrike 

— Finland 

— Sverige.» 

d)  Nr. 3.2 skal lyde: 

«3.2.  Følgende medlemsstaters nasjonale programmer for bekjempelse av skrapesyke godkjennes herved: 

— Danmark.» 

e)  Nr. 4 skal lyde: 

«4.  Handel innenfor Unionen med sauer og geiter samt sæd og embryoer fra disse 

 Følgende vilkår får anvendelse: 

4.1.  Sauer og geiter 

a)  Avlsdyr av sau og geit beregnet på andre medlemsstater enn medlemsstater med ubetydelig risiko for 

klassisk skrapesyke eller med et godkjent nasjonalt program for bekjempelse av skrapesyke skal 

i)  komme fra en driftsenhet eller driftsenheter med ubetydelig eller kontrollert risiko for klassisk 

skrapesyke, eller 

ii)  komme fra en medlemsstat eller en sone i en medlemsstat med ubetydelig risiko for klassisk 

skrapesyke, eller 

iii)  når det gjelder sauer, være av prionproteingenotypen ARR/ARR, forutsatt at de ikke kommer fra en 

driftsenhet som er underlagt restriksjonene fastsatt i vedlegg VII kapittel B nr. 3 og 4. 

b)  Sauer og geiter for alle formål unntatt umiddelbar slakting, beregnet på medlemsstater med ubetydelig 

risiko for klassisk skrapesyke eller med et godkjent nasjonalt program for bekjempelse av skrapesyke, 

skal 

i)  komme fra en driftsenhet eller driftsenheter med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke, eller 

ii)  komme fra en medlemsstat eller en sone i en medlemsstat med ubetydelig risiko for klassisk 

skrapesyke, eller 

iii)  når det gjelder sauer, være av prionproteingenotypen ARR/ARR, forutsatt at de ikke kommer fra en 

driftsenhet som er underlagt restriksjonene fastsatt i vedlegg VII kapittel B nr. 3 og 4. 

c)  Som unntak fra bokstav a) og b) får kravene fastsatt i nevnte bokstaver ikke anvendelse på sauer og 

geiter som holdes i og flyttes utelukkende mellom godkjente organer, institutter eller stasjoner som 

definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i direktiv 92/65/EØF.  
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d)  Som unntak fra bokstav a) og b) kan vedkommende myndighet i en medlemsstat tillate handel innenfor 

Unionen med dyr som ikke oppfyller kravene fastsatt i nevnte bokstaver, forutsatt at den har innhentet 

forhåndssamtykke fra vedkommende myndighet i bestemmelsesstatene for vedkommende dyr, og 

forutsatt at dyrene oppfyller følgende vilkår: 

i)  dyrene tilhører en lokal rase som står i fare for å forsvinne fra landbruket, som nevnt i artikkel 7 

nr. 2 og 3 i delegert forordning (EU) nr. 807/2014, 

ii)  dyrene er innført i en stambok opprettet og vedlikeholdt av en avlsorganisasjon eller et avlslag som 

er offisielt godkjent i samsvar med artikkel 5 i direktiv 89/361/EØF i avsenderstaten, eller av et 

offentlig kontor i den aktuelle medlemsstaten, og dyrene skal føres inn i en stambok for den 

aktuelle rasen som opprettes og føres av en avlsorganisasjon eller et avlslag som er offisielt 

godkjent i samsvar med artikkel 5 i direktiv 89/361/EØF i bestemmelsesstaten, eller av et offentlig 

kontor i nevnte medlemsstat, 

iii)  i avsenderstaten og i bestemmelsesstaten gjennomfører avlsorganisasjoner eller avlslag eller det 

offentlige kontoret nevnt i ii) et bevaringsprogram for rasen, 

iv)  dyrene kommer ikke fra en driftsenhet som er underlagt restriksjonene fastsatt i vedlegg VII kapittel 

B nr. 3 og 4, 

v)  etter at dyrene som ikke oppfyller kravene fastsatt i bokstav a) eller b) er ført inn i den mottakende 

driftsenheten i bestemmelsesstaten, skal forflytning av alle sauer og geiter i driftsenheten begrenses 

i samsvar med nr. 3.4 i kapittel B i vedlegg VII i et tidsrom på tre år, eller i et tidsrom på sju år når 

bestemmelsesstaten er en medlemsstat med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke eller med et 

godkjent nasjonalt program for bekjempelse av skrapesyke. 

 Som unntak fra første ledd får slike restriksjoner på forflytning ikke anvendelse på handel innenfor 

Unionen med dyr som foretas i samsvar med vilkårene fastsatt i nr. 4.1 bokstav d) i dette avsnitt, 

eller innenlands forflytning av dyr bestemt for en driftsenhet der en lokal rase som står i fare for å 

forsvinne fra landbruket, som nevnt i artikkel 7 nr. 2 og 3 i delegert forordning (EU) nr. 807/2014, 

oppdrettes, forutsatt at rasen omfattes av et bevaringsprogram som gjennomføres av en 

avlsorganisasjon eller et avlslag som er offisielt godkjent eller anerkjent i samsvar med artikkel 5 i 

direktiv 89/361/EØF eller av et offentlig kontor. 

 I forbindelse med handelen innenfor Unionen eller den innenlands forflytningen nevnt i bokstav v) 

annet ledd skal forflytning av alle sauer og geiter i driftsenheten eller driftsenhetene som mottar dyr 

i henhold til nevnte unntak, begrenses i samsvar med bokstav v) første og annet ledd. 

4.2.  Sæd og embryoer fra sau og geit skal 

a)  oppsamles fra dyr som siden fødselen og uten avbrudd har vært holdt i en driftsenhet eller driftsenheter 

med ubetydelig eller kontrollert risiko for klassisk skrapesyke, med mindre driftsenheten er en 

sædstasjon, forutsatt at sædstasjonen oppfyller vilkårene fastsatt i nr. 1.3 bokstav c) iv), eller 

b)  oppsamles fra dyr som i de siste tre årene før oppsamlingen uten avbrudd har vært holdt i en eller flere 

driftsenheter som har oppfylt alle vilkår fastsatt i nr. 1.3 bokstav a)-f) i tre år, med mindre driftsenheten 

er en sædstasjon, forutsatt at sædstasjonen oppfyller vilkårene fastsatt i nr. 1.3 bokstav c) iv), eller 

c)  oppsamles fra dyr som siden fødselen uten avbrudd har vært holdt i en stat eller sone med ubetydelig 

risiko for klassisk skrapesyke, eller 

d)  når det gjelder sæd fra sau, oppsamles fra hanndyr med prionproteingenotype ARR/ARR, eller 

e)  når det gjelder embryoer fra sau, ha minst ett ARR-allel.»  
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6.  Vedlegg IX skal lyde: 

«VEDLEGG IX 

IMPORT TIL UNIONEN AV LEVENDE DYR, EMBRYOER, EGG OG PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE 

KAPITTEL B 

Import av storfe 

AVSNITT A 

Import fra en stat eller region med ubetydelig BSE-risiko 

Ved import av storfe fra en stat eller region med ubetydelig BSE-risiko skal det framlegges et helsesertifikat som attesterer 

a)  at dyrene ble født og oppdrettet uten avbrudd i en stat eller region eller stater eller regioner som er klassifisert i samsvar 

med kommisjonsvedtak 2007/453/EF(*) som stater eller regioner med ubetydelig BSE-risiko, 

b)  at dyrene er identifisert ved hjelp av et permanent identifikasjonssystem som gjør det mulig å spore dem tilbake til mordyret 

og opprinnelsesbesetningen, og har ikke vært eksponert for følgende storfe: 

i)  alle tilfeller av BSE, 

ii)  alt storfe som i løpet av sitt første leveår ble oppdrettet sammen med syke dyr i sitt første leveår, og som i dette 

tidsrommet i henhold til undersøkelsen konsumerte det samme potensielt kontaminerte fôret, eller 

iii)  dersom resultatene av undersøkelsen nevnt i punkt ii) er usikre, alt storfe født i den samme besetningen som BSE-

tilfellene tolv måneder før eller etter at BSE-tilfellene ble født, 

 og 

c)  at dersom det har vært nasjonale tilfeller av BSE i den berørte staten, er dyrene født: 

i)  etter datoen da forbudet mot fôring av drøvtyggere med kjøttbeinmel og fettgrever fra drøvtyggere, i henhold til 

definisjonen i OIEs helseregelverk for landdyr, var effektivt iverksatt, eller 

ii)  etter datoen da det siste nasjonale tilfellet av BSE ble født, dersom dyrene ble født etter datoen for fôringsforbudet 

nevnt i punkt i). 

AVSNITT B 

Import fra stater eller regioner med kontrollert BSE-risiko 

Ved import av storfe fra en stat eller region med kontrollert BSE-risiko skal det framlegges et helsesertifikat som attesterer 

a)  at staten eller regionen er klassifisert i samsvar med vedtak 2007/453/EF som en stat eller region med kontrollert BSE-

risiko, 

b)  at dyrene er identifisert ved hjelp av et permanent identifikasjonssystem som gjør det mulig å spore dem tilbake til mordyret 

og opprinnelsesbesetningen, og har ikke vært eksponert for følgende storfe: 

i)  alle tilfeller av BSE, 

ii)  alt storfe som i løpet av sitt første leveår ble oppdrettet sammen med syke dyr i sitt første leveår, og som i dette 

tidsrommet i henhold til undersøkelsen konsumerte det samme potensielt kontaminerte fôret, eller  
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iii) dersom resultatene av undersøkelsen nevnt i punkt ii) er usikre, alt storfe født i den samme besetningen som BSE-

tilfellene tolv måneder før eller etter at BSE-tilfellene ble født. 

c)  at dyrene ble født 

i)  etter datoen da forbudet mot fôring av drøvtyggere med kjøttbeinmel og fettgrever fra drøvtyggere, i henhold til 

definisjonen i OIEs helseregelverk for landdyr, var effektivt iverksatt, eller 

ii)  etter datoen da det siste nasjonale tilfellet av BSE ble født, dersom dyrene ble født etter datoen for fôringsforbudet 

nevnt i punkt i). 

AVSNITT C 

Import fra stater eller regioner med ikke-fastsatt BSE-risiko 

Ved import av storfe fra en stat eller region med ikke-fastsatt BSE-risiko skal det framlegges et helsesertifikat som attesterer 

a)  at staten eller regionen er klassifisert i samsvar med vedtak 2007/453/EF som en stat eller region med ikke-fastsatt BSE-

risiko, 

b)  at fôring av drøvtyggere med kjøttbeinmel og fettgrever fra drøvtyggere, i henhold til definisjonen i OIEs helseregelverk for 

landdyr, er forbudt, og forbudet har vært effektivt håndhevet i staten eller regionen, 

c)  at dyrene er identifisert ved hjelp av et permanent identifikasjonssystem som gjør det mulig å spore dem tilbake til mordyret 

og opprinnelsesbesetningen, og har ikke vært eksponert for følgende storfe: 

i)  alle tilfeller av BSE, 

ii)  alt storfe som i løpet av sitt første leveår ble oppdrettet sammen med syke dyr i sitt første leveår, og som i dette 

tidsrommet i henhold til undersøkelsen konsumerte det samme potensielt kontaminerte fôret, eller 

iii)  dersom resultatene av undersøkelsen nevnt i punkt ii) er usikre, alt storfe født i den samme besetningen som BSE-

tilfellene tolv måneder før eller etter at BSE-tilfellene ble født. 

d)  at dyrene ble født 

i)  minst to år etter datoen da forbudet mot fôring av drøvtyggere med kjøttbeinmel og fettgrever fra drøvtyggere, i henhold 

til definisjonen i OIEs helseregelverk for landdyr, var effektivt iverksatt, eller 

ii)  etter datoen da det siste nasjonale tilfellet av BSE ble født, dersom dyrene ble født etter datoen for fôringsforbudet 

nevnt i punkt i). 

KAPITTEL C 

Import av produkter av animalsk opprinnelse fra storfe, sau eller geit 

AVSNITT A 

Produkter 

Følgende produkter framstilt av storfe, sau eller geit som definert i følgende numre i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004 

skal være underlagt vilkårene fastsatt i avsnitt B, C eller D i dette kapittel, avhengig av opprinnelsesstatens BSE-risikokategori: 

— ferskt kjøtt i henhold til nr. 1.10, 

— kvernet kjøtt i henhold til nr. 1.13, 

— mekanisk utbeinet kjøtt i henhold til nr. 1.14,  
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— bearbeidet kjøtt i henhold til nr. 1.15, 

— kjøttprodukter i henhold til nr. 7.1, 

— smeltet animalsk fett i henhold til nr. 7.5, 

— fettgrever i henhold til nr. 7.6, 

— gelatin i henhold til nr. 7.7, unntatt gelatin fra huder og skinn, 

— kollagen i henhold til nr. 7.8, unntatt kollagen fra huder og skinn, 

— behandlede mager, blærer og tarmer i henhold til nr. 7.9. 

AVSNITT B 

Import fra en stat eller region med ubetydelig BSE-risiko 

Ved import av produkter av animalsk opprinnelse fra storfe, sau og geit nevnt i avsnitt A fra en stat eller region med ubetydelig 

BSE-risiko skal det framlegges et hygienesertifikat som attesterer 

a)  at staten eller regionen er klassifisert i samsvar med vedtak 2007/453/EF som en stat eller region med ubetydelig BSE-risiko, 

b)  at dyrene som produktene av animalsk opprinnelse fra storfe, sau og geit stammer fra, har gjennomgått en kontroll ante mortem 

og post mortem med positivt resultat, 

c)  at produktene av animalsk opprinnelse fra storfe, sau eller geit ikke inneholder eller stammer ikke fra spesifisert risikomateriale 

i henhold til nr. 1 i vedlegg V til denne forordning, 

d)  at dersom dyrene som produktene av animalsk opprinnelse fra storfe stammer fra, kommer fra en stat eller region som er 

klassifisert i samsvar med vedtak 2007/453/EF som en stat eller region med kontrollert eller ikke-fastsatt BSE-risiko, kan som 

unntak fra bokstav c) i dette avsnitt, skrotter, halve skrotter eller halve skrotter oppdelt i høyst tre stykker for engrossalg samt 

kvarte skrotter som ikke inneholder annet spesifisert risikomateriale enn virvelsøylen, herunder nerveknutene i ryggraden, 

importeres. Når det gjelder slik import, skal skrotter eller stykker av skrotter av storfe for engrossalg som inneholder 

virvelsøyle som defineres som spesifisert risikomateriale i samsvar med nr. 1 i vedlegg V til denne forordning, identifiseres ved 

hjelp av en klart synlig rød stripe på etiketten som nevnt i artikkel 13 eller 15 i forordning (EF) nr. 1760/2000. Dessuten skal en 

særskilt angivelse av antallet skrotter av storfe eller antallet skrotter av storfe oppdelt i stykker for engrossalg, der det kreves at 

virvelsøylen fjernes, tilføyes det felles veterinærdokument til bruk ved import nevnt i artikkel 2 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 136/2004, 

e)  at produktene av animalsk opprinnelse fra storfe, sau og geit ikke inneholder og stammer ikke fra mekanisk utbeinet kjøtt fra 

bein fra storfe, sau eller geit, unntatt dersom dyrene som produktene av storfe, sau og geit stammer fra, ble født, oppdrettet uten 

avbrudd og slaktet i en stat eller region som er klassifisert i samsvar med vedtak 2007/453/EF som en stat eller region med 

ubetydelig BSE-risiko der det ikke har forekommet nasjonale tilfeller av BSE, 

f)  at dyrene som produktene av animalsk opprinnelse fra storfe, sau og geit stammer fra, ikke er slaktet etter bedøving ved 

innsprøyting av gass i kraniehulen eller avlivet med samme metode, eller slaktet etter bedøving ved ødeleggelse av 

sentralnervevev ved at et avlangt stavformet instrument føres inn i kraniehulen, unntatt dersom dyrene som produktene av 

storfe, sau og geit stammer fra, ble født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i en stat eller region som er klassifisert i samsvar 

med vedtak 2007/453/EF som en stat eller region med ubetydelig BSE-risiko,  
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g)  dersom dyrene som produktene av animalsk opprinnelse fra storfe, sau og geit er framstilt av, stammer fra en stat eller region 

som er klassifisert i samsvar med vedtak 2007/453/EF som en stat eller region med ikke-fastsatt BSE-risiko, har dyrene ikke 

blitt fôret med kjøttbeinmel eller fettgrever, i henhold til definisjonen i OIEs helseregelverk for landdyr, 

h)  at dersom dyrene som produktene av animalsk opprinnelse fra storfe, sau og geit stammer fra, kommer fra en stat eller region 

som er klassifisert i samsvar med vedtak 2007/453/EF som en stat eller region med ikke-fastsatt BSE-risiko, skal produktene 

være framstilt og håndtert på en måte som sikrer at de ikke inneholder og ikke er forurenset med nerve- eller lymfevev som 

eksponeres under utbeiningen. 

AVSNITT C 

Import fra stater eller regioner med kontrollert BSE-risiko 

1.  Ved import av produkter av animalsk opprinnelse fra storfe, sau og geit nevnt i avsnitt A fra en stat eller region med 

kontrollert BSE-risiko, skal det framlegges et hygienesertifikat som attesterer 

a)  staten eller regionen er klassifisert i samsvar med vedtak 2007/453/EF som en stat eller region med kontrollert BSE-

risiko, 

b)  dyrene som produktene av animalsk opprinnelse fra storfe, sau og geit kommer fra, har gjennomgått en kontroll ante 

mortem og post mortem med positivt resultat, 

c)  dyrene som produktene av animalsk opprinnelse fra storfe, sau og geit beregnet på eksport kommer fra, ikke er slaktet, 

etter bedøving, ved at sentralnervevev er blitt ødelagt ved at et avlangt stavformet instrument føres inn i kraniehulen, 

eller ved innsprøyting av gass i kraniehulen, 

d)  produktene av animalsk opprinnelse fra storfe, sau og geit verken inneholder eller stammer fra spesifisert 

risikomateriale i henhold til nr. 1 i vedlegg V til denne forordning, eller mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sau 

eller geit. 

2.  For produkter av animalsk opprinnelse fra storfe kan, som unntak fra nr. 1 bokstav d), skrotter, halve skrotter eller halve 

skrotter oppdelt i høyst tre deler for engrossalg samt firedeler som ikke inneholder annet spesifisert risikomateriale enn 

virvelsøylen, herunder nerveknutene i ryggraden, importeres. 

3.  Dersom det kreves at virvelsøylen fjernes, skal skrotter av storfe, eller stykker av skrotter for engrossalg som inneholder 

virvelsøyle, identifiseres ved hjelp av en godt synlig rød stripe på etiketten som nevnt i artikkel 13 eller 15 i forordning 

(EF) nr. 1760/2000. 

4.  Når det gjelder import, skal antallet skrotter av storfe, eller stykker av skrotter for engrossalg, der det kreves at virvelsøylen 

fjernes, tilføyes det felles veterinærdokument til bruk ved import nevnt i artikkel 2 nr. 1 i forordning (EF) nr. 136/2004. 

5.  For tarmer som har opprinnelse i en stat eller region med ubetydelig BSE-risiko, skal det ved import av behandlede tarmer 

framlegges et hygienesertifikat som attesterer 

a)  at staten eller regionen er klassifisert i samsvar med vedtak 2007/453/EF som en stat eller region med kontrollert BSE-

risiko, 

b)  at dyrene som produktene av animalsk opprinnelse fra storfe, sauer og geiter stammer fra, ble født, oppdrettet uten 

avbrudd og slaktet i en stat eller region med ubetydelig BSE-risiko, og har gjennomgått en kontroll ante mortem og 

post mortem,  
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c)  at dersom tarmene har opprinnelse i en stat eller region der det har vært nasjonale tilfeller av BSE: 

i)  ble dyrene født etter datoen da forbudet mot fôring av drøvtyggere med kjøttbeinmel og fettgrever fra drøvtyggere 

var iverksatt, eller 

ii)  inneholder ikke og stammer ikke produktene av animalsk opprinnelse fra storfe, sau eller geit fra spesifisert 

risikomateriale i henhold til nr. 1 i vedlegg V til denne forordning. 

AVSNITT D 

Import fra stater eller regioner med ikke-fastsatt BSE-risiko 

1.  Ved import av produkter av animalsk opprinnelse fra storfe, sau og geit nevnt i avsnitt A fra en stat eller region med ikke-

fastsatt BSE-risiko skal det framlegges et hygienesertifikat som attesterer 

a)  at dyrene som produktene av animalsk opprinnelse fra storfe, sau og geit kommer fra, ikke er blitt fôret med 

kjøttbeinmel eller fettgrever fra drøvtyggere, i henhold til definisjonen i OIEs helseregelverk for landdyr, og har 

gjennomgått en kontroll ante mortem og post mortem med positivt resultat, 

b)  at dyrene som produktene av animalsk opprinnelse fra storfe, sau og geit kommer fra, ikke er slaktet, etter bedøving, 

ved at sentralnervevev er blitt ødelagt ved at et avlangt stavformet instrument føres inn i kraniehulen, eller ved 

innsprøyting av gass i kraniehulen, 

c)  at produktene av animalsk opprinnelse fra storfe, sau og geit ikke inneholder og ikke stammer fra 

i)  spesifisert risikomateriale som definert i nr. 1 i vedlegg V til denne forordning, 

ii)  nerve- eller lymfevev som eksponeres under utbeiningen, eller 

iii)  mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sau eller geit. 

2.  For produkter av animalsk opprinnelse fra storfe kan, som unntak fra nr. 1 bokstav c), skrotter, halve skrotter eller halve 

skrotter oppdelt i høyst tre deler for engrossalg samt firedeler som ikke inneholder annet spesifisert risikomateriale enn 

virvelsøylen, herunder nerveknutene i ryggraden, importeres. 

3.  Dersom det kreves at virvelsøylen fjernes, skal skrotter av storfe, eller stykker av skrotter for engrossalg som inneholder 

virvelsøyle, identifiseres ved hjelp av en godt synlig rød stripe på etiketten som nevnt i artikkel 13 eller 15 i forordning 

(EF) nr. 1760/2000. 

4.  Når det gjelder import, skal en særskilt angivelse av antallet skrotter av storfe, eller stykker av skrotter for engrossalg der 

det kreves at virvelsøylen fjernes, tilføyes det felles veterinærdokument til bruk ved import nevnt i artikkel 2 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 136/2004. 

5.  For tarmer som har opprinnelse i en stat eller region med ubetydelig BSE-risiko, skal det ved import av behandlede tarmer 

framlegges et hygienesertifikat som attesterer 

a)  at staten eller regionen er klassifisert i samsvar med vedtak 2007/453/EF som en stat eller region med ikke-fastsatt 

BSE-risiko, 

b)  at dyrene som produktene av animalsk opprinnelse fra storfe, sau og geit stammer fra, ble født, oppdrettet uten avbrudd 

og slaktet i en stat eller region med ubetydelig BSE-risiko, og har gjennomgått en kontroll ante mortem og post 

mortem, 

c)  at dersom tarmene har opprinnelse i en stat eller region der det har vært nasjonale tilfeller av BSE: 

i)  ble dyrene født etter datoen da forbudet mot fôring av drøvtyggere med kjøttbeinmel og fettgrever fra drøvtyggere 

var iverksatt, eller 

ii)  inneholder ikke og stammer ikke produktene av animalsk opprinnelse fra storfe, sau eller geit fra spesifisert 

risikomateriale i henhold til nr. 1 i vedlegg V til denne forordning.  
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KAPITTEL D 

Import av animalske biprodukter og avledede produkter fra storfe, sau og geit 

AVSNITT A 

Animalske biprodukter 

Dette kapittel får anvendelse på følgende animalske biprodukter i henhold til artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009 og 

følgende avledede produkter i henhold til artikkel 3 nr. 2 i nevnte forordning, forutsatt at nevnte animalske biprodukter og 

avledede produkter er av animalsk opprinnelse fra storfe, sau og geit: 

a)  smeltet fett fra kategori 2-materiale, som er beregnet på bruk som organisk gjødsel eller jordforbedringsmiddel, som fastsatt 

i nr. 22 i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1069/2009, 

b)  bein eller beinprodukter fra kategori 2-materiale, 

c)  smeltet fett fra kategori 3-materiale, som er beregnet på bruk som organisk gjødsel, jordforbedringsmiddel eller fôr, som 

fastsatt i henholdsvis nr. 22 og 25 i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1069/2009, eller deres utgangsmateriale, 

d)  fôr til kjæledyr og tyggesaker til hunder, 

e)  blodprodukter, 

f)  bearbeidet animalsk protein, 

g)  bein eller beinprodukter fra kategori 3-materiale, 

h)  gelatin og kollagen fra andre materialer enn huder og skinn, 

i)  kategori 3-materiale og avledede produkter som ikke er nevnt i bokstav c)–h), unntatt: 

i)  ferske huder og skinn, behandlede huder og skinn, 

ii)  gelatin og kollagen fra huder og skinn, 

iii)  fettderivater. 

AVSNITT B 

Krav til hygienesertifikater 

Ved import av animalske biprodukter og avledede produkter fra storfe, sau og geit nevnt i avsnitt A skal det framlegges et 

hygienesertifikat som attesterer 

a)  at det animalske biproduktet eller avledede produktet 

i)  ikke inneholder og ikke stammer ikke fra spesifisert risikomateriale i henhold til nr. 1 i vedlegg V til denne forordning, og 

ii)  ikke inneholder og ikke stammer fra mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sau eller geit, unntatt dersom dyrene som 

de animalske biproduktene eller avledede produktet er framstilt av, ble født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i en stat 

eller region som er klassifisert i samsvar med vedtak 2007/453/EF som en stat eller region med ubetydelig BSE-risiko, der 

det ikke har forekommet nasjonale tilfeller av BSE, og 

iii)  stammer fra dyr som ikke er blitt avlivet, etter bedøving, ved ødeleggelse av sentralnervevev ved at et avlangt stavformet 

instrument føres inn i kraniehulen, eller ved innsprøyting av gass i kraniehulen, med unntak av dyr som er født, oppdrettet 

uten avbrudd og slaktet i en stat eller region klassifisert som stat eller region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med 

vedtak 2007/453/EF, eller  



Nr. 34/80 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.5.2020 

 

b)  det animalske biproduktet eller avledede produktet verken inneholder eller stammer fra andre materialer fra storfe, sau og 

geit enn de som stammer fra dyr som er født, oppdrettet uten avbrudd og slaktet i en stat eller region som er klassifisert som 

en stat eller region med ubetydelig BSE-risiko i samsvar med vedtak 2007/453/EF. 

I tillegg til bokstav a) og b) skal det ved import av animalske biprodukter og avledede produkter nevnt i avsnitt A som 

inneholder melk eller melkeprodukter fra sauer eller geiter beregnet på bruk som fôr, framlegges et hygienesertifikat som 

attesterer 

c)  at de sauer og geiter som nevnte animalske biprodukter eller avledede produkter stammer fra, har siden fødselen uten 

avbrudd vært holdt i en stat der følgende vilkår er oppfylt: 

i)  Klassisk skrapesyke er meldepliktig. 

ii)  Det er innført holdningsskapende tiltak og en overvåkings- og tilsynsordning. 

iii)  Det er innført offentlige restriksjoner på driftsenheter med sau eller geit ved mistanke om TSE eller bekreftelse på 

klassisk skrapesyke. 

iv)  Sauer og geiter infisert med klassisk skrapesyke blir avlivet og fullstendig destruert. 

v)  Fôring av sauer og geiter med kjøttbeinmel eller fettgrever fra drøvtyggere, i henhold til definisjonen i Verdens 

dyrehelseorganisasjons (IOE) helseregelverk for landdyr er blitt forbudt, og forbudet har vært håndhevet i hele staten i 

minst de siste sju årene, 

d)  Melken og melkeproduktene fra sau eller geit kommer fra driftsenheter som ikke er underlagt offentlige restriksjoner på 

grunn av mistanke om TSE, 

e)  Melken og melkeproduktene fra sau eller geit kommer fra driftsenheter der det ikke har vært diagnostisert noe tilfelle av 

klassisk skrapesyke på de siste sju årene, eller dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet, 

i)  er alle geiter og sauer i driftsenheten blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med genotypen ARR/ARR, avlssøyer 

med minst ett ARR-allel og ingen VRQ-alleler samt andre sauer med minst ett ARR-allel, eller 

ii)  har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og driftsenheten har i minst to år etter at det 

siste tilfellet av klassisk skrapesyke ble bekreftet, vært underlagt skjerpet overvåking for TSE som omfatter 

undersøkelser med negativt resultat for forekomst av TSE i samsvar med laboratoriemetodene fastsatt i vedlegg X 

kapittel C nr. 3.2, med hensyn til alle følgende dyr som er eldre enn 18 måneder, unntatt sauer med genotypen 

ARR/ARR: 

— dyr som slaktes for konsum, og 

— dyr som er selvdøde eller har blitt avlivet i driftsenheten, men som ikke ble avlivet i forbindelse med en kampanje 

for utryddelse av sykdom. 

KAPITTEL E 

Import av sauer og geiter 

Ved import til Unionen av sauer og geiter skal det framlegges et helsesertifikat som attesterer at dyrene siden fødselen uten 

avbrudd har vært holdt i en stat der følgende vilkår er oppfylt: 

1)  Klassisk skrapesyke er meldepliktig. 

2)  Det er innført holdningsskapende tiltak og en overvåkings- og tilsynsordning. 

3)  Sauer og geiter infisert med klassisk skrapesyke blir avlivet og fullstendig destruert. 

4)  Fôring av sauer og geiter med kjøttbeinmel eller fettgrever fra drøvtyggere, i henhold til definisjonen i Verdens 

dyrehelseorganisasjons (IOE) helseregelverk for landdyr, er blitt forbudt, og forbudet har vært håndhevet i hele staten i 

minst de siste sju årene,  
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I tillegg til vilkårene fastsatt i nr. 1–4 skal helsesertifikatet attestere at: 

5)  Ved import til Unionen av avlsdyr av sau og geit som er beregnet på andre medlemsstater enn medlemsstater med ubetydelig 

risiko for klassisk skrapesyke eller medlemsstater med et godkjent nasjonalt program for bekjempelse av skrapesyke som 

fastsatt i vedlegg VIII kapittel A avsnitt A nr. 3.2, skal følgende vilkår være oppfylt: 

a)  De importerte sauene og geitene kommer fra en eller flere driftsenheter som oppfyller kravene i vedlegg VIII kapittel A 

avsnitt A nr. 1.3, eller 

b)  De er sauer av prionproteingenotype ARR/ARR som kommer fra en driftsenhet som ikke har vært underlagt noen 

offentlige restriksjoner på forflytning på grunn av BSE eller klassisk skrapesyke de siste to årene. 

6)  Ved import til Unionen av sauer og geiter for alle formål unntatt umiddelbar slakting, som er beregnet på en medlemsstat 

med ubetydelig risiko for klassisk skrapesyke eller med et godkjent nasjonalt program for bekjempelse av skrapesyke som 

fastsatt i vedlegg III kapittel A avsnitt A nr. 3.2, skal følgende vilkår være oppfylt: 

a)  De kommer fra en driftsenhet eller driftsenheter som har oppfylt kravene i vedlegg VIII kapittel A avsnitt A nr. 1.2, 

eller 

b)  De er sauer av prionproteingenotype ARR/ARR som kommer fra en driftsenhet som ikke har vært underlagt noen 

offentlige restriksjoner på forflytning på grunn av BSE eller klassisk skrapesyke de siste to årene. 

KAPITTEL F 

Import av animalske produkter fra oppdrettshjortedyr og viltlevende hjortedyr 

1.  Ved import til Unionen fra Canada eller De forente stater av ferskt kjøtt, kvernet kjøtt, bearbeidet kjøtt og kjøttprodukter i 

henhold til nr. 1.10, 1.13, 1.15 og 7.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, framstilt av oppdrettshjortedyr, skal 

hygienesertifikatene ledsages av en erklæring underskrevet av vedkommende myndighet i produksjonsstaten, med følgende 

ordlyd: 

«Dette produktet inneholder eller er utelukkende framstilt av kjøtt, men ikke slakteavfall og ryggmarg, fra oppdrettshjortedyr 

som med negativt resultat er undersøkt for skrantesyke med en histopatologisk eller immunohistokjemisk metode, eller en 

annen diagnostisk metode som er anerkjent av vedkommende myndighet, og produktet er heller ikke framstilt av dyr fra en 

besetning der det er bekreftet forekomst av skrantesyke eller der det foreligger offisiell mistanke om sykdommen.» 

2.  Ved import til Unionen fra Canada eller De forente stater av ferskt kjøtt, kvernet kjøtt, bearbeidet kjøtt og kjøttprodukter i 

henhold til nr. 1.10, 1.13, 1.15 og 7.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004, framstilt av oppdrettshjortedyr, skal 

hygienesertifikatene ledsages av en erklæring underskrevet av vedkommende myndighet i produksjonsstaten, med følgende 

ordlyd: 

«Dette produktet inneholder eller er utelukkende framstilt av kjøtt, men ikke slakteavfall og ryggmarg, fra viltlevende hjortedyr 

som med negativt resultat er undersøkt for skrantesyke med en histopatologisk eller immunohistokjemisk metode, eller en 

annen diagnostisk metode som er anerkjent av vedkommende myndighet, og produktet er heller ikke framstilt av dyr fra et 

område der det de siste tre årene er bekreftet forekomst av skrantesyke eller der det foreligger offisiell mistanke om 

sykdommen.» 

KAPITTEL H 

Import av sæd og embryoer fra sau og geit 

Ved import av sæd og embryoer fra sau og geit til Unionen skal det framlegges et helsesertifikat som attesterer 

1)  at donordyrene siden fødselen uten avbrudd har vært holdt i en stat der følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Klassisk skrapesyke er meldepliktig. 

b)  Det er innført holdningsskapende tiltak og en overvåkings- og tilsynsordning. 
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c)  Sauer og geiter infisert med klassisk skrapesyke blir avlivet og fullstendig destruert. 

d)  Fôring av sauer og geiter med kjøttbeinmel eller fettgrever fra drøvtyggere, i henhold til definisjonen i Verdens 

dyrehelseorganisasjons (IOE) helseregelverk for landdyr, er blitt forbudt, og forbudet har vært håndhevet i hele staten i 

minst de siste sju årene, 

2)  at donordyrene har i et tidsrom på tre år før datoen for oppsamling av sæden eller embryoene som eksporteres, uten 

avbrudd vært holdt i en eller flere driftsenheter som i løpet av denne perioden har oppfylt alle krav fastsatt i vedlegg VIII 

kapittel A avsnitt A nr. 1.3 bokstav a)-f), med mindre driftsenheten er en sædstasjon, forutsatt at sædstasjonen oppfyller 

vilkårene fastsatt i nr. 1.3 bokstav c) iv) i nevnte avsnitt, eller 

a)  når det gjelder sæd fra sau, at sæden er oppsamlet fra hanndyr med prionproteingenotype ARR/ARR, eller 

b)  når det gjelder embryoer fra sau, at embryoene har minst ett ARR-allel. 

  

(*) Kommisjonsvedtak 2007/453/EF av 29. juni 2007 om fastsetjing av BSE-status for medlemsstatar eller tredjestatar eller 

regionar i desse statane på grunnlag av BSE-risikoen deira (TEU L 172 av 30.6.2007, s. 84).» 

 ____________________  



20.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 34/83 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 2016/851 

av 26. mai 2016 

om endring av vedlegget til vedtak 2009/719/EF med omsyn til løyve til at Kroatia reviderer det årlege 

programmet sitt for overvaking av BSE 

[meld under nummeret K(2016) 3097](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

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

forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati(1), særleg artikkel 6, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) I forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsett reglar for å førebyggje, nedkjempe og utrydde spongiform encefalopati 

som kan overførast (TSE) hjå dyr. Ifølgje forordninga skal kvar medlemsstat gjennomføre eit årleg program for 

overvaking av TSE basert på aktiv og passiv overvaking, i samsvar med vedlegg III til den nemnde forordninga. I tillegg 

er det i artikkel 6 nr. 1b i forordning (EF) nr. 999/2001 fastsett at medlemsstatar som kan dokumentere ei betring i den 

epidemiologiske situasjonen i landet, i samsvar med visse kriterium i kapittel A del I nr. 7 i vedlegg III den nemnde 

forordninga, kan få revidert det årlege overvakingsprogrammet sitt. 

2) Kommisjonsvedtak 2009/719/EF(2) gjev dei medlemsstatane som er oppførte i vedlegget til vedtaket, løyve til å revidere 

dei årlege programma sine for overvaking av bovin spongiform encefalopati (BSE) i samsvar med artikkel 6 nr. 1 b) i 

forordning (EF) nr. 999/2001. Det er for tida 25 medlemsstatar på lista i vedlegget, dvs. alle medlemsstatane bortsett frå 

Bulgaria, Kroatia og Romania. 

3) Den 22. januar 2015 la Kroatia fram for Kommisjonen ein søknad om å få revidere det årlege programmet sitt for 

overvaking av BSE. 

4) Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik (EFSA) offentleggjorde 8. februar 2016 ein vitskapleg rapport 

om revisjonen av ordninga for overvaking av BSE i Kroatia(3) («EFSA-rapporten»). EFSA-rapporten viser at tilføyinga 

av Kroatia til den epidemiologiske eininga som for tida omfattar dei 25 medlemsstatane som er oppførte i vedlegget til 

vedtak 2009/719/EF, skulle gjere det mogleg å påvise ein hypotetisk prevalens på eitt tilfelle per 3789838 vaksne dyr 

med eit 95 % konfidensintervall i ei epidemiologisk eining som omfattar desse 25 medlemsstatane pluss Kroatia, 

såframt den noverande overvakingsordninga som vart godkjend ved vedtak 2009/719/EF, vert gjennomført for desse  

25 medlemsstatane. Den hypotetiske prevalensen er meir følsam enn minstekravet til hypotetisk prevalens for 

overvaking av type A, som er definert i kapittel D nr. 1 bokstav a) i vedlegg II til forordning (EF) nr. 999/2001 som eitt 

tilfelle per 100 000 hjå den vaksne storfepopulasjonen i den aktuelle staten eller regionen, med eit 95 % konfidensin-

tervall. 

5) Frå 14. til 23. juni 2010 og frå 26. november til 6. desember 2012 gjennomførte Kommisjonen revisjonar i Kroatia med 

sikte på å vurdere tiltak med omsyn til BSE («Kommisjonens revisjonar»). Kommisjonens revisjonar omfatta systemet 

for identifikasjon og sporing av storfe og gjennomføringa av fôrforbodet i Kroatia. Resultatet av Kommisjonens 

revisjonar vart difor nytta i vurderinga av om søknaden frå Kroatia oppfyller dei kriteria som er fastsette i kapittel A del 

1 nr. 7.1 bokstav b) og c) i vedlegg III til forordning (EF) nr. 999/2001. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 141 av 28.5.2016, s. 131, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 73/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 

av 7.2.2019, s. 10. 

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

(2) Kommisjonsvedtak 2009/719/EF av 28. september 2009 om løyve til at visse medlemsstatar reviderer dei årlege programma sine for 

overvaking av BSE (TEU L 256 av 29.9.2009, s. 35). 

(3) EFSA Journal 2016;14(2):4399. 

2020/EØS/34/07 
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6) På bakgrunn av opplysningane i søknaden om revisjon av det årlege programmet til Kroatia for overvaking av BSE, 

opplysningane i EFSA-rapporten og opplysningane frå Kommisjonens revisjonar, er søknaden frå Kroatia teken til 

følgje. Kroatia bør difor få løyve til å revidere det årlege overvakingsprogrammet sitt på dei same vilkåra som dei  

25 andre medlemsstatane som er oppførte i vedlegget til vedtak 2009/719/EF. 

7) Vedlegget til vedtak 2009/719/EF bør difor endrast. 

8) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for planter, dyr, 

næringsmiddel og fôr — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I vedlegget til vedtak 2009/719/EF vert posten «— Kroatia» sett inn etter posten «— Frankrike» og før posten «— Italia». 

Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 26. mai 2016. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/2023 

av 18. november 2016 

om godkjenning av natriumbenzoat, kaliumsorbat, maursyre og natriumformiat 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 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. Ved artikkel 10 nr. 7 i forordning 

(EF) nr. 1831/2003, sammenholdt med forordningens artikkel 10 nr. 1–4, fastsettes særlige bestemmelser om vurdering 

av produkter som brukes i Unionen som tilsetningsstoffer i ensilasje. 

2) I samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1831/2003 ble natriumbenzoat oppført i registeret over 

tilsetningsstoffer i fôrvarer som et eksisterende produkt i funksjonsgruppen «tilsetningsstoffer i ensilasje» for alle 

dyrearter. 

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

inngitt en søknad om godkjenning av natriumbenzoat, og i samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er 

det inngitt søknader om godkjenning av kaliumsorbat, maursyre og natriumformiat. Søknadene inneholdt de 

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

4) Søknadene gjelder godkjenning av natriumbenzoat, kaliumsorbat, maursyre og natriumformiat som tilsetningsstoffer i 

fôrvarer i kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» for alle dyrearter. 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 13. juni 2012(2) 

med at natriumbenzoat under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse 

eller på miljøet, imidlertid ble det ansett som potensielt sensibiliserende, og det kan ikke utelukkes at det utgjør en risiko 

ved innånding. Myndigheten konkluderte også med at tilsetningsstoffet potensielt kan forbedre produksjonen av 

ensilasje ved å redusere pH og øke holdbarheten til tørrstoff i materiale som er lett, relativt vanskelig og vanskelig å 

ensilere. 

6) Myndigheten konkluderte i sin uttalelse av 18. juni 2013(3) med at kaliumsorbat under de foreslåtte bruksvilkårene ikke 

har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet, imidlertid ble det ansett som irriterende for hud 

og øyne og potensielt irriterende for luftveiene. Myndigheten konkluderte også med at tilsetningsstoffet har potensial til 

å forbedre den aerobe stabiliteten til ensilasje i materiale som det er lett og relativt vanskelig å ensilere. 

7) Myndigheten konkluderte i sin uttalelse av 11. september 2014(4) med at maursyre under de foreslåtte bruksvilkårene 

ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet, imidlertid ble det ansett som etsende for 

hud, øyne og luftveier. Myndigheten konkluderte også med at tilsetningsstoffet har potensial til å forbedre 

ensileringsprosessen og kvaliteten på ensilasje i ensilasjens aerobe stabilitet i materiale som er relativt vanskelig og 

vanskelig å ensilere.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 313 av 19.11.2016, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 74/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 

av 7.2.2019, s. 12. 

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

(2) EFSA Journal 2012;10(7):2779. 

(3) EFSA Journal 2013;11(7):3283. 

(4) EFSA Journal 2014;1(10):3827. 

2020/EØS/34/08 
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8) Myndigheten konkluderte i sin uttalelse av 11. mars 2015(1) med at natriumformiat under de foreslåtte bruksvilkårene 

ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet, imidlertid ble den flytende formen ansett 

som etsende for hud, øyne og luftveier. Myndigheten konkluderte også med at tilsetningsstoffet har potensial til å 

forbedre holdbarheten til næringsstoffer ved å redusere tap av tørrstoff i materiale som er lett, relativt vanskelig og 

vanskelige å ensilere. 

9) Når det gjelder natriumbenzoat, kaliumsorbat, maursyre og natriumformiat, anser Myndigheten ikke at det er behov for 

særlige krav om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Den bekreftet også rapporten om analysemetoden for 

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

10) Vurderingene av natriumbenzoat, kaliumsorbat, maursyre og natriumformiat 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. 

11) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av natriumbenzoat må få øyeblikkelig 

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

godkjenningen medfører. 

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 

Godkjenning 

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

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

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

Natriumbenzoat oppført i vedlegget og fôr som inneholder dette, og som er framstilt og merket før 9. juni 2017 i samsvar med 

reglene som gjaldt før 9. desember 2016, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

  

(1) EFSA Journal 2015;13(5):4056. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 18. november 2016. 

 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 
mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: teknologiske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tilsetningsstoffer i ensilasje 

1k301 — Natriumben-

zoat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Natriumbenzoat ≥ 99,5 % 

Fast form 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Natriumbenzoat ≥ 99,5 % 

C7 H5 Na O2 

CAS-nr. 532-32-1 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av natriumbenzoat: 

titrimetrisk metode (01/2008:0123 i 

Den europeiske farmakopé). 

Alle  

dyrearter 

—  2 400 1. For brukere av tilsetningsstoffet 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 

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. 

2. Blandinger av forskjellige kilder til natrium-

benzoat skal ikke overstige høyeste tillatte 

innhold. 

9. desember 

2026 

1k202 — Kaliumsorbat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Kaliumsorbat ≥ 99 % 

Fast form 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Kaliumsorbat ≥ 99 % 

C6 H7 KO2 

Alle  

dyrearter 

  300 1. For brukere av tilsetningsstoffet 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 

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. 

9. desember 

2026 
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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 
mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   CAS-nr. 24634-61-5 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av kaliumsorbat i 

tilsetningsstoffet: titrering med 

perklorsyre (Den europeiske 

farmakopé, monografi 6.0 metode 

01/2008:0618). 

Til bestemmelse av kaliumsorbat i 

premikser og fôrvarer: høytrykks-

væskekromatografi uten anvendelse 

av ioner med UV-påvisning (HPLC-

UV). 

    2. Tilsetningsstoffet skal brukes i materiale som 

det er lett eller relativt vanskelig å ensilere.(2) 

 

1k236 — Maursyre Tilsetningsstoffets sammensetning 

Maursyre (≥ 84,5 %) 

Flytende form 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Maursyre ≥ 84,5 % 

H2CO2 

CAS-nr. 64-18-6 

Alle 

dyrearter 

—  10 000 1. For brukere av tilsetningsstoffet 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 

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. 

9. desember 

2026 



   

 

N
r. 3

4
/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
 

 

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 
mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av maursyre: 

ionekromatografi med elektrisk 

konduktivitetsdeteksjon (IC/ECD). 

    2. Blandinger av forskjellige kilder til maursyre 

skal ikke overstige det høyeste tillatte 

innholdet i fullfôr. 

 

1k237 — Natriumformiat Tilsetningsstoffets sammensetning 

Fast form 

Natriumformiat ≥ 98 % 

Flytende form 

Natriumformiat ≥ 15 % 

Maursyre ≤ 75 % 

Vann ≤ 25 % 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Natriumformiat ≥ 98 % (fast form) 

NaHCO2 

CAS-nr. 141-53-7 

Formaldehyd ≤ 6,2 mg/kg 

Acetaldehyd ≤ 5 mg/kg 

Butylaldehyd ≤ 25 mg/kg 

Natriumformiat ≥ 15 % (flytende 

form) 

Maursyre ≤ 75 % 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Alle 

dyrearter 

—  10 000 

(uttrykt som 

maursyre) 

1. For brukere av tilsetningsstoffet 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 

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. 

2. Blandinger av forskjellige kilder til maursyre 

skal ikke overstige det høyeste tillatte 

innholdet i fullfôr. 

9. desember 

2026 
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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 
mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av natrium i 

tilsetningsstoffer: EN ISO 6869: 

atomabsorpsjonsspektrometri 

(AAS) eller EN 15510: induktivt 

koplet plasma – atomemisjons-

spektrometri (ICP-AES). 

Til bestemmelse av samlet mengde 

formiat i tilsetningstoffer: EN 15909 

reversfase høytrykksvæskekroma-

tografi kombinert med UV-

påvisning (RP-HPLC-UV). 

Til bestemmelse av samlet mengde 

formiat i premikser og fôrvarer: 

Høytrykksvæskekromatografi uten 

anvendelse av ioner med påvisning 

ved hjelp av UV- eller brytnings-

indeks (HPLC-UV/RI) eller ione-

kromatografi med elektrisk kon-

duktivitetsdeteksjon (IC/ECD). 

      

(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 

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

 



Nr. 34/92 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.5.2020 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/2150 

av 7. desember 2016 

om godkjenning av preparater av Lactobacillus plantarum DSM 29025 og Lactobacillus plantarum NCIMB 

42150 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 søknader om godkjenning av preparater av 

Lactobacillus plantarum DSM 29025 og Lactobacillus plantarum NCIMB 42150. Søknadene inneholdt 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 «teknologiske tilsetningsstoffer» av preparatene av Lactobacillus 

plantarum DSM 29025 og Lactobacillus plantarum NCIMB 42125 som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 21. april 2016(2) 

med at preparatet av Lactobacillus plantarum DSM 29025 under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen 

skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Tilsetningsstoffet bør imidlertid anses som potensielt 

luftveissensibiliserende. Myndigheten konkluderte også med at det berørte preparatet har potensial til å forbedre 

produksjonen av ensilasje fra fôr som det er lett, relativt vanskelig og vanskelig å ensilere. Myndigheten anser ikke at 

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

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

(EF) nr. 1831/2003. 

5) Myndigheten konkluderte i sin uttalelse av 24. mai 2016(3) med at preparatet av Lactobacillus plantarum NCIMB 

42150 under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. 

Tilsetningsstoffet bør imidlertid anses som potensielt luftveissensibiliserende. Myndigheten konkluderte også med at det 

berørte preparatet har potensial til å redusere proteinnedbrytingen i ensilasje fra fôr som det er lett, relativt vanskelig og 

vanskelig å ensilere. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter at produktet er brakt i 

omsetning. Den bekreftet dessuten rapporten om analysemetodene for tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av 

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

6) Vurderingen av preparatene av Lactobacillus plantarum DSM 29025 og Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 viser 

at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av disse preparatene 

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 — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 333 av 8.12.2016, s. 44, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 

av 7.2.2019, s. 14. 

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

(2) EFSA Journal 2016; 14(6):4479. 

(3) EFSA Journal 2016; 14(6):4506. 

2020/EØS/34/09 



20.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 34/93 

 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

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

i ensilasje», godkjennes som tilsetningsstoffer 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 7. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Tilsetningsstoff 
Kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetoder 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp 
KDE/kg ferskt materiale 

Teknologiske tilsetningsstoffer: tilsetningsstoffer i ensilasje 

1k20750 Lactobacillus 

plantarum 

DSM 29025 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Lactobacillus plantarum 

DSM 29025 som inneholder minst 

8 × 1010 KDE/g tilsetningsstoff. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige celler av Lactobacillus 

plantarum 

DSM 29025. 

Analysemetode(1) 

Telling i tilsetningsstoffet: Platespred-

ningsmetoden med bruk av MRS-agar 

(EN 15787). 

Identifikasjon av tilsetningsstoffet: 

Pulsfeltgelelektroforese (PFGE). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksen angis vilkår for lagring. 

2. Laveste innhold av tilsetningsstoffet når 

det ikke brukes sammen med andre 

mikroorganismer som tilsetningsstoff i 

ensilasje: 5 x 107 KDE/kg ferskt 

materiale. 

3. For brukere av tilsetningsstoffet 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 reduseres 

til et minimum ved hjelp av slike rutiner 

og tiltak, skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet personlig 

verneutstyr, herunder åndedrettsvern. 

28. desember 

2026 

1k20751 Lactobacillus 

plantarum 

NCIMB 

42150 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Lactobacillus plantarum 

NCIMB 42150 som inneholder minst 

1 × 1011 KDE/g tilsetningsstoff. 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksen angis vilkår for lagring. 

28. desember 

2026 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Tilsetningsstoff 
Kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetoder 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp 
KDE/kg ferskt materiale 

  Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige celler av Lactobacillus 

plantarum 

NCIMB 42150. 

Analysemetode(1) 

Telling i tilsetningsstoffet: Platespred-

ningsmetoden med bruk av MRS-agar 

(EN 15787). 

Identifikasjon av tilsetningsstoffet: 

Pulsfeltgelelektroforese (PFGE). 

    2. Laveste innhold av tilsetningsstoffet når 

det ikke brukes sammen med andre 

mikroorganismer som tilsetningsstoff i 

ensilasje: 1 x 108 KDE/kg ferskt 

materiale. 

3. For brukere av tilsetningsstoffet 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 reduseres 

til et minimum ved hjelp av slike rutiner 

og tiltak, skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet personlig 

verneutstyr, herunder åndedrettsvern. 

 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx 

 



Nr. 34/96 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.5.2020 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/2260 

av 15. desember 2016 

om endring av forordning (EF) nr. 226/2007, (EF) nr. 1293/2008, (EF) nr. 910/2009, (EF) nr. 911/2009, (EU) 

nr. 1120/2010, (EU) nr. 212/2011 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 95/2013 og (EU) nr. 413/2013 med 

hensyn til navnet på innehaveren av godkjenningen av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M og 

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077(*) 

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) Lallemand SAS har inngitt en søknad i henhold til artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003 der det foreslås at 

navnet på innehaveren av godkjenningen endres med hensyn til kommisjonsforordning (EF) nr. 226/2007(2), (EF) 

nr. 1293/2008(3), (EF) nr. 910/2009(4), (EF) nr. 911/2009(5), (EU) nr. 1120/2010(6) og (EU) nr. 212/2011(7) og 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 95/2013(8) og (EU) nr. 413/2013(9). 

2) Søkeren hevder at Danstar Ferment AG er juridisk eier av markedsføringsrettighetene til tilsetningsstoffene Pediococcus 

acidilactici CNCM MA 18/5M og Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077. Søkeren har framlagt relevante 

opplysninger til støtte for anmodningen. 

3) Den foreslåtte endringen av godkjenningsinnehaver er av ren administrativ karakter og innebærer ikke en ny vurdering 

av de aktuelle tilsetningsstoffene. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet er underrettet om søknaden. 

4) For at Danstar Ferment AG skal kunne utnytte sine markedsføringsrettigheter, må vilkårene for de respektive 

godkjenningene endres. 

5) Forordning (EF) nr. 226/2007, (EF) nr. 1293/2008, (EF) nr. 910/2009, (EF) nr. 911/2009, (EU) nr. 1120/2010, (EU)  

nr. 212/2011 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 95/2013 og (EU) nr. 413/2013 bør derfor endres. 

6) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene av forordningene (EF) nr. 226/2007, (EF) nr. 1293/2008, (EF)  

nr. 910/2009, (EF) nr. 911/2009, (EU) nr. 1120/2010, (EU) nr. 212/2011 og gjennomføringsforordningene (EU)  

nr. 95/2013 og (EU) nr. 413/2013, som fastsatt i denne forordning, må få øyeblikkelig anvendelse, er det hensiktsmessig 

å tillate en overgangsperiode til eksisterende lagre er tømt.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 342 av 16.12.2016, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 

av 7.2.2019, s. 14. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 226/2007 av 1. mars 2007 om godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 

og Levucell SC10 ME) som tilsetjingsstoff i fôrvarer (EUT L 64 av 2.3.2007, s. 26). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1293/2008 av 18. desember 2008 om godkjenning av ny bruk av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 

(Levucell SC20 og Levucell SC10 ME) som tilsetningsstoff i fôrvarer (EUT L 340 av 19.12.2008, s. 38). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 910/2009 av 29. september 2009 om godkjenning av ny bruk av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 

som tilsetjingsstoff i fôrvarer for hestar (innehavar av godkjenninga: Lallemand SAS)(EUT L 257 av 30.9.2009, s. 7). 

(5) Kommisjonsforordning (EF) nr. 911/2009 av 29. september 2009 om godkjenning av ny bruk av preparatet Pediococcus acidilactici 

CNCM MA 18/5M som tilsetningsstoff i fôrvarer for laksefisker og reker (innehaver av godkjenningen: Lallemand SAS) (EUT L 257 av 

30.9.2009, s. 10). 

(6) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1120/2010 av 2. desember 2010 om godkjenning av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som 

tilsetjingsstoff i fôrvarer for avvande smågrisar (innehavar av godkjenninga: Lallemand SAS) (EUT L 317 av 3.12.2010, s. 12). 

(7) Kommisjonsforordning (EU) nr. 212/2011 av 3. mars 2011 om godkjenning av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som 

tilsetjingsstoff i fôrvarer for verpehøner (innehavar av godkjenninga: Lallemand SAS) (EUT L 59 av 4.3.2011, s. 1). 

(8) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 95/2013 av 1. februar 2013 om godkjenning av bruk av et preparat av Pediococcus 

acidilactici CNCM MA 18/5M som tilsetningsstoff i fôrvarer for all fisk unntatt laksefisk (innehaver av godkjenningen: Lallemand SAS) 

(EUT L 33 av 2.2.2013, s. 19). 

(9) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 413/2013 av 6. mai 2013 om godkjenning av et preparat av Pediococcus acidilactici 

CNCM MA 18/5M som tilsetningsstoff i fôrvarer til bruk i drikkevann til avvente smågriser, oppfôringssvin, verpehøner og 

oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: Lallemand SAS) (EUT L 125 av 7.5.2013, s. 1). 

2020/EØS/34/10 



20.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 34/97 

 

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 

Endring av forordning (EF) nr. 226/2007 

I kolonne 2 i vedlegget til forordning (EF) nr. 226/2007 endres «LALLEMAND SAS» til «Danstar Ferment AG representert 

ved Lallemand SAS». 

Artikkel 2 

Endring av forordning (EF) nr. 1293/2008 

I kolonne 2 i vedlegget til forordning (EF) nr. 1293/2008 endres «LALLEMAND SAS» til «Danstar Ferment AG representert 

ved Lallemand SAS». 

Artikkel 3 

Endring av forordning (EF) nr. 910/2009 

I forordning (EF) nr. 910/2009 gjøres følgende endringer: 

1) I tittelen endres «Lallemand SAS» til «Danstar Ferment AG». 

2) I kolonne 2 i vedlegget endres «Lallemand SAS» til «Danstar Ferment AG representert ved Lallemand SAS». 

Artikkel 4 

Endring av forordning (EF) nr. 911/2009 

I forordning (EF) nr. 911/2009 gjøres følgende endringer: 

1) I tittelen endres «Lallemand SAS» til «Danstar Ferment AG». 

2) I kolonne 2 i vedlegget endres «Lallemand SAS» til «Danstar Ferment AG representert ved Lallemand SAS». 

Artikkel 5 

Endring av forordning (EU) nr. 1120/2010 

I forordning (EU) nr. 1120/2010 gjøres følgende endringer: 

1) I tittelen endres «Lallemand SAS» til «Danstar Ferment AG». 

2) I kolonne 2 i vedlegget endres «Lallemand SAS» til «Danstar Ferment AG representert ved Lallemand SAS».  



Nr. 34/98 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.5.2020 

 

Artikkel 6 

Endring av forordning (EU) nr. 212/2011 

I forordning (EU) nr. 212/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I tittelen endres «Lallemand SAS» til «Danstar Ferment AG». 

2) I kolonne 2 i vedlegget endres «Lallemand SAS» til «Danstar Ferment AG representert ved Lallemand SAS». 

Artikkel 7 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 95/2013 

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 95/2013 gjøres følgende endringer: 

1) I tittelen endres «Lallemand SAS» til «Danstar Ferment AG». 

2) I kolonne 2 i vedlegget endres «Lallemand SAS» til «Danstar Ferment AG representert ved Lallemand SAS». 

Artikkel 8 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 413/2013 

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 413/2013 gjøres følgende endringer: 

1) I tittelen endres «Lallemand SAS» til «Danstar Ferment AG». 

2) I kolonne 2 i vedlegget endres «Lallemand SAS» til «Danstar Ferment AG representert ved Lallemand SAS». 

Artikkel 9 

Overgangstiltak 

Eksisterende lagre av tilsetningsstoffene 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 10 

Ikrafttredelse 

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



20.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 34/99 

 

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

Utferdiget i Brussel 15. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  



Nr. 34/100 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.5.2020 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/2261 

av 15. desember 2016 

om godkjenning av kobber(I)oksid 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 dikobberoksid. 

Søknaden inneholdt de opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

3) Søknaden gjelder godkjenning av dikobberoksid i næringsmiddelkategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 25. mai 2016(2) 

med at dikobbberoksid under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrehelsen eller forbrukernes 

helse, og at det ikke vil oppstå problemer for brukernes trygghet, forutsatt at det treffes hensiktsmessige 

beskyttelsestiltak. 

5) Myndigheten konkluderte videre med at dikobberoksid ikke utgjør noen større risiko for miljøet enn andre kobberkilder, 

og at det kan anses som en effektiv kilde til kobber for alle dyrearter. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige 

krav til overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Den bekreftet dessuten rapporten om analysemetoden for 

tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som ble opprettet ved artikkel 21 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

6) Navnet på tilsetningsstoffet i søknaden er dikobberoksid. IUPAC-navnet til stoffet er imidlertid kobber(I)oksid. I tråd 

med Myndighetens anbefaling i dens uttalelse om kobberoksid(3) bør tilsetningsstoffet hete kobber(I)oksid. 

7) Vurderingen av kobber(I)oksid viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er 

oppfylt. Stoffet bør derfor godkjennes for bruk 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 

Stoffet oppført i vedlegget, som tilhører kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «forbindelser av 

mikronæringsstoffer», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 342 av 16.12.2016, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 

av 7.2.2019, s. 14. 

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

(2) EFSA Journal 2016;14(6):4509. 

(3) EFSA Journal 2015;13(4):4057. 

2020/EØS/34/11 
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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 15. desember 2016. 

 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 Innhold av Cu i mg per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: forbindelser av mikronæringsstoffer 

3b412 — Kobber(I)-

oksid 

Karakterisering av tilsetningsstoffet 

Preparat av kobber(I)oksid med 

— et kobberinnhold på minst 73 %, 

— natriumlignosulfonat mellom 

12 % og 17 %, 

— 1 % bentonitt. 

Overtrukket granulert form med 

partikler < 50 μm: under 10 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kobber(I)oksid 

Kjemisk formel: Cu2O 

CAS-nummer: 1317-39-1 

Analysemetode(1) 

For bestemmelse av Cu2O i til-

setningsstoffet: 

— Røntgendiffraksjon (XRD) 

Alle 

dyrearter 

— — Storfe 

— storfe før drøvtyggin-

gen begynner: 15  

(i alt), 

— annet storfe: 35  

(i alt). 

Sau: 15 (i alt). 

Smågriser inntil 12 uker: 

170 (i alt). 

Krepsdyr: 50 (i alt). 

Andre dyr: 25 (i alt). 

1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvarer som en premiks. 

2. For brukere av tilsetningsstoffet 

og premiksene skal drifts-

ansvarlige for fôrforetak fast-

sette driftsrutiner og organi-

satoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med 

øynene. 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, 

vernebriller og hansker. 

5. januar 

2027 
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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 Innhold av Cu i mg per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   Til mengdebestemmelse av det 

samlede kobberinnholdet i tilsetnings-

stoffet: 

— titrimetrisk metode eller 

— induktivt koplet plasma-atomemi-

sjonsspektrometri (ICP-AES) – 

EN 15510 

Til bestemmelse av samlet mengde 

kobber i premikser: 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma (ICP-

AES) – EN 15510 eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma etter 

trykkoppslutning (ICP-AES) – 

EN 15621. 

Til bestemmelse av samlet mengde 

kobber i fôrmidler og fôrblandinger: 

— atomabsorpsjonsspektrometri 

(AAS) – kommisjonsforordning 

(EF) nr. 152/2009 eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma (ICP-

AES) – EN 15510 eller 

— atomemisjonsspektrometri med 

induktivt koplet plasma etter 

trykkoppslutning (ICP-AES) – 

EN 15621. 

    3. Følgende ord skal stå på 

etiketten: 

— For fôrvarer for sau dersom 

innholdet av kobber i 

fôrvaren overstiger 10 mg/kg: 

«Innholdet av kobber i 

denne fôrvaren kan forår-

sake forgiftning hos visse 

sauearter.» 

— For fôrvarer for storfe etter 

at drøvtyggingen har begynt 

dersom innholdet av kobber 

i fôrvaren er mindre enn 20 

mg/kg: 

«Innholdet av kobber i 

denne fôrvaren kan forår-

sake kobbermangel hos 

storfe som beiter på marker 

med høyt innhold av 

molybden eller svovel.» 

 

(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) 2017/55 

av 14. desember 2016 

om godkjenning av oktan-2-ol, isopropanol, pentan-2-ol, oktan-3-ol, heptan-2-on, pentan-2-on, 6-metylhepta-

3,5-dien-2-on, nonan-3-on, dekan-2-on og isopropyltetradekanat 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 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 henhold til artikkel 10 i nevnte 

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

2) Oktan-2-ol, isopropanol, pentan-2-ol, oktan-3-ol, heptan-2-on, pentan-2-on, 6-metylhepta-3,5-dien-2-on, nonan-3-on, 

dekan-2-on og isopropyltetradekanat ble godkjent uten tidsbegrensning i samsvar med direktiv 70/524/EØF som 

tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter. Disse produktene ble deretter oppført i registeret over tilsetningsstoffer i 

fôrvarer som eksisterende produkter, 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 samme forordnings artikkel 7, ble 

det inngitt søknad om ny vurdering av oktan-2-ol, isopropanol, pentan-2-ol, oktan-3-ol, heptan-2-on, pentan-2-on,  

6-metylhepta-3,5-dien-2-on, nonan-3-on, dekan-2-on og isopropyltetradekanat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle 

dyrearter. Søkeren anmodet om at disse tilsetningsstoffene skulle klassifiseres i kategorien «sensoriske 

tilsetningsstoffer». Søknaden inneholdt de opplysninger og dokumenter 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 20. oktober 2015(3) at 

under de foreslåtte vilkårene for bruk i fôrvarer har oktan-2-ol, isopropanol, pentan-2-ol, oktan-3-ol, heptan-2-on, 

pentan-2-on, 6-metylhepta-3,5-dien-2-on, nonan-3-on, dekan-2-on og isopropyltetradekanat ikke noen skadevirkninger 

på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten fastslo videre at oktan-2-ol, isopropanol, pentan-2-ol, 

oktan-3-ol, heptan-2-on, pentan-2-on, 6-metylhepta-3,5-dien-2-on, nonan-3-on, dekan-2-on og isopropyltetradekanat har 

likeartet funksjon i fôr som i næringsmidler. Myndigheten har allerede fastslått at disse stoffene er virkningsfulle i 

næringsmidler, ettersom de forsterker næringsmiddelets lukt eller smak. Myndigheten kunne ikke treffe noen 

konklusjon om tryggheten ved oktan-2-ol, isopropanol, pentan-2-ol, oktan-3-ol, heptan-2-on, pentan-2-on, 6-

metylhepta-3,5-dien-2-on, nonan-3-on, dekan-2-on og isopropyltetradekanat brukt i drikkevann. Disse stoffene kan 

imidlertid brukes i fôrblandinger som deretter tilføres via vann. 

5) Det bør fastsettes begrensninger og vilkår for å muliggjøre bedre kontroll. Av praktiske årsaker og idet det tas hensyn til 

Myndighetens nye vurdering, bør anbefalt høyeste innhold fastsettes. Dersom det anbefalte innholdet av 

tilsetningsstoffet i fullfôr overskrides, bør tilsetningsstoffets identifikasjonsnummer, navn og tilsatt mengde angis på 

etiketten til premikser, fôrblandinger og fôrmidler.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 13 av 17.1.2017, s. 112, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 

av 7.2.2019, s. 16. 

(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 2015;13(11):4268. 

2020/EØS/34/12 
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6) Myndigheten konkluderte med at i mangel av opplysninger om brukersikkerhet bør oktan-2-ol, isopropanol, pentan-2-ol, 

oktan-3-ol, heptan-2-on, pentan-2-on, 6-metylhepta-3,5-dien-2-on, nonan-3-on, dekan-2-on og isopropyltetradekanat 

anses som irriterende for huden, øynene og luftveiene og som hudsensibiliserende stoffer. Det bør derfor treffes egnede 

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

omsetning. Den bekreftet også rapporten om analysemetoder for tilsetningsstoffet framlagt av referanselaboratoriet som 

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

7) Vurderingen av oktan-2-ol, isopropanol, pentan-2-ol, oktan-3-ol, heptan-2-on, pentan-2-on, 6-metylhepta-3,5-dien-2-on, 

nonan-3-on, dekan-2-on og isopropyltetradekanat viser at vilkårene for godkjenning som fastsatt i artikkel 5 i forordning 

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

forordning. 

8) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av oktan-2-ol, isopropanol, pentan- 

2-ol, oktan-3-ol, heptan-2-on, pentan-2-on, 6-metylhepta-3,5-dien-2-on, nonan-3-on, dekan-2-on og isopropylte-

tradekanat må få øyeblikkelig anvendelse, bør det fastsettes en overgangsperiode, slik at berørte parter kan forberede seg 

på de nye kravene som godkjenningen medfører. 

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 

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

godkjennes som tilsetningsstoffer i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

1. Stoffene angitt i vedlegget og premikser som inneholder disse stoffene, og som er framstilt og merket før 6. august 2017 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 6. februar 2017, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

2. Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 6. februar 2018 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 6. februar 2017, 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 stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 6. februar 2019 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 6. februar 2017, 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. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 14. desember 2016. 

 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 mg aktivt stoff/kg fullfôr med 

et vanninnhold på 12 % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Kategori: sensoriske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Aromastoffer 

2b02022 — Oktan-2-ol Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

Oktan-2-ol 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Oktan-2-ol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 97 % 

C8H18O 

CAS-nr. 123-96-6 

Fl-nr. 02.022 

Analysemetoder(1) 

Til bestemmelse av oktan-2-ol 

i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/ 

massespektrometri med låst 

retensjonstid (GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være: 

For svin og fjørfe 1 mg/kg, og for andre arter 

og kategorier 1,5 mg/kg fullfôr med et vann-

innhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

i fullfôr med et vanninnhold på 12 %: 

— 1 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 1,5 mg/kg for andre arter og kategorier.» 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnummeret, 

navnet på og tilsatt mengde av det aktive 

stoffet skal angis på etiketten til premikser, 

fôrmidler og fôrblandinger dersom følgende 

innhold av det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på over 12 % overskrides: 

— 1 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 1,5 mg/kg for andre arter og kategorier. 

6. 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. 

 

2b02079 — Isopropanol Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

Isopropanol 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Isopropanol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 99,7 % 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være: 

25 mg/kg fullfôr med et vanninnhold på 12 %. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

   Kjemisk formel: C3H8O 

CAS-nr. 67-63-0 

Fl-nr.: 02.079 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av iso-

propanol i tilsetningsstoffet 

og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/ 

massespektrometri med låst 

retensjonstid (GC-MS-RTL). 

    4. På tilsetningsstoffets etikett angis følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

i fullfôr med et vanninnhold på 12 %: 

25 mg/kg» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnummeret, 

navnet på og tilsatt mengde av det aktive 

stoffet skal angis på etiketten til premikser, 

fôrmidler og fôrblandinger dersom følgende 

innhold av det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på over 12 % overskrides: 

25 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal driftsansvarlige for fôrforetak fastsette 

driftsrutiner og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt 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. 

 

2b02088 — Pentan-2-ol Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

Pentan-2-ol 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Pentan-2-ol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 97,9 % 

Kjemisk formel: C5H12O 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være: 

For svin og fjørfe 1 mg/kg, og for andre arter 

og kategorier 1,5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

   CAS-nr. 6032-29-7 

Fl-nr.: 02.088 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av pentan- 

2-ol i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/ 

massespektrometri med låst 

retensjonstid (GC-MS-RTL). 

    4. På tilsetningsstoffets etikett angis følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

i fullfôr med et vanninnhold på 12 %: 

— 1 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 1,5 mg/kg for andre arter og kategorier.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnummeret, 

navnet på og tilsatt mengde av det aktive 

stoffet skal angis på etiketten til premikser, 

fôrmidler og fôrblandinger dersom følgende 

innhold av det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på over 12 % overskrides: 

— 1 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 1,5 mg/kg for andre arter og kategorier. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal driftsansvarlige for fôrforetak fastsette 

driftsrutiner og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt 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. 

 

2b02098 — Oktan-3-ol Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

Oktan-3-ol 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

   Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Oktan-3-ol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 97 % 

Kjemisk formel: C8H18O 

CAS-nr. 589-98-0 

Fl-nr. 02.098 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av oktan- 

3-ol i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/ 

massespektrometri med låst 

retensjonstid (GC-MS-RTL). 

    2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være: 

For svin og fjørfe 1 mg/kg, og for andre arter 

og kategorier 1,5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

i fullfôr med et vanninnhold på 12 %: 

— 1 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 1,5 mg/kg for andre arter og kategorier.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnummeret, 

navnet på og tilsatt mengde av det aktive 

stoffet skal angis på etiketten til premikser, 

fôrmidler og fôrblandinger dersom følgende 

innhold av det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på over 12 % overskrides: 

— 1 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 1,5 mg/kg for andre arter og kategorier. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal driftsansvarlige for fôrforetak fastsette 

driftsrutiner og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt 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. 

 

2b07002 — Heptan-2-on Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

Heptan-2-on 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Heptan-2-on 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 95 % 

Kjemisk formel: C7H14O 

CAS-nr. 110-43-0 

Fl-nr.: 07.002 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av heptan- 

2-on i tilsetningsstoffet i 

fôrvarer og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/ 

massespektrometri med låst 

retensjonstid (GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være: 

For smågriser 4 mg/kg, for oppfôringskyllinger 

og verpehøner 3 mg/kg, for katter 2 mg/kg og 

for andre arter og kategorier 5 mg/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

i fullfôr med et vanninnhold på 12 %: 

— 4 mg/kg for smågriser, 

— 3 mg/kg for oppfôringskyllinger og 

verpehøner, 

— 2 mg/kg for katter, 

— 5 mg/kg for andre arter og kategorier» 

6. februar 

2027 
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        5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnummeret, 

navnet på og tilsatt mengde av det aktive 

stoffet skal angis på etiketten til premikser, 

fôrmidler og fôrblandinger dersom følgende 

innhold av det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på over 12 % overskrides: 

— 4 mg/kg for smågriser, 

— 3 mg/kg for oppfôringskyllinger og 

verpehøner, 

— 2 mg/kg for katter, 

— 5 mg/kg for andre dyrearter og -kategorier. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal driftsansvarlige for fôrforetak fastsette 

driftsrutiner og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt 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. 

 

2b07054 — Pentan-2-on Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

Pentan-2-on 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Pentan-2-on 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

6. februar 

2027 
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   Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 95 % 

Kjemisk formel: C5H10O 

CAS-nr. 107-87-9 

Fl-nr.: 07.054 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av pentan- 

2-on i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/ 

massespektrometri med låst 

retensjonstid (GC-MS-RTL). 

    3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være: 

For smågriser 4 mg/kg, for oppfôringskyllinger 

og verpehøner 3 mg/kg, for katter 2 mg/kg og 

for andre arter og kategorier 5 mg/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

i fullfôr med et vanninnhold på 12 %: 

— 4 mg/kg for smågriser, 

— 3 mg/kg for oppfôringskyllinger og 

verpehøner, 

— 2 mg/kg for katter, 

— 5 mg/kg for andre arter og kategorier.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnummeret, 

navnet på og tilsatt mengde av det aktive 

stoffet skal angis på etiketten til premikser, 

fôrmidler og fôrblandinger dersom følgende 

innhold av det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på over 12 % overskrides: 

— 4 mg/kg for smågriser, 

— 3 mg/kg for oppfôringskyllinger og 

verpehøner, 

— 2 mg/kg for katter, 

— 5 mg/kg for andre dyrearter og -kategorier. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal driftsansvarlige for fôrforetak fastsette 

driftsrutiner og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt 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. 

 

2b07099 — 6-metylhepta-

3,5-dien-2-on 

Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

6-metylhepta-3,5-dien-2-on 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

6-metylhepta-3,5-dien-2-on 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 96 % 

Kjemisk formel: C8H12O 

CAS-nr. 1604-28-0 

Fl-nr.: 07.099 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 6-

metylhepta- 3,5-dien- 2-on i 

tilsetningsstoffet i fôrvarer og 

i aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/ 

massespektrometri med låst 

retensjonstid (GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være: 

For svin og fjørfe 0,3 mg/kg, og for andre arter 

og kategorier 0,5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

i fullfôr med et vanninnhold på 12 %: 

— 0,3 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 0,5 mg/kg for andre arter og kategorier.» 

6. februar 

2027 
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        5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnummeret, 

navnet på og tilsatt mengde av det aktive 

stoffet skal angis på etiketten til premikser, 

fôrmidler og fôrblandinger dersom følgende 

innhold av det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på over 12 % overskrides: 

— 0,3 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 0,5 mg/kg for andre arter og -kategorier. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal driftsansvarlige for fôrforetak fastsette 

driftsrutiner og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt 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. 

 

2b07113 — Nonan-3-on Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

Nonan-3-on 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Nonan-3-on 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være: 

For svin og fjørfe 0,3 mg/kg, for fisk 0,05 

mg/kg og for andre arter og kategorier 

0,5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold på 12 %. 

6. februar 

2027 
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   Renhet: min. 95,9 % 

Kjemisk formel: C9H18O 

CAS-nr. 925-78-0 

Fl-nr.: 07.113 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av nonan- 

3-on i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/ 

massespektrometri med låst 

retensjonstid (GC-MS-RTL). 

    4. På tilsetningsstoffets etikett angis følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

i fullfôr med et vanninnhold på 12 %: 

— 0,3 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 0,05 mg/kg for fisk, 

— 0,5 mg/kg for andre arter og kategorier.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnummeret, 

navnet på og tilsatt mengde av det aktive 

stoffet skal angis på etiketten til premikser, 

fôrmidler og fôrblandinger dersom følgende 

innhold av det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på over 12 % overskrides: 

— 0,3 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 0,05 mg/kg for fisk, 

— 0,5 mg/kg for andre arter og kategorier. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal driftsansvarlige for fôrforetak fastsette 

driftsrutiner og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt 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 personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 
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2b07150 — Dekan-2-on Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

Dekan-2-on 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Dekan-2-on 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C10H20O 

CAS-nr. 693-54-9 

Fl-nr.: 07.150 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av dekan- 

2-on i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/ 

massespektrometri med låst 

retensjonstid (GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være: 

For svin og fjørfe 0,3 mg/kg, og for andre arter 

og kategorier 0,5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

i fullfôr med et vanninnhold på 12 %: 

— 0,3 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 0,5 mg/kg for andre arter og kategorier.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnummeret, 

navnet på og tilsatt mengde av det aktive 

stoffet skal angis på etiketten til premikser, 

fôrmidler og fôrblandinger dersom følgende 

innhold av det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på over 12 % overskrides: 

— 0,3 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 0,5 mg/kg for andre dyrearter og  

-kategorier. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal driftsansvarlige for fôrforetak fastsette 

driftsrutiner og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt 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 personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 

 

2b09105 — Isopropyltetra

dekanat 

Tilsetningsstoffets 

sammensetning 

Isopropyltetradekanat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Isopropyltetradekanat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 99 % 

Kjemisk formel: C17H34O2 

CAS-nr. 110-27-0 

Fl-nr. 09.105 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av isopro-

pyltetradekanat i tilsetnings-

stoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/ 

massespektrometri med låst 

retensjonstid (GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som en 

premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

skal være 5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive stoffet 

i fullfôr med et vanninnhold på 12 %: 

5 mg/kg» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnummeret, 

navnet på og tilsatt mengde av det aktive 

stoffet skal angis på etiketten til premikser, 

fôrmidler og fôrblandinger dersom følgende 

innhold av det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på over 12 % overskrides: 

5 mg/kg 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og premiksene 

skal driftsansvarlige for fôrforetak fastsette 

driftsrutiner og organisatoriske tiltak for å 

håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt 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 personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 

 

(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. 34/121 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/57 

av 14. desember 2016 

om godkjenning av 1,8-cineol, 3,4-dihydrokumarin og 2-(2-metylprop-1-enyl)-4-metyltetrahydropyran 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 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 henhold til artikkel 10 i nevnte 

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

2) 1,8-cineol, 3,4-dihydrokumarin og 2-(2-metylprop-1-enyl)-4-metyltetrahydropyran ble i samsvar med direktiv 

70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter. Disse produktene ble 

deretter oppført i registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer som eksisterende produkter, 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 vedkommende stoffer som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter. Søkeren 

anmodet om at disse tilsetningsstoffene skulle klassifiseres i kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer». Søknaden 

inneholdt de opplysninger og dokumenter 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 6. mars 2012 og  

13. november 2012(3) at vedkommende stoffer ikke har noen skadevirkninger på dyrs eller menneskers helse eller på 

miljøet under de foreslåtte bruksvilkårene. Myndigheten konkluderte videre med at den funksjonen 1,8-cineol,  

3,4-dihydrokumarin og 2-(2-metylprop-1-enyl)-4-metyltetrahydropyran har i fôr, ligner på funksjonen stoffene har i 

næringsmidler. Myndigheten har allerede konkludert med at disse stoffene er virkningsfulle i næringsmidler, ettersom 

de forsterker næringsmiddelets lukt eller smak. Konklusjonen kan derfor utvides til også å omfatte fôr. Ettersom det er 

vanskelig å kontrollere bruken av 1,8-cineol, 3,4-dihydrokumarin og 2-(2-metylprop-1-enyl)-4-metyltetrahydropyran i 

drikkevann når stoffene samtidig brukes i fôr, bør slik bruk ikke tillates. Disse stoffene kan imidlertid brukes i 

fôrblandinger som deretter tilføres via vann. 

5) Det bør fastsettes begrensninger og vilkår for å muliggjøre bedre kontroll. Ettersom det ikke finnes sikkerhetsgrunner 

som krever at det fastsettes et høyeste innhold, og idet det tas hensyn til Myndighetens nye vurdering, bør anbefalt 

innhold angis på tilsetningsstoffets etikett. Dersom dette innholdet overskrides, bør det angis visse opplysninger på 

etiketten til premikser, fôrblandinger og fôrmidler. 

6) Myndigheten konkluderte med at 1,8-cineol, 3,4-dihydrokumarin og 2-(2-metylprop-1-enyl)-4-metyltetrahydropyran er 

irriterende for øynene, luftveiene og huden. Myndigheten konkluderte videre med at 3,4-dihydrokumarin også er et 

hudsensibiliserende stoff og skadelig ved svelging. Det bør derfor treffes hensiktsmessige vernetiltak. Myndigheten 

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

gjennomgått rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffene i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som ble 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 13 av 17.1.2017, s. 153, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 

av 7.2.2019, s. 16. 

(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 2012;10(3):2622 og EFSA Journal 2012;10(11):2967 

2020/EØS/34/13 
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7) Vurderingen av 1,8-cineol, 3,4-dihydrokumarin og 2-(2-metylprop-1-enyl)-4-metyltetrahydropyran viser at vilkårene for 

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

godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

8) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av 1,8-cineol, 3,4-dihydrokumarin og 

2-(2-metylprop-1-enyl)-4-metyltetrahydropyran må få øyeblikkelig anvendelse, bør det fastsettes en overgangsperiode, 

slik at berørte parter kan forberede seg på de nye kravene som godkjenningen medfører. 

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 

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

godkjennes som tilsetningsstoffer i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

1. Stoffene angitt i vedlegget og premikser som inneholder disse stoffene, og som er framstilt og merket før 6. august 2017  

i samsvar med reglene som gjaldt før 6. februar 2017, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

2. Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 6. februar 2018  

i samsvar med reglene som gjaldt før 6. februar 2017, 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 stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 6. februar 2019 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 6. februar 2017, 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 14. desember 2016. 

 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 

Godkjenningsperi

odens utløp mg aktivt stoff/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Kategori: Sensoriske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Aromastoffer 

2b03001 — 1,8-cineol Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

1,8-cineol 

Karakterisering av det 

aktive stoffet 

1,8-cineol 

Framstilt ved destillasjon av 

Eucalyptus globulus 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C10H18O 

CAS-nr. 470-82-6 

Fl-nr. 03.001 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 1,8-

cineol i tilsetningsstoffet og 

i aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/ 

massespektrometri med låst 

retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle dyrearter — —  1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt mengde 

av det aktive stoffet skal angis på 

etiketten til premikser, fôrmidler og fôr-

blandinger dersom følgende innhold av 

det aktive stoffet i fullfôr med et vann-

innhold på over 12 % overskrides:  

5 mg/kg 

6. februar 2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for fôr-

foretak fastsette driftsrutiner og organi-

satoriske tiltak for å håndtere mulige 

risikoer ved innånding, 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 tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet personlig 

verneutstyr, herunder åndedrettsvern, 

vernebriller og hansker. 

 

2b13009 — 3,4-dihydro-

kumarin 

Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

3,4-dihydrokumarin 

Karakterisering av det 

aktive stoffet 

3,4-dihydrokumarin 

Framstilt ved kjemisk syn-

tese 

Renhet: min. 99 % 

Kjemisk formel: C9H8O2 

CAS-nummer 119-84-6 

Fl-nr. 13.009 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 3,4-

dihydrokumarin i til-

setningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/ 

massespektrometri med låst 

retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle dyrearter — —  1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 5 mg/kg» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt mengde 

av det aktive stoffet skal angis på 

etiketten til premikser, fôrmidler og fôr-

blandinger dersom følgende innhold av 

det aktive stoffet i fullfôr med et vann-

innhold på over 12 % overskrides:  

5 mg/kg 

6. februar 2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for fôr-

foretak fastsette driftsrutiner og organi-

satoriske tiltak for å håndtere mulige 

risikoer ved innånding, hudkontakt 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. 

 

2b13037 — 2-(2-metyl-

prop-1-enyl)-

4-metyl-

tetrahydro-

pyran 

Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

2-(2-metylprop-1-enyl)-4-

metyltetrahydropyran 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

2-(2-metylprop-1-enyl)-4-

metyltetrahydropyran 

Framstilt ved kjemisk 

syntese 

Renhet: min. 99 % 

Kjemisk formel: C10H18O 

CAS-nr. 16409-43-1 

Fl-nr. 13.037 

Analysemetode(1) 

Til påvisning av 2-(2-

metylprop-1-enyl)-4-metyl-

tetrahydropyran i tilsetnings-

stoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/ 

massespektrometri med låst 

retensjonstid (GC-MS-RTL). 

Alle dyrearter — — — 
 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

 2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for lagring 

og stabilitet. 

 3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 

For svin og fjørfe 0,5 mg/kg, og for andre 

arter og kategorier 0,3 mg/kg fullfôr med 

et vanninnhold på 12 %. 

 4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på  

12 %: 

— 0,5 mg/kg for svin og fjørfe. 

— 0,3 mg/kg for andre arter og 

kategorier.» 

6. februar 2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt mengde 

av det aktive stoffet skal angis på 

etiketten til premikser, fôrmidler og fôr-

blandinger dersom følgende innhold av 

det aktive stoffet i fullfôr med et vann-

innhold på over 12 % overskrides: 

— 0,5 mg/kg for svin og fjørfe. 

— 0,3 mg/kg for andre arter og 

kategorier. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for fôr-

foretak fastsette driftsrutiner og organi-

satoriske tiltak for å håndtere mulige 

risikoer ved innånding, hudkontakt 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. 

 

(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) 2017/58 

av 14. desember 2016 

om godkjenning av alfa-terpineol, nerolidol, 2-(4-metylfenyl)propan-2-ol, terpineol og linalylacetat 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 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 henhold til artikkel 10 i nevnte 

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

2) Alfa-terpineol, nerolidol, 2-(4-metylfenyl)propan-2-ol, terpineol og linalylacetat ble i samsvar med direktiv 70/524/EØF 

godkjent uten tidsbegrensning som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter. Disse produktene ble deretter oppført i 

registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer som eksisterende produkter, 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 alfa-terpineol, nerolidol, 2-(4-metylfenyl)propan-2-ol, terpineol og linalylacetat 

som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter. Søkeren anmodet om at disse tilsetningsstoffene skulle klassifiseres i 

kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer». Søknaden inneholdt de opplysninger og dokumenter 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 13. november 2012(3) 

at alfa-terpineol, nerolidol, 2-(4-metylfenyl)propan-2-ol, terpineol og linalylacetat under de foreslåtte vilkårene for bruk 

i fôr ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten konkluderte videre med 

at den funksjonen alfa-terpineol, nerolidol, 2-(4-metylfenyl)propan-2-ol, terpineol og linalylacetat har i fôr, ligner på 

funksjonen stoffene har i næringsmidler. Myndigheten har allerede konkludert med at alfa-terpineol, nerolidol, 2- 

(4-metylfenyl)propan-2-ol, terpineol og linalylacetat er virkningsfulle i næringsmidler, ettersom de forsterker nærings-

middelets lukt eller smak. Myndigheten konkluderte med at den manglende sikkerhetsmarginen for nerolidol og 2- 

(4-metylfenyl)propan-2-ol ikke vil muliggjøre samtidig tilførsel i fôrvarer og vann. For alfa-terpineol, terpineol og 

linalylacetat er det nøyaktige forholdet for anvendelse i fôrvarer og vann ikke tilgjengelig. Disse stoffene kan imidlertid 

brukes i fôrblandinger som deretter tilføres via vann. 

5) Det bør fastsettes begrensninger og vilkår for å muliggjøre bedre kontroll. Av praktiske årsaker og idet det tas hensyn til 

Myndighetens nye vurdering, bør anbefalt høyeste innhold fastsettes. Dersom det anbefalte innholdet av tilsetnings-

stoffet i fullfôr overskrides, bør tilsetningsstoffets identifikasjonsnummer, navn og tilsatt mengde angis på etiketten på 

premikser, fôrblandinger og fôrmidler. 

6) Myndigheten konkluderte at det i fravær av opplysninger om brukersikkerhet bør alfa-terpineol, nerolidol, 2- 

(4-metylfenyl)propan-2-ol, terpineol og linalylacetat anses som irriterende for huden, øynene og luftveiene og som et 

hudsensibiliserende stoff. Det bør derfor treffes hensiktsmessige vernetiltak. Myndigheten anser ikke at det er behov for 

særlige krav om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Myndigheten har også gjennomgått rapporten om 

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

nr. 1831/2003. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 13 av 17.1.2017, s. 159, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 

av 7.2.2019, s. 16. 

(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 2012;10(11):2966. 

2020/EØS/34/14 
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7) Vurderingen av alfa-terpineol, nerolidol, 2-(4-metylfenyl)propan-2-ol, terpineol og linalylacetat viser at vilkårene for 

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

godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

8) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av alfa-terpineol, nerolidol, 2- 

(4-metylfenyl)propan-2-ol, terpineol og linalylacetat må få øyeblikkelig anvendelse, bør det fastsettes en over-

gangsperiode, slik at berørte parter kan forberede seg på de nye kravene som godkjenningen medfører. 

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 

Stoffene angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «aromastoffer», god-

kjennes som tilsetningsstoffer i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

1. Stoffene angitt i vedlegget og premikser som inneholder disse stoffene, og som er framstilt og merket før 6. august 2017 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 6. februar 2017, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

2. Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 6. februar 2018 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 6. februar 2017, 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 stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 6. februar 2019 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 6. februar 2017, 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 14. desember 2016. 

 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 mg aktivt stoff/kg fullfôr med 

et vanninnhold på 12 % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Kategori: Sensoriske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Aromastoffer 

2b02014 — alfa-terpineol Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

alfa-terpineol 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

alfa-terpineol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 96 % 

Kjemisk formel: C10H18O 

CAS-nr. 98-55-5 

Fl-nr.: 02.014 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av alfa-terpineol 

i tilsetningsstoffet og i aroma-

givende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som 

en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 5 mg/kg» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt mengde av 

det aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på over 

12 % overskrides: 5 mg/kg 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere mulige 

risikoer ved innånding, hudkontakt 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. 

 

2b02018 — Nerolidol Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

Nerolidol 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Nerolidol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 97 % 

Kjemisk formel: C15H26O 

CAS-nr. 7212-44-4 

Fl-nr.: 02.018 

Analysemetode(1) 

Til påvisning av nerolidol i 

tilsetningsstoffet og i aroma-

givende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som 

en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 

For svin og fjørfe 1 mg/kg, og for andre 

arter og kategorier 1,5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 12 %: 

— 1 mg/kg for svin og fjørfe. 

— 1,5 mg/kg for andre arter og 

kategorier.» 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt mengde av 

det aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på over 

12 % overskrides: 

— 1 mg/kg for svin og fjørfe. 

— 1,5 mg/kg for andre arter og kategorier. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere mulige 

risikoer ved innånding, hudkontakt 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. 

 

2b02042 — 2-(4-metyl-

fenyl)propan-

2-ol 

Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

2-(4-metylfenyl)propan-2-ol 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

2-(4-metylfenyl)propan-2-ol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 90 % 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som 

en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 

For svin og fjørfe 1 mg/kg, og for andre 

arter og kategorier 1,5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

   Kjemisk formel: C10H14O 

CAS-nr. 1197-01-9 

Fl-nr.: 02.042 

Analysemetode(1) 

Til påvisning av 2-(4-metyl-

fenyl)propan-2-ol i tilsetnings-

stoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

    4. På tilsetningsstoffets etikett angis følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 12 %: 

— 1 mg/kg for svin og fjørfe. 

— 1,5 mg/kg for andre arter og 

kategorier.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt mengde av 

det aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på over 

12 % overskrides: 

— 1 mg/kg for svin og fjørfe. 

— 1,5 mg/kg for andre arter og kategorier. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere mulige 

risikoer ved innånding, hudkontakt 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. 

 

2b02230 — Terpineol Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

Terpineol 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som 

en premiks. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

   Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Terpineol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 91 % 

Kjemisk formel: C10H18O 

CAS-nr. 8000-41-7 

Fl-nr.: 02.230 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av terpineol i 

tilsetningsstoffet og i aroma-

givende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

    2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 12 %: 

5 mg/kg» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt mengde av 

det aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på over 

12 % overskrides: 5 mg/kg 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere mulige 

risikoer ved innånding, hudkontakt 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. 

 

2b09013 — Linalylacetat Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

Linalylacetat 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som 

en premiks. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

   Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Linalylacetat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 95 % 

Kjemisk formel: C12H20O2 

CAS-nr. 115-95-7 

Fl-nr.: 09.013 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av linalylacetat i 

tilsetningsstoffet og i aroma-

givende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

    2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 12 %: 

5 mg/kg» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt mengde av 

det aktive stoffet skal angis på etiketten til 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger 

dersom følgende innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på over 

12 % overskrides: 5 mg/kg 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere mulige 

risikoer ved innånding, hudkontakt 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. 

 

(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) 2017/59 

av 14. desember 2016 

om godkjenning av 1,1-dimetoksy-2-fenyletan, fenetylformiat, fenetyloktanoat, fenetylisobutyrat,  

fenetyl-2-metylbutyrat og fenetylbenzoat 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 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 henhold til artikkel 10 i nevnte 

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

2) 1,1-dimetoksy-2-fenyletan, fenetylformiat, fenetyloktanat, fenetylisobutyrat, fenetyl-2-metyl-butyrat og fenetylbenzoat 

(«vedkommende stoffer») ble godkjent uten tidsbegrensning i samsvar med direktiv 70/524/EØF som tilsetningsstoffer i 

fôrvarer for alle dyrearter. Disse produktene ble deretter oppført i registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer som 

eksisterende produkter, 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 vedkommende stoffer som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter. Søkeren 

anmodet om at disse tilsetningsstoffene skulle klassifiseres i kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer». Søknaden 

inneholdt de opplysninger og dokumenter 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 7. mars 2012(3) at ved-

kommende stoffer under de foreslåtte vilkårene for bruk i fôrvarer ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers 

helse eller på miljøet. Myndigheten konkluderte videre med at den funksjonen vedkommende stoffer har i fôr, ligner på 

funksjonen stoffene har i næringsmidler. Myndigheten har allerede konkludert med at disse stoffene er virkningsfulle i 

næringsmidler, ettersom de forsterker næringsmiddelets lukt eller smak. Konklusjonen kan derfor utvides til også å 

omfatte fôr. Ettersom det er vanskelig å kontrollere bruken av vedkommende stoffer i drikkevann når stoffene samtidig 

brukes i fôr, bør slik bruk ikke tillates. Disse stoffene kan imidlertid brukes i fôrblandinger som deretter tilføres via 

vann. 

5) Det bør fastsettes begrensninger og vilkår for å muliggjøre bedre kontroll. Ettersom det ikke finnes sikkerhetsgrunner 

som krever at det fastsettes et høyeste innhold, og idet det tas hensyn til Myndighetens nye vurdering, bør anbefalt 

innhold angis på tilsetningsstoffets etikett. Dersom dette innholdet overskrides, bør det angis visse opplysninger på 

etiketten til premikser, fôrblandinger og fôrmidler. 

6) Myndigheten konkluderte med at vedkommende stoffer anses som irriterende for øynene og luftveiene, som hudsen-

sibiliserende stoffer og skadelige ved svelging. Det bør derfor treffes hensiktsmessige vernetiltak. Myndigheten anser 

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

gjennomgått rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffene i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som ble 

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

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

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 13 av 17.1.2017, s. 167, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 

av 7.2.2019, s. 16. 

(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 2012;10(3):2625. 

2020/EØS/34/15 
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8) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av nevnte stoffer må få øyeblikkelig 

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

godkjenningen medfører. 

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 

Stoffene angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «aromastoffer», god-

kjennes som tilsetningsstoffer i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

1. Stoffene angitt i vedlegget og premikser som inneholder disse stoffene, og som er framstilt og merket før 6. august 2017 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 6. februar 2017, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

2. Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 6. februar 2018 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 6. februar 2017, 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 stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 6. februar 2019 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 6. februar 2017, 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 14. desember 2016. 

 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 mg aktivt stoff/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Kategori: Sensoriske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Aromastoffer 

2b06006 — 1,1-dimetoksy-

2-fenyletan 

Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

1,1-dimetoksy-2-fenyletan 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

1,1-dimetoksy-2-fenyletan 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 95 % 

Kjemisk formel: C10H14O2 

CAS-nr. 101-48-4 

Fl-nr. 06.006 

Analysemetode(1) 

Til påvisning av 1,1-dimetoksy-

2-fenyletan i tilsetningsstoffet 

og i aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som 

en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 

For svin og fjørfe 1 mg/kg, og for andre arter 

og kategorier 1,5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 12 %: 

— 1 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 1,5 mg/kg for andre arter og kategorier.» 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnummeret, 

navnet på og tilsatt mengde av det aktive 

stoffet skal angis på etiketten til premikser, 

fôrmidler og fôrblandinger dersom følgende 

innhold av det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på over 12 % overskrides: 

— 1 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 1,5 mg/kg for andre arter og kategorier. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for fôrforetak 

fastsette driftsrutiner og organisatoriske tiltak 

for å håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt 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. 

 

2b09083 — Fenetyl-

formiat 

Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

Fenetylformiat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Fenetylformiat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 96 % 

Kjemisk formel: C9H10O2 

CAS-nummer 104-62-1 

Fl-nr. 09.083 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som 

en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 

For svin og fjørfe 1 mg/kg, og for andre arter 

og kategorier 1,5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

   Analysemetode(1) 

Til påvisning av fenetylformiat i 

tilsetningsstoffet og i aroma-

givende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

    4. På tilsetningsstoffets etikett angis følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 12 %: 

— 1 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 1,5 mg/kg for andre arter og kategorier.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnummeret, 

navnet på og tilsatt mengde av det aktive 

stoffet skal angis på etiketten til premikser, 

fôrmidler og fôrblandinger dersom følgende 

innhold av det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på over 12 % overskrides: 

— 1 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 1,5 mg/kg for andre arter og kategorier. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og organisa-

toriske tiltak for å håndtere mulige risikoer 

ved innånding, hudkontakt 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. 

 

2b09262 — Fenetylok-

tanoat 

Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

Fenetyloktanoat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Fenetyloktanoat 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som 

en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

   Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C16H24O2 

CAS-nummer 5457-70-5 

Fl-nr. 09.262 

Analysemetode(1) 

Til påvisning av fenetyloktanoat 

i tilsetningsstoffet og i aroma-

givende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

    3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 

For svin og fjørfe 1 mg/kg, og for andre arter 

og kategorier 1,5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 12 %: 

— 1 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 1,5 mg/kg for andre arter og kategorier.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnummeret, 

navnet på og tilsatt mengde av det aktive 

stoffet skal angis på etiketten til premikser, 

fôrmidler og fôrblandinger dersom følgende 

innhold av det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på over 12 % overskrides: 

— 1 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 1,5 mg/kg for andre arter og kategorier. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for fôrforetak 

fastsette driftsrutiner og organisatoriske tiltak 

for å håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt 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. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2b09427 — Fenetylisobu-

tyrat 

Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

Fenetylisobutyrat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Fenetylisobutyrat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C12H16O2 

CAS-nummer 103-48-0 

Fl-nr. 09.427 

Analysemetode(1) 

Til påvisning av fenetylisobu-

tyrat i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som 

en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste tillatte innhold av det 

aktive stoffet: 

For svin og fjørfe 1 mg/kg, og for andre arter 

og kategorier 1,5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 12 %: 

— 1 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 1,5 mg/kg for andre arter og kategorier.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnummeret, 

navnet på og tilsatt mengde av det aktive 

stoffet skal angis på etiketten til premikser, 

fôrmidler og fôrblandinger dersom følgende 

innhold av det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på over 12 % overskrides: 

— 1 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 1,5 mg/kg for andre arter og kategorier. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for fôrforetak 

fastsette driftsrutiner og organisatoriske tiltak 

for å håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt 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. 

 

2b09538 — Fenetyl-2-

metylbutyrat 

Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

Fenetyl-2-metylbutyrat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Fenetyl-2-metylbutyrat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 95 % 

Kjemisk formel: C13H18O2 

CAS-nummer 24817-51-4 

Fl-nr. 09.538 

Analysemetode(1) 

Til påvisning av fenetyl-2-

metylbutyrat i tilsetningsstoffet 

og i aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som 

en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 

For svin og fjørfe 1 mg/kg, og for andre arter 

og kategorier 1,5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 12 %: 

— 1 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 1,5 mg/kg for andre arter og kategorier.» 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnummeret, 

navnet på og tilsatt mengde av det aktive 

stoffet skal angis på etiketten til premikser, 

fôrmidler og fôrblandinger dersom følgende 

innhold av det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på over 12 % overskrides: 

— 1 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 1,5 mg/kg for andre arter og kategorier. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for fôrforetak 

fastsette driftsrutiner og organisatoriske tiltak 

for å håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt 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. 

 

2b09774 — Fenetylben-

zoat 

Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

Fenetylbenzoat 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Fenetylbenzoat 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C15H14O2 

CAS-nummer 94-47-3 

Fl-nr. 09.774 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren som 

en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksene angis vilkårene for lagring og 

stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 

For svin og fjørfe 1 mg/kg, og for andre arter 

og kategorier 1,5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

   Analysemetode(1) 

Til påvisning av fenetylbenzoat i 

tilsetningsstoffet og i aroma-

givende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid 

(GC-MS-RTL). 

    4. På tilsetningsstoffets etikett angis følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 12 %: 

— 1 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 1,5 mg/kg for andre arter og kategorier.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjonsnummeret, 

navnet på og tilsatt mengde av det aktive 

stoffet skal angis på etiketten til premikser, 

fôrmidler og fôrblandinger dersom følgende 

innhold av det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på over 12 % overskrides: 

— 1 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 1,5 mg/kg for andre arter og kategorier. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for fôrforetak 

fastsette driftsrutiner og organisatoriske tiltak 

for å håndtere mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt 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. 

 

(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) 2017/60 

av 14. desember 2016 

om godkjenning av isoeugenol som tilsetningsstoff i fôrvarer for svin, drøvtyggere og hester, unntatt de som 

gir melk beregnet på konsum, samt kjæledyr(*) 

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 henhold til artikkel 10 i nevnte 

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

2) Isoeugenol ble i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som tilsetningsstoff i fôrvarer 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 ny vurdering av isoeugenol som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter, unntatt fjørfe, drøvtyggere som 

gir melk beregnet på konsum, og fisk. Søkeren anmodet om at dette tilsetningsstoffet skulle klassifiseres i kategorien 

«sensoriske tilsetningsstoffer». Søknaden inneholdt de opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 

i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 14. desember 2011(3) 

med at isoeugenol under de foreslåtte vilkårene for bruk i fôr ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse 

eller på miljøet. Isoeugenol bør ikke godkjennes for de kategoriene av pattedyrarter som gir melk beregnet på konsum. 

Myndigheten konkluderte videre med at den funksjonen isoeugenol har i fôr, ligner på funksjonen stoffet har i 

næringsmidler. Myndigheten har allerede konkludert med at isoeugenol er effektivt for næringsmidler, ettersom det 

forsterker næringsmiddelets lukt eller smak. Konklusjonen kan derfor utvides til også å omfatte fôr. Myndigheten 

konkluderte med at samtidig bruk i fôr og drikkevann bør unngås. Disse stoffene kan imidlertid brukes i fôrblandinger som 

deretter administreres via vann. 

5) Det bør fastsettes begrensninger og vilkår for å muliggjøre bedre kontroll. Ettersom det ikke finnes sikkerhetsgrunner 

som krever at det fastsettes et høyeste innhold, og idet det tas hensyn til Myndighetens nye vurdering, bør anbefalt 

innhold angis på tilsetningsstoffets etikett. Dersom dette innholdet overskrides, bør det angis visse opplysninger på 

etiketten til premikser, fôrblandinger og fôrmidler. 

6) Myndigheten konkluderte med at isoeugenol er irriterende for luftveier, hud og øyne, og at det også er hud- og 

luftveissensibiliserende. Det bør derfor treffes egnede vernetiltak. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav 

om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Myndigheten har også gjennomgått rapporten om analysemetoden 

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

7) Vurderingen av det berørte stoffet viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 13 av 17.1.2017, s. 177, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 

av 7.2.2019, s. 16. 

(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 2012;10(1):2532. 

2020/EØS/34/16 
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8) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av nevnte stoff må få øyeblikkelig 

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

godkjenningen medfører. 

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 «sensoriske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «aromastoffer», 

godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

1. Stoffet angitt i vedlegget og premikser som inneholder dette stoffet, og som er framstilt og merket før 6. august 2017 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 6. februar 2017, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

2. Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder stoffet angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 6. februar 2018 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 6. februar 2017, 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 stoffet angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 6. februar 2019 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 6. februar 2017, 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 14. desember 2016. 

 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 mg aktivt stoff / kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

Kategori: Sensoriske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Aromastoffer 

2b04004 — Isoeugenol Tilsetningsstoffets sammensetning 

Isoeugenol 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Isoeugenol 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 99 % 

Kjemisk formel: C10H12O2 

CAS-nummer: 97-54-1 

FL-nr.: 04.004 

Analysemetode(1) 

Til påvisning av isoeugenol i 

tilsetningsstoffet og i aroma-

givende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst retensjonstid (GC-

MS-RTL). 

Svin Drøv-

tyggere og 

hester, unntatt 

de som gir 

melk beregnet 

på konsum 

Kjæledyr 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for lagring 

og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 

5 mg/kg fullfôr med et vanninnhold på 

12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt mengde 

av det aktive stoffet skal angis på 

etiketten til premikser, fôrmidler og 

fôrblandinger dersom følgende innhold 

av det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på over 12 % overskrides: 

5 mg/kg. 

6. februar 

2027 
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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 mg aktivt stoff / kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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, herunder 

vernebriller og hansker. 

 

(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) 2017/61 

av 14. desember 2016 

om godkjenning av 4-allyl-2,6-dimetoksyfenol og eugenylacetat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle 

dyrearter, unntatt fisk og fjørfe(*) 

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 henhold til artikkel 10 i nevnte 

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

2) 4-allyl-2,6-dimetoksyfenol og eugenylacetat ble i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som 

tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter. Produktene ble deretter oppført i registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer 

som eksisterende produkter, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 4-allyl-2,6-dimetoksyfenol 

og eugenylacetat vil ikke bli godkjent på nytt for fjørfe og fisk, ettersom søkeren har trukket søknaden om dette. 

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 4-allyl-2,6-dimetoksyfenol og eugenylacetat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for 

alle dyrearter. Søkeren anmodet om at disse tilsetningsstoffene skulle klassifiseres i kategorien «sensoriske 

tilsetningsstoffer». Søknaden inneholdt de opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

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

15. november 2011(3) med at 4-allyl-2,6-dimetoksyfenol og eugenylacetat under de foreslåtte vilkårene for bruk i fôr 

ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten konkluderte videre med at 

den funksjonen 4-allyl-2,6-dimetoksyfenol og eugenylacetat har i fôr, ligner på funksjonen stoffene har i næringsmidler. 

Myndigheten har allerede konkludert med at disse stoffene er effektive for næringsmidler, ettersom de forsterker 

næringsmiddelets lukt eller smak. Konklusjonen kan derfor utvides til også å omfatte fôr. Myndigheten er ikke i stand til 

å vurdere bruken av 4-allyl-2,6-dimetoksyfenol og eugenylacetat i drikkevann. Disse stoffene kan imidlertid brukes i 

fôrblandinger som deretter administreres via vann. 

5) Det bør fastsettes begrensninger og vilkår for å muliggjøre bedre kontroll. Ettersom det ikke finnes sikkerhetsgrunner 

som krever at det fastsettes et høyeste innhold, og idet det tas hensyn til Myndighetens nye vurdering, bør anbefalt 

innhold angis på tilsetningsstoffets etikett. Dersom dette innholdet overskrides, bør det angis visse opplysninger på 

etiketten til premikser, fôrblandinger og fôrmidler. 

6) Myndigheten konkluderte med at 4-allyl-2,6-dimetoksyfenol er irriterende for øyne og hud, og at eugenylacetat bare er 

irriterende for hud. Det bør derfor treffes egnede vernetiltak. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav 

om overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Myndigheten har også gjennomgått rapporten om 

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

nr. 1831/2003. 

7) Vurderingen av 4-allyl-2,6-dimetoksyfenol og eugenylacetat viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i 

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

denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 13 av 17.1.2017, s. 181, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 

av 7.2.2019, s. 16. 

(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 2011;9(12):2440. 

2020/EØS/34/17 
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8) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av 4-allyl-2,6-dimetoksyfenol og 

eugenylacetat må få øyeblikkelig anvendelse, bør det fastsettes en overgangsperiode, slik at berørte parter kan forberede 

seg på de nye kravene som godkjenningen medfører. 

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 

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

godkjennes som tilsetningsstoffer i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

1. Stoffene angitt i vedlegget og premikser som inneholder disse stoffene, og som er framstilt og merket før 6. august 2017 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 6. februar 2017, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

2. Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 6. februar 2018 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 6. februar 2017, 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 stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 6. februar 2019 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 6. februar 2017, 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 14. desember 2016. 

 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 mg aktivt stoff / kg fullfôr med 

et vanninnhold på 12 % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Kategori: Sensoriske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Aromastoffer 

2b04051 — 4-allyl-2,6-

dimetoksy-

fenol 

Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

4-allyl-2,6-dimetoksyfenol 

Karakterisering av det 

aktive stoffet 

4-allyl-2,6-dimetoksyfenol 

Framstilt ved kjemisk 

syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C11H14O3 

CAS-nummer: 6627-88-9 

FL-nr.: 04.051 

Analysemetode(1) 

Til påvisning av 4-allyl-2,6-

dimetoksyfenol i tilsetnings-

stoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/ 

massespektrometri med låst 

retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle dyre-

arter, unntatt 

fisk og fjørfe. 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt mengde 

av det aktive stoffet skal angis på 

etiketten til premikser, fôrmidler og 

fôrblandinger dersom følgende innhold 

av det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på over 12 % overskrides: 

5 mg/kg. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt 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 vernebriller og 

hansker. 

 

2b09020 — Eugenylac-

etat 

Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

Eugenylacetat 

Karakterisering av det 

aktive stoffet 

Eugenylacetat 

Framstilt ved kjemisk 

syntese 

Renhet: min. 98 % 

Kjemisk formel: C12H14O3 

CAS-nummer: 93-28-7 

FL-nr.: 09.020 

Analysemetode(1) 

Til påvisning av 

eugenylacetat i 

tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/ 

massespektrometri med låst 

retensjonstid (GC-MS-

RTL). 

Alle 

dyrearter, 

unntatt fisk 

og fjørfe. 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 5 mg/kg.» 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt mengde 

av det aktive stoffet skal angis på 

etiketten til premikser, fôrmidler og 

fôrblandinger dersom følgende innhold 

av det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på over 12 % overskrides:  

5 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for fôr-

foretak fastsette driftsrutiner og organisa-

toriske tiltak for å håndtere mulige 

risikoer ved hudkontakt. 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 hansker. 

 

(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) 2017/64 

av 14. desember 2016 

om godkjenning av glycyrrhizinsyre, ammoniumform 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 for-

ordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi slik godkjenning. I henhold til artikkel 10 i nevnte 

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

2) Glycyrrhizinsyre, ammoniumform ble i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som 

tilsetningsstoff i fôrvarer 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 ny vurdering av glycyrrhizinsyre, ammoniumform som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter. 

Søkeren anmodet om at dette tilsetningsstoffet skulle klassifiseres i kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer». Søknaden 

inneholdt de opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 11. desember 2014(3) 

med at glycyrrhizinsyre, ammoniumform under de foreslåtte vilkårene for bruk i fôr ikke har noen skadevirkning på 

dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten konkluderte videre med at den funksjonen glycyrrhizinsyre, 

ammoniumform har i fôr, ligner på funksjonen stoffet har i næringsmidler. Myndigheten har allerede konkludert med at 

glycyrrhizinsyre, ammoniumform er effektivt for næringsmidler, ettersom det forsterker næringsmiddelets lukt eller 

smak. Myndigheten kunne ikke trekke noen konklusjoner når det gjelder sikkerheten ved glycyrrhizinsyre, 

ammoniumform brukt i drikkevann. Dette stoffet kan imidlertid brukes i en fôrblanding som senere administreres via 

vann. 

5) Det bør fastsettes begrensninger og vilkår for å muliggjøre bedre kontroll. Av praktiske årsaker og idet det tas hensyn til 

Myndighetens nye vurdering, bør anbefalt høyeste innhold fastsettes. Dersom det anbefalte innholdet av tilsetnings-

stoffet i fullfôr overskrides, bør tilsetningsstoffets identifikasjonsnummer, navn og tilsatt mengde angis på etiketten til 

premikser, fôrblandinger og fôrmidler. 

6) Myndigheten konkluderte med at i fravær av opplysninger om brukersikkerhet bør glycyrrhizinsyre, ammoniumform 

anses som irriterende for hud, øyne og luftveier og som hudsensibiliserende. Det bør derfor treffes egnede vernetiltak. 

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

Myndigheten har også gjennomgått rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av 

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

7) Vurderingen av glycyrrhizinsyre, ammoniumform viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 13 av 17.1.2017, s. 242, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 

av 7.2.2019, s. 16. 

(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 2015;13(1):3971. 

2020/EØS/34/18 
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8) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av glycyrrhizinsyre, ammoniumform 

må få øyeblikkelig anvendelse, bør det fastsettes en overgangsperiode, slik at berørte parter kan forberede seg på de nye 

kravene som godkjenningen medfører. 

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 «sensoriske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «aromastoffer», god-

kjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

1. Stoffet angitt i vedlegget og premikser som inneholder dette stoffet, og som er framstilt og merket før 6. august 2017 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 6. februar 2017, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

2. Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder stoffet angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 6. februar 2018 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 6. februar 2017, 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 stoffet angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 6. februar 2019 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 6. februar 2017, 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 14. desember 2016. 

 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 mg aktivt stoff / kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

Kategori: Sensoriske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Aromastoffer 

2b16060 — Glycyrrhizin-

syre, am-

moniumform 

Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

Glycyrrhizinsyre, 

ammoniumform 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Glycyrrhizinsyre, 

ammoniumform 

Framstilt ved ekstraksjon av 

arter av slekten Glycyrrhiza 

Renhet: min. 98–100 %  

(i tørrstoff) 

Kjemisk formel: C42H65O16 

CAS-nr.: 53956-04-0 

FL-nr.: 16.060 

Analysemetode(1) 

Til påvisning av 

glycyrrhizinsyre, 

ammoniumform i 

tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Den europeiske 

farmakopé versjon 6.0, metode 

01/2008:1772. 

Alle dyre-

arter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for lagring 

og stabilitet. 

3. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 

— 0,3 mg/kg for oppfôringskyllinger 

og verpehøns, 

— 1 mg/kg for andre arter og 

kategorier.» 

4. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt mengde 

av det aktive stoffet skal angis på 

etiketten til premikser, fôrmidler og fôr-

blandinger dersom følgende innhold av 

det aktive stoffet i fullfôr med et vann-

innhold på over 12 % overskrides: 

— 0,3 mg/kg for oppfôringskyllinger 

og verpehøns, 

6. februar 

2027 
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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 mg aktivt stoff / kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

        — 1 mg/kg for andre arter og 

kategorier. 

5. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og organi-

satoriske tiltak for å håndtere mulige 

risikoer ved innånding, hudkontakt 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. 

 

(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) 2017/65 

av 14. desember 2016 

om godkjenning av 1-isopropyl-4-metylbenzen, pin-2(10)-en, pin-2(3)-en, beta-karyofyllen, kamfen,  

1-isopropenyl-4-metylbenzen, delta-3-karen og d-limonen 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 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 henhold til artikkel 10 i nevnte 

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

2) 1-isopropyl-4-metylbenzen, pin-2(10)-en, pin-2(3)-en, beta-karyofyllen, kamfen, 1-isopropenyl-4-metylbenzen, delta-3-

karen og d-limonen ble i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som tilsetningsstoffer i 

fôrvarer for alle dyrearter. Produktene ble deretter oppført i registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer som eksisterende 

produkter, 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 1-isopropyl-4-metylbenzen, pin-2(10)-en, pin-2(3)-en, beta-karyofyllen, kamfen,  

1-isopropenyl-4-metylbenzen, delta-3-karen og d-limonen som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter. Søkeren 

anmodet om at disse tilsetningsstoffene skulle klassifiseres i kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer». Søknaden 

inneholdt de opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sine uttalelser(3) av 10. mars 2015 

og 1. desember 2015 at 1-isopropyl-4-metylbenzen, pin-2(10)-en, pin-2(3)-en, beta-karyofyllen, kamfen, 1-isopropenyl-

4-metylbenzen, delta-3-karen og d-limonen under de foreslåtte vilkårene for bruk i fôrvarer ikke har noen skadevirkning 

på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten konkluderte videre med at den funksjonen 1-isopropyl-4-

metylbenzen, pin-2(10)-en, pin-2(3)-en, beta-karyofyllen, kamfen, 1-isopropenyl-4-metylbenzen, delta-3-karen og d-

limonen har i fôr, ligner på funksjonen stoffene har i næringsmidler. Myndigheten har allerede konkludert med at 1-

isopropyl-4-metylbenzen, pin-2(10)-en, pin-2(3)-en, beta-karyofyllen, kamfen, 1-isopropenyl-4-metylbenzen, delta-3-

karen og d-limonen er effektive for næringsmidler, ettersom de forsterker næringsmiddelets lukt eller smak. 

Myndigheten kunne ikke trekke noen konklusjoner når det gjelder sikkerheten ved pin-2(3)-en, pin-2(10)-en, delta-3-

karen, beta-karyofyllen og kamfen brukt i drikkevann. Myndigheten konkluderte med at den manglende 

sikkerhetsmarginen for d-limonen, 1-isopropyl-4-metylbenzen og 1-isopropenyl-4-metylbenzen ikke vil muliggjøre 

samtidig administrering i fôr og vann. Disse stoffene kan imidlertid brukes i en fôrblanding som deretter administreres 

via vann. 

5) Det bør fastsettes begrensninger og vilkår for å muliggjøre bedre kontroll. Av praktiske årsaker og idet det tas hensyn til 

Myndighetens nye vurdering, bør anbefalt høyeste innhold fastsettes. Dersom det anbefalte innholdet av 

tilsetningsstoffet i fullfôr overskrides, bør tilsetningsstoffets identifikasjonsnummer, navn og tilsatt mengde angis på 

etiketten på premikser, fôrblandinger og fôrmidler.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 13 av 17.1.2017, s. 246, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 

av 7.2.2019, s. 16. 

(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 2015;13(3):4053 og EFSA Journal 2016;14(1):4339 

2020/EØS/34/19 
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6) På grunn av manglende opplysninger om brukersikkerhet konkluderte Myndigheten med at 1-isopropyl-4-metylbenzen, 

pin-2(10)-en, pin-2(3)-en, beta-karyofyllen, kamfen, 1-isopropenyl-4-metylbenzen, delta-3-karen og d-limonen bør 

anses som irriterende for hud, øyne og luftveier og som hudsensibiliserende. Det bør derfor treffes egnede vernetiltak. 

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

Myndigheten har også gjennomgått rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffene i fôrvarer framlagt av 

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

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

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

8) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av 1-isopropyl-4-metylbenzen, pin-

2(10)-en, pin-2(3)-en, beta-karyofyllen, kamfen, 1-isopropenyl-4-metylbenzen, delta-3-karen og d-limonen må få 

øyeblikkelig anvendelse, bør det fastsettes en overgangsperiode, slik at berørte parter kan forberede seg på de nye 

kravene som godkjenningen medfører. 

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 

Stoffene angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «aromastoffer», god-

kjennes som tilsetningsstoffer i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

1. Stoffene angitt i vedlegget og premikser som inneholder disse stoffene, og som er framstilt og merket før 6. august 2017 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 6. februar 2017, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

2. Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 6. februar 2018 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 6. februar 2017, 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 stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 6. februar 2019 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 6. februar 2017, 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. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 14. desember 2016. 

 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 
mg aktivt stoff / kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Kategori: Sensoriske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Aromastoffer 

2b01002 — 1-isopropyl-

4-metylben-

zen 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

1-isopropyl-4-metylbenzen 

Karakterisering av det aktive stoffet 

1-isopropyl-4-metylbenzen 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 97 % 

C10H14 

CAS-nr.: 99¬87-6 

FL-nr.: 01.002 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 1-isopropyl-4-

metylbenzen i tilsetningsstoffet og i 

aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst  

retensjonstid (GC-MS-RTL). 

Alle dyre-

arter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for lagring 

og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 

For katter: 14 mg/kg, og for andre arter 

og kategorier: 25 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 

— 14 mg/kg for katter, 

— 25 mg/kg for andre arter og kate-

gorier.» 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt mengde 

av det aktive stoffet skal angis på 

etiketten til premikser, fôrmidler og 

fôrblandinger dersom følgende innhold 

av det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på over 12 % overskrides: 

— 14 mg/kg for katter, 

— 25 mg/kg for andre arter og 

kategorier. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hudkontakt 

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. 

 

2b01003 — Pin-2(10)-en Tilsetningsstoffets sammensetning 

Pin-2(10)-en 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Pin-2(10)-en 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 97 % 

Kjemisk formel: C10H16 

Alle dyre-

arter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for lagring 

og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

   CAS-nr.: 127-91-3 

FL-nr.: 01.003 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av pin-2(10)-en i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst  

retensjonstid (GC-MS-RTL). 

    4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt mengde 

av det aktive stoffet skal angis på 

etiketten til premikser, fôrmidler og 

fôrblandinger dersom følgende innhold 

av det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på over 12 % overskrides:  

5 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hudkontakt 

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. 

 

2b01004 — Pin-2(3)-en Tilsetningsstoffets sammensetning 

Pin-2(3)-en 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Pin-2(3)-en 

Alle dyre-

arter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

   Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 97 % 

Kjemisk formel: C10H16 

CAS-nr.: 80-56-8 

FL-nr.: 01.004 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av pin-2(3)-en i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst  

retensjonstid (GC-MS-RTL). 

    3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, 

identifikasjonsnummeret, navnet på og 

tilsatt mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser, fôrmidler 

og fôrblandinger dersom følgende 

innhold av det aktive stoffet i fullfôr med 

et vanninnhold på over 12 % 

overskrides: 5 mg/kg. 

6. 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 tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, vernebriller og hansker. 

 

2b01007 — Beta-

karyofyllen 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Beta-karyofyllen 

Alle dyre-

arter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

   Karakterisering av det aktive stoffet 

Beta-karyofyllen 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 80 % 

Kjemisk formel: C15H24 

CAS-nr.: 87-44-5 

FL-nr.: 01.007 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av beta-karyofyllen 

i tilsetningsstoffet og i aroma-

givende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst  

retensjonstid (GC-MS-RTL). 

    2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt mengde 

av det aktive stoffet skal angis på 

etiketten til premikser, fôrmidler og 

fôrblandinger dersom følgende innhold 

av det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på over 12 % overskrides:  

5 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hudkontakt 

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. 

 

2b01009 — Kamfen Tilsetningsstoffets sammensetning 

Kamfen 

Alle dyre-

arter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

   Karakterisering av det aktive stoffet 

Kamfen 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 80 % 

Kjemisk formel: C10H16 

CAS-nr.: 79-92-5 

FL-nr.: 01.009 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av kamfen i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst  

retensjonstid (GC-MS-RTL). 

    2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt mengde 

av det aktive stoffet skal angis på 

etiketten til premikser, fôrmidler og 

fôrblandinger dersom følgende innhold 

av det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på over 12 % overskrides:  

5 mg/kg. 

6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hudkontakt 

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. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2b01010 — 1-iso-

propenyl-4-

metylbenzen 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

1-isopropenyl-4-metylbenzen 

Karakterisering av det aktive stoffet 

1-isopropenyl-4-metylbenzen 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 97 % 

Kjemisk formel: C10H12 

CAS-nr.: 1195-32-0 

FL-nr.: 01.010 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av 1-isopropenyl-

4-metylbenzen i tilsetningsstoffet 

og i aromagivende premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst  

retensjonstid (GC-MS-RTL). 

Alle dyre-

arter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være: 

For svin og fjørfe: 1 mg/kg, og for andre 

arter og kategorier: 1,5 mg/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 

— 1 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 1,5 mg/kg for andre arter og kate-

gorier.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt mengde 

av det aktive stoffet skal angis på 

etiketten til premikser, fôrmidler og 

fôrblandinger dersom følgende innhold 

av det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på over 12 % overskrides: 

— 1 mg/kg for svin og fjørfe, 

— 1,5 mg/kg for andre arter og kate-

gorier. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hudkontakt 

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. 

 

2b01029 — Delta-3-

karen 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Delta-3-karen 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Delta-3-karen 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 92 % 

Kjemisk formel: C10H16 

CAS-nr.: 13466-78-9 

FL-nr.: 01.029 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av delta-3-karen i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst  

retensjonstid (GC-MS-RTL). 

Alle dyre-

arter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være 5 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 5 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt mengde 

av det aktive stoffet skal angis på 

etiketten til premikser, fôrmidler og 

fôrblandinger dersom følgende innhold 

av det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på over 12 % overskrides:  

5 mg/kg. 

6. februar 

2027 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, hudkontakt 

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. 

 

2b01045 — D-limonen Tilsetningsstoffets sammensetning 

D-limonen 

Karakterisering av det aktive stoffet 

D-limonen 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Renhet: min. 96 % 

Kjemisk formel: C10H16 

CAS-nr.: 5989-27-5 

FL-nr.: 01.045 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av d-limonen i 

tilsetningsstoffet og i aromagivende 

premikser: 

Gasskromatografi/massespektro-

metri med låst  

retensjonstid (GC-MS-RTL). 

Alle  

dyrearter,  

bortsett fra 

hannrotter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvaren 

som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksene angis vilkårene for 

lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet skal være 25 mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det aktive 

stoffet i fullfôr med et vanninnhold på 

12 %: 25 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt mengde 

av det aktive stoffet skal angis på 

etiketten til premikser, fôrmidler og 

fôrblandinger dersom følgende innhold 

av det aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på over 12 % overskrides: 

25 mg/kg. 

6. februar 

2027 



   

 

N
r. 3

4
/1

7
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
 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

        6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for fôr-

foretak fastsette driftsrutiner og organisa-

toriske tiltak for å håndtere mulige risikoer 

ved innånding, hudkontakt 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. 

 

(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) 2017/66 

av 14. desember 2016 

om godkjenning av garvesyre 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 forord-

ningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi slik godkjenning. I henhold til artikkel 10 i nevnte forord-

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

2) Garvesyre ble i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som tilsetningsstoff i fôrvarer 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 ny vurdering av garvesyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter. Søkeren anmodet om at 

dette tilsetningsstoffet skulle klassifiseres i kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer». Søknaden inneholdt de 

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

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

11. september 2014(3) med at dette stoffet under de foreslåtte vilkårene for bruk i fôrvarer ikke har noen skadevirkning 

på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten konkluderte videre med at den funksjonen garvesyre har i 

fôr, ligner på funksjonen stoffet har i næringsmidler. Myndigheten har allerede konkludert med at garvesyre er effektivt 

for næringsmidler, ettersom det forsterker næringsmiddelets lukt eller smak. Konklusjonen kan derfor utvides til også å 

omfatte fôr. 

5) Det bør fastsettes begrensninger og vilkår for å muliggjøre bedre kontroll. Ettersom det ikke foreligger sikkerhets-

grunner som krever at det fastsettes et høyeste innhold, og idet det tas hensyn til Myndighetens nye vurdering, bør 

anbefalt innhold angis på tilsetningsstoffets etikett. Dersom dette innholdet overskrides, bør det angis visse opplysninger 

på etiketten til premikser, fôrblandinger og fôrmidler. 

6) På grunn av manglende opplysninger om brukersikkerhet konkluderte Myndigheten med at garvesyre bør anses som 

potensielt farlig for luftveier, hud, øyne og slimhinner. Det bør derfor treffes egnede vernetiltak. Myndigheten anser 

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

gjennomgått rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffene i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som ble 

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

7) Vurderingen av det berørte stoffet viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 

er oppfylt. Bruk av garvesyre bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

8) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av garvesyre må få øyeblikkelig 

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

godkjenningen medfører. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 13 av 17.1.2017, s. 259, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 

av 7.2.2019, s. 16. 

(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 2014;12(10):3828. 

2020/EØS/34/20 
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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 «sensoriske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «aromastoffer», god-

kjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

1. Stoffet angitt i vedlegget og premikser som inneholder dette stoffet, og som er framstilt og merket før 6. august 2017 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 6. februar 2017, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

2. Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder stoffet angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 6. februar 2018 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 6. februar 2017, 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 stoffet angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 6. februar 2019 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 6. februar 2017, 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 14. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

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 aktivt stoff / kg fullfôr med 

et vanninnhold på 12 % 

Kategori: Sensoriske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: Aromastoffer 

2b16080 — Garvesyre Tilsetningsstoffets sammensetning 

Garvesyre 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Garvesyre 

Framstilt ved ekstraksjon fra for-

skjellige planter. 

Renhet: min. 93 % (i tørrstoff) 

Kjemisk formel: C76H52O46 

CAS-nr.: 72401-53-7 

FL-nr.: 16.080 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av garvesyre i til-

setningsstoffet: 

Kvalitative kolorimetriske tester eller 

utfellingstester (Ph. Eur. 6. utgave, 

monografi 1477) og kvantitativ 

gravimetrisk metode (FAO JECFA, 

monografi om garvesyre). 

Alle dyre-

arter 

— — — 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôr-

varen som en premiks. 

2. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis vilkårene 

for lagring og stabilitet. 

3. Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet skal være: 15 mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold på 12 %. 

4. På tilsetningsstoffets etikett angis 

følgende: 

«Anbefalt høyeste innhold av det 

aktive stoffet i fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %: 15 mg/kg.» 

5. Funksjonsgruppen, identifikasjons-

nummeret, navnet på og tilsatt 

mengde av det aktive stoffet skal 

angis på etiketten til premikser, fôr-

midler og fôrblandinger dersom 

følgende innhold av det aktive stoffet 

i fullfôr med et vanninnhold på over 

12 % overskrides: 15 mg/kg. 

6. februar 

2027 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

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 aktivt stoff / kg fullfôr med 

et vanninnhold på 12 % 

   Til påvisning av garvesyre (som 

gallussyre) i premikser av aromaer: 

Høytrykksvæskekromatografi med 

omvendt fase og UV-detektor (RP-

HPLC-UV) 

    6. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette driftsrutiner og 

organisatoriske tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 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 verne-utstyr, herunder 

vernebriller og hansker. 

 

(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) 2017/173 

av 1. februar 2017 

om endring av forordning (EF) nr. 1292/2008 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 887/2011 med hensyn til 

navnet på innehaveren av godkjenningen av Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 og Enterococcus faecium 

CECT 4515(*) 

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) Norel SA har inngitt en søknad i samsvar med artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003 der det foreslås at 

navnet på innehaveren av godkjenningen endres i kommisjonsforordning (EF) nr. 1292/2008(2) og Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 887/2011(3). 

2) Søkeren oppgir at Evonik Nutrition & Care GmbH har ervervet markedsføringsrettighetene til tilsetningsstoffene 

Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 og Enterococcus faecium CECT 4515 fra Norel SA med virkning fra  

4. juli 2016. Søkeren har framlagt relevante opplysninger til støtte for anmodningen. 

3) Den foreslåtte endringen av godkjenningsinnehaver er av ren administrativ karakter og innebærer ikke en ny vurdering 

av de aktuelle tilsetningsstoffene. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet er underrettet om søknaden. 

4) For at Evonik Nutrition & Care GmbH skal kunne utnytte sine markedsføringsrettigheter, må vilkårene for de respektive 

godkjenningene endres. 

5) Forordning (EF) nr. 1292/2008 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 887/2011 bør derfor endres. 

6) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene av forordning (EF) nr. 1292/2008 og gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 887/2011, fastsatt ved denne forordning, må få øyeblikkelig anvendelse, bør det fastsettes en overgangsperiode, 

slik at eksisterende lagre kan brukes opp. 

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 

Endring av forordning (EF) nr. 1292/2008 

I kolonne 2 i vedlegget til forordning (EF) nr. 1292/2008 endres «Norel SA» til «Evonik Nutrition & Care GmbH». 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 28 av 2.2.2017, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2017 av 5. mai 2017 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 av 

7.2.2019, s. 19. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1292/2008 av 18. desember 2008 om godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol og 

Ecobiol plus) som tilsetningsstoff i fôrvarer (EUT L 340 av 19.12.2008, s. 36). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 887/2011 av 5. september 2011 om godkjenning av et preparat av Enterococcus 

faecium CECT 4515 som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: Norel SA) (EUT L 229 av 

6.9.2011, s. 7). 
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Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 887/2011 

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 887/2011 gjøres følgende endringer: 

a) I tittelen endres «Norel SA» til «Evonik Nutrition & Care GmbH». 

b) I kolonne 2 i vedlegget endres «Norel SA» til «Evonik Nutrition & Care GmbH». 

Artikkel 3 

Overgangstiltak 

Eksisterende lagre av tilsetningsstoffene 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 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 1. februar 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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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)(*) 

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 inneholdt de opplysninger og dokumenter 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 oppfôringskyllinger. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 24. mai 2016(2) 

med 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 forbedre ytelsen til oppfôringskyllinger. Myndigheten anser 

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

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

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) 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. 

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 «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 unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 29 av 3.2.2017, s. 35, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2017 av 5. mai 2017 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 av 

7.2.2019, s. 19. 

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

(2) EFSA Journal 2016;14(6):4507. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 2. februar 2017. 

 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 
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 og telling av Bacillus 

subtilis (DSM 28343) i tilsetnings-

stoffet, premikser og fôrvarer 

— Identifikasjon: Pulsfelt-

gelelektroforese (PFGE) 

— Telling: Platesprednings-

metoden med bruk av trypton-

soya-agar – EN 15784 

Oppfôrings-

kyllinger 

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

stoffet og premiksen angis lag-

ringstemperatur, holdbarhetstid og 

pelleteringsstabilitet. 

2. Kan brukes i fôrvarer som inne-

holder følgende godkjente koksidio-

statika: diclazuril, nicarbazin, 

decokinat, lasalocid A-natrium, 

monensinnatrium, robenidinhydro-

klorid, maduramicinammonium 

eller halofuginonhydrobromid. 

3. For brukere av tilsetningsstoffet 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 reduseres til et minimum ved 

hjelp av slike rutiner og tiltak, skal 

tilsetningsstoffet og premiksene 

brukes med egnet personlig verne-

utstyr, herunder åndedrettsvern og 

hudvern. 

23. februar 

2027 

(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) 2017/194 

av 3. februar 2017 

om godkjenning av preparatet av Lactobacillus diolivorans DSM 32074 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 preparatet av 

Lactobacillus diolivorans DSM 32074. Søknaden inneholdt de opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til 

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

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» av preparatet av Lactobacillus diolivorans 

DSM 32074 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 12. juli 2016(2) med 

at preparatet av Lactobacillus diolivorans DSM 32074 under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkninger på 

dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Tilsetningsstoffet bør imidlertid anses som potensielt luftveissensibiliserende. 

Myndigheten konkluderte også med at det berørte preparatet har potensial til å forbedre produksjonen av ensilasje fra fôr 

som det er lett, relativt vanskelig og vanskelig å ensilere. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om 

overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Myndigheten har også bekreftet rapporten om analysemetodene for 

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

5) Vurderingen av preparatet av Lactobacillus diolivorans DSM 32074 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 

Godkjenning 

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

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 31 av 4.2.2017, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2017 av 5. mai 2017 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 av 

7.2.2019, s. 19. 

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

(2) EFSA Journal 2016; 14(9):4556. 
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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. februar 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Tilsetningsstoff Kjemisk formel, beskrivelse, analysemetoder 
Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
KDE tilsetningsstoff / kg 

ferskt materiale 

Teknologiske tilsetningsstoffer: tilsetningsstoffer i ensilasje 

1k20752 Lactobacillus 

diolivorans 

DSM 32074 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Lactobacillus diolivorans 

DSM 32074 som inneholder minst 

3 × 1011 KDE / g tilsetningsstoff. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige celler av Lactobacillus 

diolivorans DSM 32074. 

Analysemetode(1) 

Telling i tilsetningsstoffet: Platespred-

ningsmetoden med bruk av MRS-agar 

(EN 15787). 

Identifikasjon av tilsetningsstoffet: 

Pulsfeltgelelektroforese (PFGE). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet og 

premiksen angis lagringsvilkår. 

2. Laveste innhold av tilsetningsstoffet når det ikke 

brukes sammen med andre mikroorganismer som 

tilsetningsstoff i ensilasje: 1 x 108 KDE / kg 

ferskt materiale. 

3. For brukere av tilsetningsstoffet 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 reduseres til et 

minimum ved hjelp av slike rutiner og tiltak, skal 

tilsetningsstoffet og premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder åndedrettsvern. 

24. februar 

2027 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/210 

av 7. februar 2017 

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

versatilis sp. nov. IMI CC 378536 og Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

verpehøner (innehaver av godkjenningen: Adisseo France S.A.S.)(*) 

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-betaxylanase EC 3.2.1.8 og endo-1,3(4)-betaglukanase EC 3.2.1.6 framstilt av Talaromyces versatilis sp. nov. 

IMI CC 378536 og Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702. Søknaden inneholdt de opplysninger og dokumenter 

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 EC 

3.2.1.8 og endo-1,3(4)-betaglukanase EC 3.2.1.6 framstilt av Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 og 

Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 som tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner. 

4) Bruken av preparatet ble ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/661(2) godkjent i ti år for opp-

fôringskyllinger, livkyllinger og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring og til egglegging og ved Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/2304(3) for oppfôrings- og avlskalkuner. 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 25. mai 2016(4) 

med at preparatet av endo-1,4-betaxylanase EC 3.2.1.8 og endo-1,3(4)-betaglukanase EC 3.2.1.6 framstilt av Talaromy-

ces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 og Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 under de foreslåtte bruksvilkårene 

ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet, og at det forbedret ytelsen til verpehøner. 

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

Myndigheten har også bekreftet rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av 

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

6) Vurderingen av preparatet av endo-1,4-betaxylanase EC 3.2.1.8 og endo-1,3(4)-betaglukanase EC 3.2.1.6 framstilt av 

Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 og Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 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 33 av 8.2.2017, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2017 av 5. mai 2017 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 av 

7.2.2019, s. 19. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/661 av 28. april 2015 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase og 

endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 og Talaromyces versatilis sp. nov. SM 26702 som 

tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger, livkyllinger og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring og til egglegging (innehaver av 

godkjenningen: Adisseo France S.A.S.) (EUT L 110 av 29.4.2015, s. 1). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2304 av 10. desember 2015 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase 

og endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 og Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 

som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôrings- og avlskalkuner (innehaver av godkjenningen: Adisseo France S.A.S.) (EUT L 326 av 

11.12.2015, s. 39). 

(4) EFSA Journal 2016; 14(6):4510. 

2020/EØS/34/24 
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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 «fordøyelsesforbed-

rende 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 7. februar 2017. 

 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 

4a22 Adisseo 

France S.A.S. 

Endo-1,4-

betaxylanase 

EC 3.2.1.8 

og 

Endo-1,3(4)-

betaglukanase 

EC 3.2.1.6 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av endo-1,4-betaxylanase (EC 

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

(EC 3.2.1.6) framstilt av Talaromyces 

versatilis sp. nov. IMI CC 378536 og 

Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 

26702 med en aktivitet på minst: 

— Fast form: endo-1,4-betaxylanase 

22 000 VU/g og endo-1,3(4)-

betaglukanase 15 200 VU(1)/g, 

— Flytende form: endo-1,4-betaxy-

lanaseaktivitet på 5 500 VU/ml og 

endo-1,3(4)-betaglukanase 3 800 

VU/ml. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) og 

endo-1,3(4)-betaglukanase (EC 3.2.1.6) 

framstilt av Talaromyces versatilis sp. 

nov. IMI CC 378536 og Talaromyces 

versatilis sp. nov. DSM 26702. 

Verpehøner — Endo-1,4-

betaxylanase 

1 100 VU 

Endo-1,3(4)-

betaglu-

kanase 760 

VU 

— 1. I bruksanvisningen for tilsetningsstoffet 

og premiksen angis lagringsvilkår og 

pelleteringsstabilitet. 

2. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige for fôr-

foretak fastsette driftsrutiner og organi-

satoriske tiltak for å håndtere mulige 

risikoer ved bruk. Dersom disse risiko-

ene 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 og 

hudvern. 

28. februar 

2027 
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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 % 

   Analysemetode(2) 

Til mengdebestemmelse av aktiviteten 

til endo-1,4-betaxylanase: 

— Viskosimetrisk metode basert på 

redusert viskositet gjennom 

virkning av endo-1,4-betaxylanase 

på det xylanholdige substratet 

(hvetearabinoxylan). 

Til mengdebestemmelse av aktiviteten 

til endo-1,3(4)-betaglukanase: 

— Viskosimetrisk metode basert på 

redusert viskositet gjennom 

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

kanase på glukansubstratet bygg-

betaglukan ved pH = 5,5 og 30 °C. 

      

(1) 1 VU (viskosimetrienhet) er mengden enzym som hydrolyserer substratet (henholdsvis byggbetaglukan og hvetearabinoxylan), og som reduserer løsningens viskositet, for å gi en endring i relativ fluiditet på 1 

(dimensjonsløs enhet) / min ved 30 °C og pH 5,5. 

(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) 2017/211 

av 7. februar 2017 

om godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Bacillus subtilis (LMG-S 

15136) som tilsetningsstoff i fôrvarer for fjørfe, avvente smågriser og oppfôringssvin, om endring av 

forordning (EF) nr. 1259/2004, (EF) nr. 1206/2005 og (EF) nr. 322/2009 og om oppheving av forordning (EF) 

nr. 516/2007 (innehaver av godkjenningen: Beldem, en divisjon i Puratos NV)(*) 

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 henhold til artikkel 10 i nevnte 

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

2) Preparatet av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Bacillus subtilis (LMG-S 15136) ble i samsvar med 

direktiv 70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger ved 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1259/2004(3), for avvente smågriser ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1206/2005(4), 

for oppfôringssvin og oppfôringskalkuner ved kommisjonsforordning (EF) nr. 516/2007(5) og for verpehøner ved 

kommisjonsforordning (EF) nr. 322/2009(6). 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. I samsvar med forordning 

(EF) nr. 1831/2003 ble preparatet ved kommisjonsforordning (EF) nr. 242/2007(7) også godkjent i 10 år for ender. 

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-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Bacillus subtilis 

(LMG-S 15136) som tilsetningsstoff i fôrvarer for fjørfe, avvente smågriser og oppfôringssvin. Søkeren anmodet om at 

dette tilsetningsstoffet skulle klassifiseres i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer». Søknaden inneholdt de 

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

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 13. juli 2016(8) 

med at preparatet av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Bacillus subtilis (LMG-S 15136) under de 

foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten 

konkluderte også med at bruk av preparatet kan være effektivt hos oppfôringskyllinger, verpehøner, avvente smågriser 

og oppfôringssvin. Denne konklusjonen kan utvides til også å gjelde livkyllinger og avlshøner. Myndigheten anså videre 

at konklusjonene om virkning kan utvides til å gjelde mindre utbredte fjørfearter til oppfôring, avl og egglegging. 

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

Myndigheten har også bekreftet rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av referanse-

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

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 33 av 8.2.2017, s. 23, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2017 av 5. mai 2017 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 av 

7.2.2019, s. 19. 

(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. 1259/2004 av 8. juli 2004 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer som allerede er godkjent i 

fôrvarer (EUT L 239 av 9.7.2004, s. 8). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1206/2005 av 27. juli 2005 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer (EUT L 197 av 

28.7.2005, s. 12). 

(5) Kommisjonsforordning (EF) nr. 516/2007 av 10. mai 2007 om permanent godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer (EUT L 122 av 

11.5.2007, s. 22). 

(6) Kommisjonsforordning (EF) nr. 322/2009 av 20. april 2009 om varig godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer (EUT L 101 av 

21.4.2009, s. 9). 

(7) Kommisjonsforordning (EF) nr. 242/2007 av 6. mars 2007 om godkjenning av endo-1,4-betaxylanase EC 3.2.1.8 (Belfeed B1100MP og 

Belfeed B1100ML) som tilsetjingsstoff i fôrvarer (EUT L 73 av 13.3.2007, s. 1). 

(8) EFSA Journal 2016; 14(9):4562 

2020/EØS/34/25 
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5) Med hensyn til oppfôringskalkuner konkluderte Myndigheten med at det i to studier er påvist positiv virkning på 

sluttvekten og på forholdet mellom fôrinntak og vektøkning. En tredje studie med et betydelig bedre forhold mellom 

fôrinntak og vektøkning, som allerede er vurdert og akseptert i den forrige vurderingen for godkjenningen, ble ikke 

ansett som betydningsfull av Myndigheten. Ettersom denne dokumentasjonen ble ansett for å være en vesentlig 

indikasjon på en forbedring av de avlstekniske parametrene, i tillegg til den langvarige bruken, ble de framlagte 

opplysningene ansett for å oppfylle kravene når det gjelder å dokumentere tilsetningsstoffets effektivitet for 

oppfôringskalkuner. 

6) Vurderingen av preparatet av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Bacillus subtilis (LMG-S 15136) 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) Forordning (EF) nr. 1259/2004, (EF) nr. 1206/2005 og (EF) nr. 322/2009 bør derfor endres. Forordning (EF) 

nr. 516/2007 bør oppheves. 

8) 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. 

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 

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. 1259/2004 

Vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1259/2004 utgår. 

Artikkel 3 

Endring av forordning (EF) nr. 1206/2005 

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 1206/2005 utgår posten for E 1606 endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8). 

Artikkel 4 

Endring av forordning (EF) nr. 322/2009 

Vedlegg I til forordning (EF) nr. 322/2009 utgår. 
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Artikkel 5 

Oppheving 

Forordning (EF) nr. 516/2007 oppheves. 

Artikkel 6 

Overgangstiltak 

Preparatet som er angitt i vedlegget, og fôr som inneholder dette preparatet, og som er framstilt og merket før 28. august 2017 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 28. februar 2017, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

Artikkel 7 

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 7. februar 2017. 

 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 

4a1606i Beldem, en 

divisjon i 

Puratos NV. 

Endo-1,4-

betaxylanase 

EC 3.2.1.8 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) 

framstilt av Bacillus subtilis LMG-S 15136 

med en aktivitet på minst 400 IE(1)/g 

Fast form og flytende form. 

Fjørfe — 10 IE — 1. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksen angis lag-

ringsvilkår og pelleteringsstabilitet. 

2. Til bruk til avvente smågriser på 

opptil 35 kg. 

3. For brukere av tilsetningsstoffet 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 reduseres til et 

minimum ved hjelp av slike rutiner 

og tiltak, skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern. 

28. februar 

2027 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt 

av Bacillus subtilis LMG-S 15136 

Avvente 

smågriser 

— 10 IE — 

Analysemetode(2) 

Til mengdebestemmelse av xylanaseaktivitet i 

tilsetningsstoffet: 

— Kolorimetrisk metode med måling av 

mengden reduserende sukker som frigis 

gjennom den virkning xylanase har på 

bjørkexylansubstrat i nærvær av 3,5-

dinitrosalisylsyre (DNS). 

Til mengdebestemmelse av xylanaseaktivitet i 

premikser og fôrvarer: 

— Kolorimetrisk metode med måling av det 

vannløselige fargestoffet som frigis ved 

hjelp av xylanase fra hvetearabinox-

ylansubstrater kryssbundet med azurin. 

Opp-

fôringssvin 

— 10 IE — 

(1) 1 IE tilsvarer den mengden enzym som frigjør 1 mikromol reduserende sukker (xyloseekvivalenter) fra bjørkexylan per minutt ved pH 4,5 og 30 °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) 2017/219 

av 8. februar 2017 

om godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis (DSM 27273) som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente 

smågriser og mindre utbredte arter av avvente svin (innehaver av godkjenningen: Chr. Hansen A/S)(*) 

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 27273). Søknaden inneholdt de opplysninger og dokumenter 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 

27273) som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente smågriser og mindre utbredte arter av avvente svin. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 20. oktober 2015(2) 

med at preparatet av Bacillus subtilis (DSM 27273) under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrs 

eller menneskers helse eller på miljøet. Det ble også konkludert med at preparatet kan forbedre ytelsen til avvente 

smågriser. Denne konklusjonen kan utvides til også å gjelde mindre utbredte arter av avvente svin når tilsetningsstoffet 

brukes med samme dosering. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter at produktet er 

brakt i omsetning. Myndigheten har også bekreftet rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt 

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

5) Vurderingen av preparatet av Bacillus subtilis (DSM 27273) 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 «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 unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 34 av 9.2.2017, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2017 av 5. mai 2017 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 av 

7.2.2019, s. 19. 

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

(2) EFSA Journal 2015;13(11):4269. 

2020/EØS/34/26 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 8. februar 2017. 

 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 
KDE / enheter aktivt stoff / kg 

fullfôr med et vanninnhold på 

12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorer 

4b1826 Chr. Hansen 

A/S 

Bacillus 

subtilis 

DSM 27273 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Bacillus subtilis 

DSM 27273 som inneholder minst 

1,6 × 109 KDE / g tilsetningsstoff 

Fast form 

Karakterisering av det aktive 

stoffet 

Levedyktige sporer av Bacillus 

subtilis 

DSM 27273 

Analysemetode(1) 

Identifikasjon og telling av 

Bacillus subtilis DSM 27273 i 

tilsetningsstoffet, premikser og 

fôrvarer: 

— Identifikasjon: Pulsfelt-

gelelektroforese (PFGE) 

— Telling: Platesprednings-

metoden ved hjelp av trypton-

soya-agar – EN 15784 

Avvente 

smågriser 

— 4 × 108 — 1. I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksene angis lag-

ringstemperatur, holdbarhetstid og 

pelleteringsstabilitet. 

2. Til bruk til avvente smågriser på 

opptil 35 kg. 

For brukere av tilsetningsstoffet 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 

reduseres til et minimum ved hjelp av 

slike rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern, øye- og hudvern. 

1. mars 2027 

Mindre utbredte 

arter av avvente 

svin 

— 4 × 108 

(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 GJENNOMFØRINGSDIREKTIV (EU) 2016/2109 

av 1. desember 2016 

om endring av rådsdirektiv 66/401/EØF med hensyn til oppføring av nye arter og det botaniske navnet på 

arten Lolium x boucheanum Kunth(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966 om markedsføring av frø fra fôrvekster(1), særlig artikkel 2 

nr. 1A, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Lolium x boucheanum Kunth er oppført i artikkel 2 nr. 1A bokstav a) i direktiv 66/401/EØF. Det internasjonale 

frøkontrollforbund har nylig endret det botaniske navnet Lolium x boucheanum Kunth til Lolium x hybridum Hausskn. 

Navnet på denne arten bør derfor endres i direktiv 66/401/EØF. 

2) Kommisjonsvedtak 2009/109/EF(2) inneholder bestemmelser om organiseringen av et tidsbegrenset forsøk for å vurdere 

om visse arter som ikke omfattes av direktiv 66/401/EØF, kan markedsføres som eller i frøblandinger. Erfaringene fra det 

tidsbegrensede forsøket har vist at artene Biserrula pelecinus, Lathyrus cicera, Medicago doliata, Medicago italica, 

Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutellata, Medicago 

truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium 

glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium isthmocarpum, Trifolium michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium 

subterraneum, Trifolium vesiculosum og Vicia benghalensis bidrar til å opprette nye blandinger av frø fra fôrvekster som 

gir løsninger for motstandsdyktige, produktive og biologisk mangfoldige beitemarker og fôravlinger. Disse artene bør 

derfor oppføres i listen over arter som omfattes av artikkel 2 nr. 1A bokstav b) i direktiv 66/401/EØF. 

3) På grunnlag av den tekniske erfaringen som er oppnådd gjennom det ovennevnte tidsbegrensede forsøket, bør det for hver 

av disse artene fastsettes visse krav til minste spireevne, minste renhet, høyeste innhold av frø fra andre plantearter og 

høyeste tillatte innhold av frø fra andre plantearter i en prøve med vekt og merking. 

4) Direktiv 66/401/EØF bør derfor endres. 

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

fôr — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endringer av direktiv 66/401/EØF 

I direktiv 66/401/EØF gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 nr. 1A gjøres følgende endringer: 

a) I bokstav a) erstattes ordene «Lolium x boucheanum Kunth» med «Lolium x hybridum Hausskn».  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 327 av 2.12.2016, s. 59, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 78/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 

av 7.2.2019, s. 22. 

(1) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2298/66. 

(2) Kommisjonsvedtak av 9. februar 2009 om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk med visse unntak for markedsføring av frøblandinger 

beregnet på bruk som fôrvekster i henhold til rådsdirektiv 66/401/EØF for å fastslå om visse arter som ikke er oppført i rådsdirektiv 

66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/55/EF eller 2002/57/EF, oppfyller kravene for å kunne oppføres i artikkel 2 nr. 1A i direktiv 66/401/EØF 

(EUT L 40 av 11.2.2009, s. 26). 

2020/EØS/34/27 
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b) Bokstav b) skal lyde: 

«b) Fabaceae (Leguminosae) belgvekster 

Biserrula pelecinus L. Biserrula 

Galega orientalis Lam. orientgeitvikke 

Hedysarum coronarium L. kløverhanehode 

Lathyrus cicera L. purpurflatbelg 

Lotus corniculatus L. tiriltunge 

Lupinus albus L. hvitlupin 

Lupinus angustifolius L. smallupin 

Lupinus luteus L. gullupin 

Medicago doliata Carmign. Straight-spined medic 

Medicago italica (Mill.) Fiori Disc medic 

Medicago littoralis rohdes ex Loisel. Shore medic/Strand medic 

Medicago lupulina L. sneglebelg 

Medicago murex Willd. Sphere medic 

Medicago polymorpha L. kroksneglebelg 

Medicago rugosa Desr. Wrinkled medic/Gama medic 

Medicago sativa L. blålusern 

Medicago scutellata (L.) Mill. Snail medic/Shield medic 

Medicago truncatula Gaertn. gruvesneglebelg 

Medicago x varia T. Martyn Sand mellomlusern 

Onobrychis viciifolia Scop. esparsett 

Ornithopus compressus L. flatfugleklo 

Ornithopus sativus Brot. fugleklo 

Pisum sativum L. (partim) åkerert 

Trifolium alexandrinum L. aleksandrinerkløver 

Trifolium fragiferum L. jordbærkløver 

Trifolium glanduliferum Boiss. Glandular clover 

Trifolium hirtum All. Rose clover 

Trifolium hybridum L. alsikekløver 

Trifolium incarnatum L. blodkløver 

Trifolium isthmocarpum Brot. Moroccan clover 

Trifolium michelianum Savi Balansa clover 

Trifolium pratense L. rødkløver 

Trifolium repens L. hvitkløver 

Trifolium resupinatum L. perserkløver 

Trifolium squarrosum L. Squarrose clover 

Trifolium subterraneum L. jordkløver 

Trifolium vesiculosum Savi Arrow-leaf clover 

Trigonella foenum-graecum L. bukkehornkløver 
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Vicia benghalensis L. Purple vetch 

Vicia faba L. bønnevikke 

Vicia pannonica Crantz ungarsk vikke 

Vicia sativa L. fôrvikke 

Vicia villosa Roth lodnevikke». 

c) I bokstav c) innsettes følgende post etter «Phacelia tanacetifolia Benth. Honningurt»: 

Plantago lanceolata L. smalkjempe» 

2) I artikkel 3 nr. 1 erstattes ordene «Lolium x boucheanum Kunth» med «Lolium x hybridum Hausskn». 

3) Vedlegg II og III endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1. Medlemsstatene skal innen 31. desember 2017 vedta og kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. januar 2018. 

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 bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

Artikkel 4 

Mottakere 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 1. desember 2016. 

 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

4
/1

9
7
 

 

VEDLEGG 

I vedlegg II og III til direktiv 66/401/EØF gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a) Følgende strekpunkt tilføyes i punkt I nr. 1 etter posten for «Pisum sativum, Vicia faba»: 

«— Trifolium subterraneum, Medicago spp., unntatt M. lupulina, M. sativa, M. x varia: 

—  ved produksjon av basisfrø: 99,5 % 

— ved produksjon av sertifiserte frø for ytterligere oppformering: 98 % 

— ved produksjon av sertifisert frø: 95 %.» 

b) Tabellen i punkt I nr. 2A erstattes med følgende tabell: 

«Art 

Spireevne Renhet 

Høyeste innhold av frø fra andre 

plantearter i en prøve med vekt som 

angitt i spalte 4 i vedlegg III (samlet per 

spalte) 

Vilkår med 

hensyn til 

innhold av 

frø fra 

Lupinus 

spp. med 

annen farge 

og frø av 

bitterlupin 

Minste 

spireevne 

(% av rent 

frø) 

Høyeste 

innhold av 

harde frø 

(% av rent 

frø) 

Minste 

renhet 

(vekt-

prosent) 

Høyeste innhold av frø fra andre plantearter 

(vektprosent) Avena 

fatua, 

Avena 

sterilis 

Cuscuta 

spp. 

Rumex spp. 

unntatt 

Rumex 

acetosella 

og Rumex 

maritimus 

Samlet 
En enkelt 

art 

Elytrigia 

repens 

Alopecurus 

myosu-

roides 

Melilotus 

spp. 

Raphanus 

raphani-

strum 

Sinapis 

arvensis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Poaceae (Gramineae)               

Agrostis canina 75 (a)  90 2,0 1,0 0,3 0,3    0 0 (j) (k) 2 (n)  

Agrostis capillaris 75 (a)  90 2,0 1,0 0,3 0,3    0 0 (j) (k) 2 (n)  

Agrostis gigantea 80 (a)  90 2,0 1,0 0,3 0,3    0 0 (j) (k) 2(n)  

Agrostis stolonifera 75 (a)  90 2,0 1,0 0,3 0,3    0 0 (j) (k) 2 (n)  

Alopecurus pratensis 70 (a)  75 2,5 1,0 (f) 0,3 0,3    0 0 (j) (k) 5 (n)  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Arrhenatherum elatius 75 (a)  90 3,0 1,0 (f) 0,5 0,3    0 (g) 0 (j) (k) 5 (n)  

Bromus catharticus 75 (a)  97 1,5 1,0 0,5 0,3    0 (g) 0 (j) (k) 10 (n)  

Bromus sitchensis 75 (a)  97 1,5 1,0 0,5 0,3    0 (g) 0 (j) (k) 10 (n)  

Cynodon dactylon 70 (a)  90 2,0 1,0 0,3 0,3    0 0 (j) (k) 2  

Dactylis glomerata 80 (a)  90 1,5 1,0 0,3 0,3    0 0 (j) (k) 5 (n)  

Festuca arundinacea 80 (a)  95 1,5 1,0 0,5 0,3    0 0 (j) (k) 5 (n)  

Festuca filiformis 75 (a)  85 2,0 1,0 0,5 0,3    0 0 (j) (k) 5 (n)  

Festuca ovina 75 (a)  85 2,0 1,0 0,5 0,3    0 0 (j) (k) 5 (n)  

Festuca pratensis 80 (a)  95 1,5 1,0 0,5 0,3    0 0 (j) (k) 5 (n)  

Festuca rubra 75 (a)  90 1,5 1,0 0,5 0,3    0 0 (j) (k) 5 (n)  

Festuca trachyphylla 75 (a)  85 2,0 1,0 0,5 0,3    0 0 (j) (k) 5 (n)  

× Festulolium 75 (a)  96 1,5 1,0 0,5 0,3    0 0 (j) (k) 5 (n)  

Lolium multiflorum 75 (a)  96 1,5 1,0 0,5 0,3    0 0 (j) (k) 5 (n)  

Lolium perenne 80 (a)  96 1,5 1,0 0,5 0,3    0 0 (j) (k) 5 (n)  

Lolium × hybridum 75 (a)  96 1,5 1,0 0,5 0,3    0 0 (j) (k) 5 (n)  

Phalaris aquatica 75 (a)  96 1,5 1,0 0,3 0,3    0 0 (j) (k) 5  

Phleum nodosum 80 (a)  96 1,5 1,0 0,3 0,3    0 0 (k) 5  

Phleum pratense 80 (a)  96 1,5 1,0 0,3 0,3    0 0 (k) 5  

Poa annua 75 (a)  85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3    0 0 (j) (k) 5 (n)  

Poa nemoralis 75 (a)  85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3    0 0 (j) (k) 2 (n)  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Poa palustris 75 (a)  85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3    0 0 (j) (k) 2 (n)  

Poa pratensis 75 (a)  85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3    0 0 (j) (k) 2 (n)  

Poa trivialis 75 (a)  85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3    0 0 (j) (k) 2 (n)  

Trisetum flavescens 70 (a)  75 3,0 1,0 (f) 0,3 0,3    0 (h) 0 (j) (k) 2 (n)  

Fabaceae 

(Leguminosae) 

              

Biserrula pelecinus 70  98 0,5       0 (i) 0 (j) (k) 10  

Galega orientalis 60 (a) (b) 40 97 2,0 1,5   0,3   0 0 (l) (m) 10 (n)  

Hedysarum coronarium 75 (a) (b) 30 95 2,5 1,0   0,3   0 0 (k) 5  

Lathyrus cicera 80  95 1 0,5   0,3   0 (i) 0 (j) (k) 20  

Lotus corniculatus 75 (a) (b) 40 95 1,8 (d) 1,0 (d)   0,3   0 0 (l) (m) 10  

Lupinus albus 80 (a) (b) 20 98 0,5 (e) 0,3 (e)   0,3   0 (i) 0 (j) 5 (n) (o) (p) 

Lupinus angustifolius 75 (a) (b) 20 98 0,5 (e) 0,3 (e)   0,3   0 (i) 0 (j) 5 (n) (o) (p) 

Lupinus luteus 80 (a) (b) 20 98 0,5 (e) 0,3 (e)   0,3   0 (i) 0 (j) 5 (n) (o) (p)’ 

Medicago doliata 70  98 2       0 (i) 0 (j) (k) 10  

Medicago italica 70 (b) 20 98 2       0 (i) 0 (j) (k) 10  

Medicago littoralis 70  98 2       0 (i) 0 (j) (k) 10  

Medicago lupulina 80 (a) (b) 20 97 1,5 1,0   0,3   0 0 (l) (m) 10  

Medicago murex 70 (b) 30 98 2       0 (i) 0 (j) (k) 10  

Medicago polymorpha 70 (b) 30 98 2       0 (i) 0 (j) (k) 10  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Medicago rugosa 70 (b) 20 98 2       0 (i) 0 (j) (k) 10  

Medicago sativa 80 (a) (b) 40 97 1,5 1,0   0,3   0 0 (l) (m) 10  

Medicago scutellata 70  98 2       0 (i) 0 (j)(k) 10  

Medicago truncatula 70 (b) 20 98 2       0 (i) 0 (j) (k) 10  

Medicago × varia 80 (a) (b) 40 97 1,5 1,0   0,3   0 0 (l) (m) 10  

Onobrychis viciifolia 75 (a) (b) 20 95 2,5 1,0   0,3   0 0 (j) 5  

Ornithopus compressus 75  90 1       0 (i) 0 (j) (k) 10  

Ornithopus sativus 75  90 1       0 (i) 0 (j) (k) 10  

Pisum sativum 80 (a)  98 0,5 0,3   0,3   0 0 (j) 5 (n)  

Trifolium alexandrinum 80 (a) (b) 20 97 1,5 1,0   0,3   0 0 (l) (m) 10  

Trifolium fragiferum 70  98 1       0 (i) 0 (j) (k) 10  

Trifolium glanduliferum 70 (b) 30 98 1       0 (i) 0 (j) (k) 10  

Trifolium hirtum 70  98 1       0 (i) 0 (j) (k) 10  

Trifolium hybridum 80 (a) (b) 20 97 1,5 1,0   0,3   0 0 (l) (m) 10  

Trifolium incarnatum 75 (a) (b) 20 97 1,5 1,0   0,3   0 0 (l) (m) 10  

Trifolium isthmocarpum 70  98 1       0 (i) 0 (j) (k) 10  

Trifolium michelianum 75 (b) 30 98 1       0 (i) 0 (j) (k) 10  

Trifolium pratense 80 (a) (b) 20 97 1,5 1,0   0,3   0 0 (l) (m) 10  

Trifolium repens 80 (a) (b) 40 97 1,5 1,0   0,3   0 0 (l) (m) 10  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Trifolium resupinatum 80 (a) (b) 20 97 1,5 1,0   0,3   0 0 (l) (m) 10  

Trifolium squarrosum 75 (b) 20 97 1,5    0,3   0 0 (l) (m) 10  

Trifolium subterraneum 80 (b) 40 97 0,5       0 (i) 0 (j) (k) 10  

Trifolium vesiculosum 70  98 1       0 (i) 0 (j) (k) 10  

Trigonella foenum-

graecum 

80 (a)  95 1,0 0,5   0,3   0 0 (j) 5  

Vicia benghalensis 80 (b) 20 97 (e) 1       0 (i) 0 (j) (k) 10  

Vicia faba 80 (a) (b) 5 98 0,5 0,3   0,3   0 0 (j) 5 (n)  

Vicia pannonica 85 (a) (b) 20 98 1,0 (e) 0,5 (e)   0,3   0 (i) 0 (j) 5 (n)  

Vicia sativa 85 (a) (b) 20 98 1,0 (e) 0,5 (e)   0,3   0 (i) 0 (j) 5 (n)  

Vicia villosa 85 (a) (b) 20 98 1,0 (e) 0,5 (e)   0,3   0 (i) 0 (j) 5 (n)  

Andre arter               

Brassica napus var. 

napobrassica 

80 (a)  98 1,0 0,5    0,3 0,3 0 0 (j) (k) 5  

Brassica oleracea 

convar. acephala 

(acephala var. 

medullosa + var. viridis) 

75 (a)  98 1,0 0,5    0,3 0,3 0 0 (j) (k) 10  

Phacelia tanacetifolia 80 (a)  96 1,0 0,5      0 0 (j) (k)   

Plantago lanceolata 75  85 1,5       0 (i) 0 (j) (k) 10  

Raphanus sativus var. 

oleiformis 

80 (a)  97 1,0 0,5    0,3 0,3 0 0 (j) 5»  
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c) Punkt I nr. 2B bokstav e) skal lyde: 

«e) Et samlet innhold på høyst 0,5 vektprosent av frø fra Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba og Vicia spp. i en annen relevant art skal ikke 

anses som en urenhet.» 

d) Tabellen i punkt II nr. 2A erstattes med følgende tabell: 

«Art 

Høyeste innhold av frø fra andre plantearter 

Andre standarder eller 

vilkår Samlet 

(vektprosent) 

Antall frø i en prøve med vekt som angitt i spalte 4 i vedlegg III 

(samlet per spalte) 

En enkelt art 

Rumex spp. unntatt 

Rumex acetosella og 

Rumex maritimus 

Elytrigia repens 
Alopecurus 

myosuroides 
Melilotus spp. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Poaceae (Gramineae)        

Agrostis canina 0,3 20 1 1 1  (j) 

Agrostis capillaris 0,3 20 1 1 1  (j) 

Agrostis gigantea 0,3 20 1 1 1  (j) 

Agrostis stolonifera 0,3 20 1 1 1  (j) 

Alopecurus pratensis 0,3 20 (a) 2 5 5  (j) 

Arrhenatherum elatius 0,3 20 (a) 2 5 5  (i) (j) 

Bromus catharticus 0,4 20 5 5 5  (j) 

Bromus sitchensis 0,4 20 5 5 5  (j) 

Cynodon dactylon 0,3 20 (a) 1 1 1  (j) 

Dactylis glomerata 0,3 20 (a) 2 5 5  (j) 

Festuca arundinacea 0,3 20 (a) 2 5 5  (j) 

Festuca filiformis 0,3 20 (a) 2 5 5  (j) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Festuca ovina 0,3 20 (a) 2 5 5  (j) 

Festuca pratensis 0,3 20 (a) 2 5 5  (j) 

Festuca rubra 0,3 20 (a) 2 5 5  (j) 

Festuca trachyphylla 0,3 20 (a) 2 5 5  (j) 

× Festulolium 0,3 20 (a) 2 5 5  (j) 

Lolium multiflorum 0,3 20 (a) 2 5 5  (j) 

Lolium perenne 0,3 20 (a) 2 5 5  (j) 

Lolium × hybridum 0,3 20 (a) 2 5 5  (j) 

Phalaris aquatica 0,3 20 2 5 5  (j) 

Phleum nodosum 0,3 20 2 1 1  (j) 

Phleum pratense 0,3 20 2 1 1  (j) 

Poa annua 0,3 20 (b) 1 1 1  (f) (j) 

Poa nemoralis 0,3 20 (b) 1 1 1  (f) (j) 

Poa palustris 0,3 20 (b) 1 1 1  (f) (j) 

Poa pratensis 0,3 20 (b) 1 1 1  (f) (j) 

Poa trivialis 0,3 20 (b) 1 1 1  (f) (j) 

Trisetum flavescens 0,3 20 (c) 1 1 1  (i) (j) 

Fabaceae (Leguminosae)        

Biserrula pelecinus 0,3 20 5     

Galega orientalis 0,3 20 2   0 (e) (j) 

Hedysarum coronarium 0,3 20 2   0 (e) (j) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Lathyrus cicera 0,3 20 5 — — 0 (d)  

Lotus corniculatus 0,3 20 3   0 (e) (g) (j) 

Lupinus albus 0,3 20 2   0 (d) (h) (k) 

Lupinus angustifolius 0,3 20 2   0 (d) (h) (k) 

Lupinus luteus 0,3 20 2   0 (d) (h) (k) 

Medicago doliata 0,3 20 5 — — 0 (e)  

Medicago italica 0,3 20 5 — — 0 (e)  

Medicago littoralis 0,3 20 5 — — 0 (e)  

Medicago lupulina 0,3 20 5 — — 0 (e) (j) 

Medicago murex 0,3 20 5 — — 0 (e)  

Medicago polymorpha 0,3 20 5 — — —  

Medicago rugosa 0,3 20 5 — — —  

Medicago sativa 0,3 20 3   0 (e) (j) 

Medicago scutellata 0,3 20 5     

Medicago truncatula 0,3 20 5     

Medicago × varia 0,3 20 3   0 (e) (j) 

Onobrychis viciifolia 0,3 20 2   0 (d)  

Ornithopus compressus 0,3 20 5     

Ornithopus sativus 0,3 20 5     

Pisum sativum 0,3 20 2   0 (d)  

Trifolium alexandrinum 0,3 20 3   0 (e) (j) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Trifolium fragiferum 0,3 20 5     

Trifolium glanduliferum 0,3 20 5     

Trifolium hirtum 0,3 20 5     

Trifolium hybridum 0,3 20 3   0 (e) (j) 

Trifolium incarnatum 0,3 20 3   0 (e) (j) 

Trifolium isthmocarpum 0,3 20 5 — — — (j) 

Trifolium michelianum 0,3 20 5 — — — — 

Trifolium pratense 0,3 20 5   0 (e) (j) 

Trifolium repens 0,3 20 5   0 (e) (j) 

Trifolium resupinatum 0,3 20 3   0 (e) (j) 

Trifolium squarrosum 0,3 20 5 — — — — 

Trifolium subterraneum 0,3 20 5 — — — (j) 

Trifolium vesiculosum 0,3 20 5 — — — (j) 

Trigonella foenum-graecum 0,3 20 2   0 (d)  

Vicia benghalensis 0,3 20 5 — — 0 (d) — 

Vicia faba 0,3 20 2   0 (d)  

Vicia pannonica 0,3 20 2   0 (d) (h) 

Vicia sativa 0,3 20 2   0 (d) (h) 

Vicia villosa 0,3 20 2   0 (d) (h) 

Andre arter        

Brassica napus var. napobrassica 0,3 20 2    (j) 
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Brassica oleracea convar. acephala 

(acephala var. medullosa + var. 

viridis) 

0,3 20 3    (j)’ 

Phacelia tanacetifolia 0,3 20      

Plantago lanceolata 0,3 20 3     

Raphanus sativus var. oleiformis 0,3 20 2»     

e) I punkt III skal nr. 7 skal lyde: 

«7. I Vicia spp skal et samlet innhold på høyst seks vektprosent av frø fra Vicia pannonica, Vicia villosa og Vicia benghalensis eller beslektede dyrkede sorter i andre relevante arter, ikke 

anses som en urenhet.» 

f) I punkt III skal nr. 8 lyde: 

«8. I Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa og Vicia benghalensis skal minste renhet være 97,0 vektprosent». 

g) I punkt III skal nytt nr. 9 lyde: 

«9. For Lathyrus cicera skal minste renhet være 90 vektprosent. Et samlet innhold på høyst fem vektprosent av frø fra lignende arter av dyrkede sorter skal ikke anses som en urenhet.» 

2) Vedlegg III skal lyde: 

«VEDLEGG III 

VEKT AV FRØPARTIER OG FRØPRØVER 

Art 
Største partivekt 

(tonn) 

Minste vekt av en prøve som skal tas av et parti 

(gram) 

Prøvens vekt ved bestemmelse av antall i henhold til vedlegg II del I 

nr. 2 avsnitt A spalte 12–14 og vedlegg II del II nr. 2 avsnitt A spalte 

3–7 (gram) 

(gram) 

1 2 3 4 

Poaceae (Gramineae)    

Agrostis canina 10 50 5 

Agrostis capillaris 10 50 5 

Agrostis gigantea 10 50 5 

Agrostis stolonifera 10 50 5 
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Alopecurus pratensis 10 100 30 

Arrhenatherum elatius 10 200 80 

Bromus catharticus 10 200 200 

Bromus sitchensis 10 200 200 

Cynodon dactylon 10 50 5 

Dactylis glomerata 10 100 30 

Festuca arundinacea 10 100 50 

Festuca filiformis 10 100 30 

Festuca ovina 10 100 30 

Festuca pratensis 10 100 50 

Festuca rubra 10 100 30 

Festuca trachyphylla 10 100 30 

× Festulolium 10 200 60 

Lolium multiflorum 10 200 60 

Lolium perenne 10 200 60 

Lolium × hybridum 10 200 60 

Phalaris aquatica 10 100 50 

Phleum nodosum 10 50 10 

Phleum pratense 10 50 10 

Poa annua 10 50 10 

Poa nemoralis 10 50 5 
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Poa palustris 10 50 5 

Poa pratensis 10 50 5 

Poa trivialis 10 50 5 

Trisetum flavescens 10 50 5 

Fabaceae (Leguminosae)    

Biserrula pelecinus 10 30 3 

Galega orientalis 10 250 200 

Hedysarum coronarium    

— frukt 10 1000 300 

— frø 10 400 120 

Lathyrus cicera 25 1000 140 

Lotus corniculatus 10 200 30 

Lupinus albus 30 1000 1000 

Lupinus angustifolius 30 1000 1000 

Lupinus luteus 30 1000 1000 

Medicago doliata 10 100 10 

Medicago italica 10 100 10 

Medicago littoralis 10 70 7 

Medicago lupulina 10 300 50 

Medicago murex 10 50 5 

Medicago polymorpha 10 70 7 
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Medicago rugosa 10 180 18 

Medicago sativa 10 300 50 

Medicago scutellata 10 400 40 

Medicago truncatula 10 100 10 

Medicago × varia 10 300 50 

Onobrychis viciifolia:    

— frukt 10 600 600 

— frø 10 400 400 

Ornithopus compressus 10 120 12 

Ornithopus sativus 10 90 9 

Pisum sativum 30 1000 1000 

Trifolium alexandrinum 10 400 60 

Trifolium fragiferum 10 40 4 

Trifolium glanduliferum 10 20 2 

Trifolium hirtum 10 70 7 

Trifolium hybridum 10 200 20 

Trifolium incarnatum 10 500 80 

Trifolium isthmocarpum 10 100 3 

Trifolium michelianum 10 25 2 

Trifolium pratense 10 300 50 

Trifolium repens 10 200 20 
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Trifolium resupinatum 10 200 20 

Trifolium squarrosum 10 150 15 

Trifolium subterraneum 10 250 25 

Trifolium vesiculosum 10 100 3 

Trigonella foenum-graecum 10 500 450 

Vicia benghalensis 20 1000 120 

Vicia faba 30 1000 1000 

Vicia pannonica 30 1000 1000 

Vicia sativa 30 1000 1000 

Vicia villosa 30 1000 1000 

Andre arter    

Brassica napus var. napobrassica 10 200 100 

Brassica oleracea convar. acephala 10 200 100 

Phacelia tanacetifolia 10 300 40 

Plantago lanceolata 5 20 2 

Raphanus sativus var. oleiformis 10 300 300 

Et partis største vekt skal ikke overstiges med mer enn 5 %.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSDIREKTIV (EU) 2016/1914 

av 31. oktober 2016 

om endring av direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om fastsetjing av gjennomføringstiltak for høvesvis 

artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/53/EF og artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/55/EF med omsyn til kva eigenskapar 

som minst skal omfattast av og kva minstekrav som skal gjelde for gransking av visse sortar av 

jordbruksvekstar og grønsaker(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til rådsdirektiv 2002/53/EF av 13. juni 2002 om den felles sortsliste for jordbruksvekster(1), særleg artikkel 7 nr. 2 

bokstav a) og b), 

med tilvising til rådsdirektiv 2002/55/EF av 13. juni 2002 om markedsføring av grønnsakfrø(2), særleg artikkel 7 nr. 2 

bokstav a) og b), og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Kommisjonsdirektiv 2003/90/EF(3) og 2003/91/EF(4) vart vedtekne for å sikre at dei sortane som medlemsstatane fører 

opp i dei nasjonale listene sine, oppfyller dei rettleiande prinsippa som plantesortskontoret til Fellesskapet (CPVO) har 

fastsett med omsyn til kva eigenskapar som minst skal omfattast av og kva minstekrav som skal gjelde for gransking av 

sortane, i den grad det er fastsett slike rettleiande prinsipp. For andre sortar er det fastsett i desse direktiva at dei 

rettleiande prinsippa til Den internasjonale unionen for vern av nye plantesortar (UPOV) skal nyttast. 

2) CPVO og UPOV har utferda ytterlegare rettleiande prinsipp og ajourført dei prinsippa som alt finst. 

3) Direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF bør difor endrast. 

4) Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for planter, dyr, 

næringsmiddel og fôr — 

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og II til direktiv 2003/90/EF vert bytte ut med teksta i del A i vedlegget til dette direktivet. 

Artikkel 2 

Vedlegga til direktiv 2003/91/EF vert bytte ut med teksta i del B i vedlegget til dette direktivet. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 296 av 1.11.2016, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 79/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 

av 7.2.2019, s. 23.  

(1) TEF L 193 av 20.7.2002, s. 1. 

(2) TEF L 193 av 20.7.2002, s. 33. 

(3) Kommisjonsdirektiv 2003/90/EF av 6. oktober 2003 om fastsetjing av gjennomføringstiltak for artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/53/EF med 

omsyn til kva eigenskapar som minst skal omfattast av og kva minstekrav som skal gjelde for gransking av visse sortar av jordbruksvekstar 

(TEU L 254 av 8.10.2003, s. 7). 

(4) Kommisjonsdirektiv 2003/91/EF av 6. oktober 2003 om fastsetjing av gjennomføringstiltak for artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/55/EF med 

omsyn til kva eigenskapar som minst skal omfattast av og kva minstekrav som skal gjelde for gransking av visse grønsaksortar (TEU  

L 254 av 8.10.2003, s. 11). 

2020/EØS/34/28 
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Artikkel 3 

Når det gjeld granskingar som tok til før 1. juli 2017, kan medlemsstatane nytte den versjonen av direktiv 2003/90/EF og 

2003/91/EF som galdt før dei nemnde direktiva vart endra ved dette direktivet. 

Artikkel 4 

Medlemsstatane skal innan 30. juni 2017 vedta og kunngjere dei lovene og forskriftene som er naudsynte for å rette seg etter 

dette direktivet. Dei skal straks sende Kommisjonen teksta til desse føresegnene. 

Dei skal nytte desse føresegnene frå 1. juli 2017. 

Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal dei ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til 

direktivet når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset korleis tilvisinga skal gjerast. 

Artikkel 5 

Dette direktivet tek til å gjelde 20. dagen etter at det er kunngjort i Tidend for Den europeiske unionen. 

Artikkel 6 

Dette direktivet er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 31. oktober 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____ 
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VEDLEGG 

DEL A 

«VEDLEGG I 

Liste over artar som er nemnde i artikkel 1 nr. 2 bokstav a), og som skal vere i samsvar med prøvingsprotokollane til 

CPVO 

Vitskapleg namn Vanleg namn Protokollen til CPVO 

Festuca arundinacea Schreb. Strandsvingel TP 39/1 av 1.10.2015 

Festuca filiformis Pourr. Grannsvingel TP 67/1 av 23.6.2011 

Festuca ovina L. Sauesvingel TP 67/1 av 23.6.2011 

Festuca pratensis Huds. Engsvingel TP 39/1 av 1.10.2015 

Festuca rubra L. Raudsvingel TP 67/1 av 23.6.2011 

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Stivsvingel TP 67/1 av 23.6.2011 

Lolium multiflorum Lam. Italiensk raigras TP 4/1 av 23.6.2011 

Lolium perenne L. Fleirårig raigras TP 4/1 av 23.6.2011 

Lolium x boucheanum Kunth Hybridraigras TP 4/1 av 23.6.2011 

Pisum sativum L. Åkerert TP 7/2 rev. av 11.3.2015 

Vicia sativa L. Fôrvikke TP 32/1 av 19.4.2016 

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) 

Rchb. 

Kålrot TP 89/1 av 11.3.2015 

Brassica napus L. Raps TP 36/2 av 16.11.2011 

Cannabis sativa L. Hamp TP 276/1 av 28.11.2012 

Gossypium spp. Bomull TP 88/1 av 19.4.2016 

Helianthus annuus L. Solsikke TP 81/1 av 31.10.2002 

Linum usitatissimum L. Tekstillin/oljelin TP 57/2 av 19.3.2014 

Avena nuda L. Naken havre TP 20/2 av 1.10.2015 

Avena sativa L. (medrekna A. byzantina 

K. Koch) 

Havre og raudhavre TP 20/2 av 1.10.2015 

Hordeum vulgare L. Bygg TP 19/4 av 1.10.2015 

Oryza sativa L. Ris TP 16/3 av 1.10.2015 

Secale cereale L. Rug TP 58/1 av 31.10.2002 

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus Hybridar som er framstilte ved kryssing 

av ein art frå slekta Triticum og ein art 

frå slekta Secale 

TP 121/2 rev. 1 av 16.2.2011 

Triticum aestivum L. Kveite TP 3/4 rev. 2 av 16.2.2011 

Triticum durum Desf. Durumkveite TP 120/3 av 19.3.2014 

Zea mays L. Mais TP 2/3 av 11.3.2010 

Solanum tuberosum L. Potet TP 23/2 av 1.12.2005 

Teksta til desse protokollane er å finne på nettstaden til CPVO (www.cpvo.europa.eu). 

 _____   
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VEDLEGG II 

Liste over artar som er nemnde i artikkel 1 nr. 2 bokstav b), og som skal vere i samsvar med dei rettleiande prinsippa 

for prøving som er utarbeidde av UPOV 

Vitskapleg namn Vanleg namn Dei rettleiande prinsippa til UPOV 

Beta vulgaris L. Fôrbete TG/150/3 av 4.11.1994 

Agrostis canina L. Hundekvein TG/30/6 av 12.10.1990 

Agrostis gigantea Roth. Storkvein TG/30/6 av 12.10.1990 

Agrostis stolonifera L. Krypkvein TG/30/6 av 12.10.1990 

Agrostis capillaris L. Engkvein TG/30/6 av 12.10.1990 

Bromus catharticus Vahl Byfaks TG/180/3 av 4.4.2001 

Bromus sitchensis Trin. Alaska-faks TG/180/3 av 4.4.2001 

Dactylis glomerata L. Hundegras TG/31/8 av 17.4.2002 

xFestulolium Asch. et Graebn. Hybridar som er framstilte ved kryssing av 

ein art frå slekta Festuca og ein art frå 

slekta Lolium 

TG/243/1 av 9.4.2008 

Phleum nodosum L. Villtimotei TG/34/6 av 7.11.1984 

Phleum pratense L. Timotei TG/34/6 av 7.11.1984 

Poa pratensis L. Engrapp TG/33/7 av 9.4.2014 

Lotus corniculatus L. Tiriltunge TG/193/1 av 9.4.2008 

Lupinus albus L. Kvitlupin TG/66/4 av 31.3.2004 

Lupinus angustifolius L. Smallupin TG/66/4 av 31.3.2004 

Lupinus luteus L. Gul-lupin TG/66/4 av 31.3.2004 

Medicago sativa L. Blåluserne TG/6/5 av 6.4.2005 

Medicago x varia T. Martyn Mellomluserne TG/6/5 av 6.4.2005 

Trifolium pratense L. Raudkløver TG/5/7 av 4.4.2001 

Trifolium repens L. Kvitkløver TG/38/7 av 9.4.2003 

Vicia faba L. Bønnevikke TG/8/6 av 17.4.2002 

Raphanus sativus L. var. oleiformis 

Pers. 

Oljereddik TG/178/3 av 4.4.2001 

Arachis hypogaea L. Jordnøtt TG/93/4 av 9.4.2014 

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) 

Briggs 

Rybs TG/185/3 av 17.4.2002 

Carthamus tinctorius L. Saflortistel TG/134/3 av 12.10.1990 

Papaver somniferum L. Valmue TG/166/4 av 9.4.2014 

Sinapis alba L. Kvitsennep TG/179/3 av 4.4.2001 

Glycine max (L.) Merr. Soyabønne TG/80/6 av 1.4.1998 

Sorghum bicolor (L.) Moench Sorghum TG/122/4 av 25.3.2015 

Sorghum sudanense (Piper) Stapf. Sudangras TG/122/4 av 25.3.2015 

Sorghum bicolor (L.) Moench x 

Sorghum sudanense (Piper) Stapf 

Hybridar som er framstilte ved kryssing av 

Sorghum bicolor og Sorghum sudanense 

TG/122/4 av 25.3.2015 

Teksta til desse rettleiande prinsippa er å finne på nettstaden til UPOV (www.upov.int).»  
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DEL B 

«VEDLEGG I 

Liste over artar som er nemnde i artikkel 1 nr. 2 bokstav a), og som skal vere i samsvar med prøvingsprotokollane til 

CPVO 

Vitskapleg namn Vanleg namn Protokollen til CPVO 

Allium cepa L. (Kepa-gruppa) Kepalauk TP 46/2 av 1.4.2009 

Allium cepa L. (Aggregatum-gruppa) Sjalottlauk TP 46/2 av 1.4.2009 

Allium fistulosum L. Pipelauk TP 161/1 av 11.3.2010 

Allium porrum L. Purre TP 85/2 av 1.4.2009 

Allium sativum L. Kvitlauk TP 162/1 av 25.3.2004 

Allium schoenoprasum L. Graslauk TP 198/2 av 11.3.2015 

Apium graveolens L. Hageselleri TP 82/1 av 13.3.2008 

Apium graveolens L. Knollselleri TP 74/1 av 13.3.2008 

Asparagus officinalis L. Asparges TP 130/2 av 16.2.2011 

Beta vulgaris L. Raudbete, medrekna Cheltenham-bete TP 60/1 av 1.4.2009 

Beta vulgaris L. Bladbete TP 106/1 av 11.3.2015 

Brassica oleracea L. Grønkål TP 90/1 av 16.2.2011 

Brassica oleracea L. Blomkål TP 45/2 av 11.3.2010 

Brassica oleracea L. Brokkoli eller calabrese TP 151/2 av 21.3.2007 

Brassica oleracea L. Rosenkål TP 54/2 av 1.12.2005 

Brassica oleracea L. Knutekål TP 65/1 av 25.3.2004 

Brassica oleracea L. Savoykål, kvitkål og raudkål TP 48/3 av 16.2.2011 

Brassica rapa L. Kinakål TP 105/1 av 13.3.2008 

Capsicum annuum L. Paprika TP 76/2 av 21.3.2007 

Cichorium endivia L. Krusendiv og breiblada endiv TP 118/3 av 19.3.2014 

Cichorium intybus L. Rotsikori TP 172/2 av 1.12.2005 

Cichorium intybus L. Salatsikori TP 173/1 av 25.3.2004 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et 

Nakai 

Vassmelon TP 142/2 av 19.3.2014 

Cucumis melo L. Melon TP 104/2 av 21.3.2007 

Cucumis sativus L. Agurk og sylteagurk TP 61/2 av 13.3.2008 

Cucurbita maxima Duchesne Kjempegraskar TP 155/1 av 11.3.2015 

Cucurbita pepo L. Mandelgraskar TP 119/1 rev. av 19.3.2014 

Cynara cardunculus L. Artisjokk og kardon TP 184/2 av 27.2.2013 

Daucus carota L. Gulrot og fôrgulrot TP 49/3 av 13.3.2008 

Foeniculum vulgare Mill. Fennikel TP 183/1 av 25.3.2004 

Lactuca sativa L. Salat TP 13/5 rev. av 19.4.2016 

Solanum Lycopersicum L. Tomat TP 44/4 rev. 2 av 19.4.2016 
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Vitskapleg namn Vanleg namn Protokollen til CPVO 

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex 

A. W. Hill 

Persille TP 136/1 av 21.3.2007 

Phaseolus coccineus L. Prydbønne TP 9/1 av 21.3.2007 

Phaseolus vulgaris L. Krypbønne og stangbønne TP 12/4 av 27.2.2013 

Pisum sativum L. (partim) Mergert, pillert og sukkerert TP 7/2 rev. av 11.3.2015 

Raphanus sativus L. Hagereddik, svart reddik TP 64/2 rev. av 11.3.2015 

Rheum rhabarbarum L. Rabarbra TP 62/1 av 19.4.2016 

Scorzonera hispanica L. Skorsonerrot TP 116/1 av 11.3.2015 

Solanum melongena L. Eggplante TP 117/1 av 13.3.2008 

Spinacia oleracea L. Spinat TP 55/5 rev. av 19.4.2016 

Valerianella locusta (L.) Laterr. Vanleg vårsalat TP 75/2 av 21.3.2007 

Vicia faba L. (partim) Bønnevikke TP Broadbean/1 av 25.3.2004 

Zea mays L. (partim) Sukkermais og perlemais TP 2/3 av 11.3.2010 

Solanum lycopersicum L. x Solanum 

habrochaites S. Knapp & D.M. 

Spooner; Solanum lycopersicum L. x 

Solanum peruvianum (L.) Mill.; 

Solanum lycopersicum L. x Solanum 

cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg 

Tomatgrunnstammer TP 294/1 rev. av 19.4.2016 

Teksta til desse protokollane er å finne på nettstaden til CPVO (www.cpvo.europa.eu). 

 _____  

VEDLEGG II 

Liste over artar som er nemnde i artikkel 1 nr. 2 bokstav b), og som skal vere i samsvar med dei rettleiande prinsippa 

for prøving som er utarbeidde av UPOV 

Vitskapleg namn Vanleg namn Dei rettleiande prinsippa til UPOV 

Brassica rapa L. Nepe TG/37/10 av 4.4.2001 

Cichorium intybus L. Sikori med store blad TG/154/3 av 18.10.1996 

Cucurbita maxima x Cucurbita moschata Artshybridar av Cucurbita maxima 

Duch. x Cucurbita moschata Duch. til 

bruk som grunnstammer 

TG/311/1 av 25.3.2015 

Teksta til desse rettleiande prinsippa er å finne på nettstaden til UPOV (www.upov.int).» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/2241 

av 9. desember 2016 

om midlertidig markedsføring av frø fra visse sorter av arten Beta vulgaris L. som ikke oppfyller kravene i 

rådsdirektiv 2002/54/EF 

[meddelt under nummer K(2016) 8105](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 2002/54/EF av 13. juni 2002 om markedsføring av betefrø(1), særlig artikkel 24 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I Danmark er mengden tilgjengelige basisfrø fra visse sorter av Beta vulgaris L. som oppfyller kravet i del B nr. 3 

bokstav b) i vedlegg I til direktiv 2002/54/EF med hensyn til høyeste vektandel bøss av enkjernede frø, utilstrekkelig på 

grunn av tørre høstingsforhold og dekker derfor ikke behovet i denne medlemsstaten. 

2) Det er ikke mulig å dekke etterspørselen etter nevnte frø med frø fra andre medlemsstater eller tredjestater som oppfyller 

alle kravene fastsatt i direktiv 2002/54/EF. 

3) Danmark bør derfor få tillatelse til å tillate markedsføring av frø fra nevnte sorter på mindre strenge vilkår. 

4) I tillegg bør andre medlemsstater som er i stand til å forsyne Danmark med frø fra disse sortene, uavhengig av om 

frøene er høstet i en medlemsstat eller tredjestat som omfattes av rådsvedtak 2003/17/EF(2), få tillatelse til å tillate 

markedsføring av nevnte frø for å sikre at det indre marked fungerer på en tilfredsstillende måte, og for å unngå 

forstyrrelser av det. 

5) Ettersom det ved denne beslutning innføres et unntak fra Unionens regler, bør mengden frø som oppfyller mindre 

strenge krav, begrenses til det som er strengt nødvendig for å dekke Danmarks behov. For å sikre at den samlede 

mengden frø som kan bringes i omsetning i henhold til denne beslutning, ikke overstiger maksimumsmengden som 

omfattes av denne beslutning, bør Danmark fungere som koordinator, ettersom det er Danmark som har inngitt 

anmodning om at denne beslutning treffes, og som er mest berørt av markedsføringen av nevnte sorter. 

6) Som unntak fra Unionens regler bør markedsføring av frø som oppfyller mindre strenge krav, tillates midlertidig fram til 

31. desember 2017, ettersom denne perioden er nødvendig for å kunne produsere nevnte frø samt foreta en ny 

gjennomgåelse av situasjonen med hensyn til de berørte sortene. 

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

fôr — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Markedsføring i Unionen av frø fra Beta vulgaris L. (bete) i kategorien «basisfrø» som tilhører sortene Enermax, Feldherr og 

Creta, som ikke oppfyller kravene fastsatt i del B nr. 3 bokstav b) dd) i vedlegg I til direktiv 2002/54/EF med hensyn til bøss, 

skal tillates for en samlet mengde som ikke overstiger 61 kg, og i en periode som utløper 31. desember 2017, forutsatt at 

høyeste vektprosent bøss ikke overstiger 2,2. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 337 av 13.12.2016, s. 20, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 

av 7.2.2019, s. 25. 

(1) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 12. 

(2) Rådsvedtak 2003/17/EF av 16. desember 2002 om likeverd for feltinspeksjonar som er utførde i tredjestatar med omsyn til frøproduserande 

planter, og om likeverd for frø som er produserte i tredjestatar (EFT L 8 av 14.1.2003, s. 10). 

2020/EØS/34/29 



Nr. 34/218 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.5.2020 

 

Artikkel 2 

En leverandør av frø som ønsker å bringe i omsetning frøene nevnt i artikkel 1, skal inngi søknad om tillatelse til den 

medlemsstaten der vedkommende er etablert. I søknaden skal mengden frø som leverandøren ønsker å bringe i omsetning, 

angis. 

Den berørte medlemsstaten skal gi leverandøren tillatelse til å bringe nevnte frø i omsetning, med mindre 

a) det foreligger dokumentasjon som gir berettiget grunn til å betvile at leverandøren er i stand til å bringe i omsetning den 

mengden frø det er søkt om tillatelse for, eller 

b) tillatelsen vil føre til at den samlede maksimumsmengden frø nevnt i artikkel 1 overskrides. 

Artikkel 3 

Ved anvendelse av denne beslutning skal medlemsstatene gi hverandre administrativ bistand. 

Danmark skal fungere som koordinerende medlemsstat for å sikre at den samlede mengden frø som medlemsstatene tillater 

markedsført i Unionen i henhold til denne beslutning, ikke overstiger den samlede maksimumsmengden frø nevnt i artikkel 1. 

En medlemsstat som mottar en søknad i henhold til artikkel 2, skal umiddelbart underrette den koordinerende medlemsstaten 

om hvilken mengde søknaden gjelder. Den koordinerende medlemsstaten skal umiddelbart informere medlemsstaten om 

hvorvidt en tillatelse vil medføre at den samlede maksimumsmengden overskrides. 

Artikkel 4 

Medlemsstatene skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om de mengdene de har gitt markeds-

føringstillatelse for i henhold til denne beslutning. 

Artikkel 5 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 9. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/2242 

av 9. desember 2016 

om midlertidig markedsføring av frø fra Hordeum vulgare L. av sorten Scrabble som ikke oppfyller kravene i 

rådsdirektiv 66/402/EØF 

[meddelt under nummer K(2016) 8106](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 66/402/EØF av 14. juni 1966 om markedsføring av såkorn(1), særlig artikkel 17 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I Spania er mengden tilgjengelige frø i kategorien «sertifiserte frø av andre generasjon» fra Hordeum vulgare L. som 

oppfyller kravet i nr. 1 bokstav A) i vedlegg II til direktiv 66/402/EØF med hensyn til minste sortsrenhet, utilstrekkelig 

på grunn av problemer som oppsto i siste års produksjonsprosess, og dekker derfor ikke behovet i denne medlemsstaten. 

2) Det er ikke mulig å dekke etterspørselen etter nevnte frø med frø fra andre medlemsstater eller tredjestater som oppfyller 

alle kravene fastsatt i direktiv 2002/54/EF. 

3) Spania bør derfor få tillatelse til å tillate markedsføring av frø fra nevnte sort på mindre strenge vilkår. 

4) I tillegg bør andre medlemsstater som er i stand til å forsyne Spania med frø fra nevnte sort, uavhengig av om frøene er 

høstet i en medlemsstat eller tredjestat som omfattes av rådsvedtak 2003/17/EF(2), få tillatelse til å tillate markedsføring 

av nevnte frø for å sikre at det indre marked fungerer på en tilfredsstillende måte, og for å unngå forstyrrelser av det. 

5) Ettersom det ved denne beslutning innføres et unntak fra Unionens regler, bør mengden frø som oppfyller mindre 

strenge krav, begrenses til det som er strengt nødvendig for å dekke Spanias behov. For å sikre at den samlede mengden 

frø som kan bringes i omsetning i henhold til denne beslutning, ikke overstiger maksimumsmengden som omfattes av 

denne beslutning, bør Spania fungere som koordinator, ettersom det er Spania som har inngitt anmodning om at denne 

beslutning treffes, og som er mest berørt av markedsføringen av nevnte sort. 

6) Som unntak fra Unionens regler bør markedsføring av frø som oppfyller mindre strenge krav, tillates midlertidig fram til 

31. desember 2018, ettersom denne perioden er nødvendig for å kunne produsere nevnte frø samt foreta en ny 

gjennomgåelse av situasjonen med hensyn til den berørte sorten. 

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

fôr — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Markedsføring i Unionen av frø fra Hordeum vulgare L. (bygg) i kategorien «sertifiserte frø av andre generasjon» som tilhører 

sorten Scrabble, og som ikke oppfyller kravene til sortsrenhet fastsatt i nr. 1 bokstav A) i vedlegg II til direktiv 66/402/EØF, 

skal være tillatt for en mengde som ikke overstiger 6 000 tonn, og i en periode som utløper 31. desember 2018, forutsatt at 

minste renhetsgrad ikke er lavere enn 97 %. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 337 av 13.12.2016, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 

av 7.2.2019, s. 25. 

(1) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2309/66. 

(2) Rådsvedtak 2003/17/EF av 16. desember 2002 om likeverd for feltinspeksjonar som er utførde i tredjestatar med omsyn til frøproduserande 

planter, og om likeverd for frø som er produserte i tredjestatar (EFT L 8 av 14.1.2003, s. 10). 
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Artikkel 2 

En leverandør av frø som ønsker å bringe i omsetning frøene nevnt i artikkel 1, skal inngi søknad om tillatelse til den 

medlemsstaten der vedkommende er etablert. I søknaden skal mengden frø som leverandøren ønsker å bringe i omsetning, 

angis. 

Den berørte medlemsstaten skal gi leverandøren tillatelse til å bringe nevnte frø i omsetning, med mindre 

a) det foreligger dokumentasjon som gir berettiget grunn til å betvile at leverandøren er i stand til å bringe i omsetning den 

mengden frø det er søkt om tillatelse for, eller 

b) tillatelsen vil føre til at maksimumsmengden frø nevnt i artikkel 1 overskrides. 

Artikkel 3 

Ved anvendelse av denne beslutning skal medlemsstatene gi hverandre administrativ bistand. 

Spania skal fungere som koordinerende medlemsstat for å sikre at mengden frø som medlemsstatene tillater markedsført i 

Unionen i henhold til denne beslutning, ikke overstiger maksimumsmengden frø nevnt i artikkel 1 nr. 1. 

En medlemsstat som mottar en søknad i henhold til artikkel 2, skal umiddelbart underrette den koordinerende medlemsstaten 

om hvilken mengde søknaden gjelder. Den koordinerende medlemsstaten skal umiddelbart informere medlemsstaten om 

hvorvidt en tillatelse vil medføre at maksimumsmengden overskrides. 

Artikkel 4 

Medlemsstatene skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om de mengdene de har gitt 

markedsføringstillatelse for i henhold til denne beslutning. 

Artikkel 5 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 9. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Medlem av Kommisjonen 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/78 

av 15. juli 2016 

om fastsettelse av administrative bestemmelser om EF-typegodkjenning av motorvogner med hensyn 

til 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy og ensartede vilkår for gjennomføring av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2015/758 med hensyn til personvern og vern av personopplysninger for 

brukere av slike systemer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/758 av 29. april 2015 om krav til typegodkjenning for 

innføring av et eCall-system i kjøretøy som er basert på 112-tjenesten, og om endring av direktiv 2007/46/EF(1), særlig artikkel 

6 nr. 13 og artikkel 9, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2015/758 fastsetter en generell forpliktelse om at nye kjøretøytyper i gruppe M1 og N1 skal være 

utstyrt med 112-baserte eCall-systemer fra 31. mars 2018. 

2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/79(2) fastsetter særlige tekniske krav og prøvingsprosedyrer for EF-typegod-

kjenning av motorvogner med hensyn til 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy, og for EF-typegodkjenning av 112-

baserte separate tekniske eCall-enheter i kjøretøy og komponenter til 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy. 

3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(3) fastsetter en generell ramme for EF-typegodkjenning av motorvogner, 

og definerer oppgavene og ansvarsområdene for alle involverte aktører på de forskjellige etappene i godkjennings-

prosessen. Dessuten må det fastsettes særlige administrative bestemmelser om EF-typegodkjenning av motorvogner 

utstyrt med 112-baserte eCall-systemer, 112-baserte separate tekniske eCall-enheter og komponenter til 112-baserte 

eCall-systemer. 

4) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av prøvingsprosedyrene for EF-typegodkjenning og forenkle søknaden 

om slik godkjenning, bør det innføres et standardisert sett med opplysningsdokumenter, maler for EF-typegodkjennings-

dokumenter og modeller for EF-typegodkjenningsmerket. 

5) Produsentene bør sikre at 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy ikke kan spores, og ikke er gjenstand for konstant 

sporing. For dette formål bør det sikres at 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy ikke er tilgjengelige for kommunikasjon 

ved normal drift, og at dataene i deres internminne ikke er tilgjengelige for noen enheter utenfor systemene før eCall-

anropet utløses. Produsentene bør også innføre tilfredsstillende tiltak for å beskytte dataene i systemets internminne mot 

ulovlig tilgang eller misbruk. 

6) Alle data som behandles i 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy, skal være tilstrekkelige, relevante og stå i forhold til de 

formålene som ligger til grunn for innsamling og behandling.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 12 av 17.1.2017, s. 26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 11 av 7.2.2019, s. 27. 

(1) EUT L 123 av 19.5.2015, s. 77. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/79 av 12. september 2016 om fastsettelse av detaljerte tekniske krav og prøvingsprosedyrer for 

EF-typegodkjenning av motorvogner med hensyn til 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy, 112-baserte separate tekniske eCall-enheter i 

kjøretøy og komponenter til 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy, og om utfylling og endring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2015/758 med hensyn til unntak og gjeldende standarder (EUT L 12 av 17.1.2017, s. 44). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og 

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (rammedirektiv) (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 

2020/EØS/34/31 



Nr. 34/222 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.5.2020 

 

7) Forbrukerne bør gis fullstendig og pålitelig informasjon om hvordan 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy fungerer, og 

særlig om hvordan dataene behandles i systemet, og hvordan de beskyttes. Forbrukerne bør også underrettes om 

egenskapene og funksjonene til enhver privat nødmeldingstjeneste eller andre verdiøkende tjenester som eventuelt er 

montert i kjøretøyet. 

8) For å sikre harmonisert informasjon til forbrukerne om hvordan 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy fungerer, må det 

fastsettes en mal for brukerinformasjon som inneholder de opplysningene som minst skal gis sammen med kjøretøyets 

tekniske dokumentasjon. 

9) Kjøretøyprodusentene bør få tilstrekkelig tid til å tilpasse seg til de tekniske kravene til typegodkjenning av 112-baserte 

eCall-systemer i kjøretøy. Medlemsstatene bør også få tilstrekkelig tid til å innføre den infrastrukturen for alarmsentraler 

(«PSAP») på sitt territorium som er nødvendig for å kunne motta og håndtere eCall-anrop på riktig måte. Derfor bør 

datoen for anvendelse av denne forordning være den samme som datoen for obligatorisk anvendelse av 112-baserte 

eCall-systemer i kjøretøy i samsvar med forordning (EU) 2015/758. 

10) EUs datatilsyn er rådspurt om tiltakene fastsatt i denne forordning, i samsvar med artikkel 28 nr. 2 i europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(1). 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter administrative bestemmelser om godkjenning av nye kjøretøytyper med hensyn til 112-baserte 

eCall-systemer, og av 112-baserte separate tekniske eCall-enheter og komponenter til 112-baserte eCall-systemer som er 

konstruert og bygd for slike kjøretøyer. 

Den fastsetter også ensartede vilkår for gjennomføring av bestemmelsene i forordning (EU) 2015/758 med hensyn til 

personvern og vern av personopplysninger for brukere av 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy. 

Artikkel 2 

EF-typegodkjenning av kjøretøyer med hensyn til 112-baserte eCall-systemer 

1. Produsenten skal inngi til godkjenningsmyndigheten, som fastsatt i artikkel 3 nr. 29 i direktiv 2007/46/EF, en søknad om 

EF-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til dets 112-baserte eCall-system. 

2. Søknaden nevnt i nr. 1 skal utarbeides på grunnlag av malen i del 1 i vedlegg I. 

3. Dersom de tekniske kravene nevnt i artikkel 5 i delegert forordning (EU) 2017/79 er oppfylt, skal godkjennings-

myndigheten gi EF-typegodkjenning og utstede et EF-typegodkjenningsdokument som er nummerert i samsvar med det 

systemet som er angitt i vedlegg VII til direktiv 2007/46/EF. 

En medlemsstat skal ikke gi samme nummer til en annen kjøretøytype.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av personopplys-

ninger 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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4. EF-typegodkjenningsdokumentet skal utarbeides på grunnlag av malen i del 2 i vedlegg I. 

5. Produsenten skal i brukerhåndboken gi opplysninger om databehandlingen som foretas gjennom det 112-baserte eCall-

systemet i kjøretøyet, ved å benytte malen i del 3 i vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 3 

EF-typegodkjenning av 112-baserte separate tekniske eCall-enheter i kjøretøy eller komponenter til 112-baserte eCall-

systemer i kjøretøy 

1. Produsenten skal inngi til godkjenningsmyndigheten, som fastsatt i artikkel 3 nr. 29 i direktiv 2007/46/EF, en søknad om 

EF-typegodkjenning av en type 112-basert separat teknisk eCall-enhet i kjøretøy eller en type komponent til 112-baserte eCall-

systemer i kjøretøy. 

2. Søknaden nevnt i nr. 1 skal utarbeides på grunnlag av malen i del 1 i vedlegg II til denne forordning. 

3. Dersom de tekniske kravene nevnt i henholdsvis artikkel 6 i delegert forordning (EU) 2017/79 for komponenter og 

artikkel 7 i nevnte forordning for separate tekniske enheter er oppfylt, skal godkjenningsmyndigheten gi EF-typegodkjenning 

og utstede et EF-typegodkjenningsdokument samt tildele et typegodkjenningsnummer i samsvar med det nummererings-

systemet som er angitt i vedlegg VII til direktiv 2007/46/EF. 

En medlemsstat skal ikke gi samme nummer til en annen type separat teknisk enhet eller komponent. 

4. EF-typegodkjenningsdokumentet skal utarbeides på grunnlag av malen i del 2 i vedlegg II. 

Artikkel 4 

EF-typegodkjenningsmerke 

Hver komponent eller separate tekniske enhet som er i samsvar med en type som er gitt EF-typegodkjenning i henhold til denne 

forordning, skal være påført et EF-typegodkjenningsmerke i samsvar med modellen i del 3 i vedlegg II. 

Artikkel 5 

Personvern og vern av personopplysninger 

1. Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy eller 112-baserte 

separate tekniske eCall-enheter i kjøretøy ikke kan spores, og ikke er gjenstand for konstant sporing i normal drift. Produsenten 

skal også sikre at dataene i systemets eller den separate tekniske enhetens internminne slettes automatisk og fortløpende, og 

ikke er tilgjengelige for noen enheter utenfor systemet eller den separate tekniske enheten før eCall-anropet utløses. 

2. Produsenten skal underrette eieren av kjøretøyet om hvilke tiltak som er truffet i samsvar med artikkel 6 nr. 9 i forordning 

(EU) 2015/758, ved å benytte malen i del 3 i vedlegg I til denne forordning. 

3. Produsenten skal treffe hensiktsmessige tiltak (for eksempel bruk av krypteringsteknologi) for å verne personopplysninger 

i internminnet i det 112-baserte eCall-systemet eller den 112-baserte separate tekniske eCall-enheten i kjøretøyet, og for å 

hindre overvåking og misbruk. Slike tiltak skal være hensiktsmessige, stå i nøye forhold til og være nødvendige for det tiltenkte 

formålet. 
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Artikkel 6 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse fra 31. mars 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 15. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG I 

Administrative dokumenter for EF-typegodkjenning av motorvogner med hensyn til montering av 112-baserte eCall-

systemer i kjøretøy 
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DEL 1 

Opplysningsdokument 

MODELL 

Opplysningsdokument nr. … om EF-typegodkjenning av en motorvogn med hensyn til dens 112-baserte eCall-system. 

Følgende opplysninger skal framlegges i tre eksemplarer og følges av en innholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal være i 

passende målestokk, være tilstrekkelig detaljerte og leveres på et ark i A4-format eller være brettet til den størrelsen. Eventuelle 

fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte. 

Dersom systemene, komponentene eller de separate tekniske enhetene nevnt i dette opplysningsdokumentet har elektronisk 

styrte funksjoner, skal det gis opplysninger om ytelse. 

0. GENERELT 

0.1. Merke (produsentens firma):  ..........................................................................................................................................  

0.2. Type:  ..............................................................................................................................................................................  

0.2.1. Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .................................................................................................................................  

0.3. Typebetegnelse, dersom det er merket på kjøretøyet(1):  ................................................................................................  

0.3.1. Merkingens plassering:  ..................................................................................................................................................  

0.4. Kjøretøygruppe(2):  .........................................................................................................................................................  

0.5. Produsentens firma og adresse:  ......................................................................................................................................  

0.8. Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ...................................................................................................  

0.9. Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant:  ........................................................................................  

1. KJØRETØYETS GENERELLE SPESIFIKASJONER 

1.1. Fotografier og/eller tegninger av et representativt kjøretøy:  ..........................................................................................  

9. KAROSSERI 

9.1. Karosseritype(4):  ............................................................................................................................................................  

9.10. Innvendig innredning 

9.10.2. Betjeningsinnretningenes, kontrollinnretningenes og indikatorenes plassering og merking 

9.10.2.1. Fotografier og/eller tegninger av hvor symboler og betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og indikatorer er 

plassert, som særlig viser symbolet for en eventuell kontrollinnretning/indikator og dens plassering, eller en 

beskrivelse av andre metoder for å varsle føreren og passasjerene i kjøretøyet ved en kritisk feil som kan føre til at 

systemet ikke kan foreta et 112-basert eCall-anrop:  .......................................................................................................  
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9.12.2. Type og plassering av ekstra sikringsutstyr (angi ja/nei/ekstrautstyr): 

(V = venstre side, H = høyre side, M = midtre sitteplass) 

 Kollisjonspute 

foran 

Kollisjonspute i siden Tilleggsstrammer for 

belte 

Første seterad 

V 

M 

H 

   

   

   

Andre seterad(*) 

V 

M 

H 

   

   

   

(*) Tabellen kan utvides etter behov for kjøretøyer med flere enn to seterader, eller dersom det er flere enn tre seter i kjøretøyets 

bredde. 

9.12.4. Kort beskrivelse av eventuelle elektriske/elektroniske komponenter:  ............................................................................  

12. DIVERSE 

12.8. eCall-system 

12.8.1. Finnes: ja/nei(3) 

12.8.2. Teknisk beskrivelse og/eller skjematiske tegninger:  ......................................................................................................  

12.8.3. Eventuelt typegodkjenningsnummer for den 112-baserte separate tekniske eCall-enheten:  ..........................................  

12.8.4. For eCall-system som ikke er godkjent som separat teknisk enhet: 

12.8.4.1. Detaljert beskrivelse, fotografier og/eller tegninger av eCall-systemet og dets plassering i kjøretøyet:  ........................  

12.8.4.2. Liste over hovedkomponentene i eCall-systemet:  ..........................................................................................................  

12.8.4.3. Skjema over alle elektriske forbindelser:  .......................................................................................................................  

12.8.5. Det finnes et TPS-eCall-system: ja/nei(3). 

12.8.6. Det finnes andre verdiøkende tjenester: ja/nei(3). 

12.8.7. Erklæring om samsvar med standardene nevnt i artikkel 5 nr. 8 i forordning (EU) 2015/758: ja/nei(3). 

Dato, underskrift 

Forklarende merknader 

(1) Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av den typen kjøretøy, komponent eller 

separat teknisk enhet som omfattes av dette opplysningsdokumentet, skal slike tegn angis i dokumentasjonen med 

symbolet «?» (f.eks. ABC??123??). 

(2) Som definert i del A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF. 

(3) Stryk det som ikke passer. 

(4) Bruk kodene definert i del C i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF. 



Nr. 34/228 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.5.2020 

 

DEL 2 

EF-typegodkjenningsdokument 

MODELL 

Format A4 (210 × 297 mm) 

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT 

Typegodkjenningsmyndighetens stempel 

Melding om: 

— EF-typegodkjenning(1) 

— utvidelse av EF-typegodkjenning(1) 

— avslag på EF-typegodkjenning(1) 

— tilbakekalling av EF-typegodkjenning(1)  

av en kjøretøytype med hensyn til montering av 112-

baserte eCall-systemer i kjøretøy 

i henhold til forordning (EU) 2015/758, sist endret ved forordning (EU) …/… 

EF-typegodkjenningsnummer:  ........................................................................................................................................................  

Begrunnelse for utvidelsen:  .............................................................................................................................................................  

AVSNITT I 

0.1. Merke (produsentens firma):  ...............................................................................................................................................  

0.2. Type:  ...................................................................................................................................................................................  

0.2.1. Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ......................................................................................................................................  

0.3. Typebetegnelse, dersom det er merket på kjøretøyet(2):  .....................................................................................................  

0.3.1. Merkingens plassering:  .......................................................................................................................................................  

0.4. Kjøretøygruppe(3):  ..............................................................................................................................................................  

0.5. Produsentens firma og adresse:  ...........................................................................................................................................  

0.8. Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ........................................................................................................  

0.9. Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant:  .............................................................................................  

AVSNITT II 

1. Eventuelle tilleggsopplysninger: se tilføyelse. 

2. Teknisk instans med ansvar for å utføre prøvingene:  ..........................................................................................................  

3. Prøvingsrapportens dato:  .....................................................................................................................................................  

4. Prøvingsrapportens nummer:  ..............................................................................................................................................  

5. Eventuelle merknader: se tilføyelse. 

6. Sted:  ....................................................................................................................................................................................  

7. Dato: ....................................................................................................................................................................................  

8. Underskrift:  .........................................................................................................................................................................  
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Vedlegg: 1. Opplysningspakke 

2. Prøvingsrapport 

Forklarende merknader 

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av den typen kjøretøy, komponent eller 

separat teknisk enhet som omfattes av dette opplysningsdokumentet, skal slike tegn angis i dokumentasjonen med 

symbolet «?» (f.eks. ABC??123??). 

(3) Som definert i del A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF. 

 ______  

Tilføyelse 

til EF-typegodkjenningsdokument nr. … 

1. Tilleggsopplysninger 

1.1. Kort beskrivelse av eCall-systemet som er montert i kjøretøyet:  ...........................................................................................  

1.2. Plassering av eCall-systemet:  .................................................................................................................................................  

1.3. Aktiveringsmetode for eCall-systemet:  ..................................................................................................................................  

1.4. eCall-systemets strømforsyning:  ............................................................................................................................................  

1.5. Det er montert et TPS-eCall-system i kjøretøyet: ja/nei (1). 

1.6. Andre verdiøkende tjenester: ja/nei (1). 

2. Typegodkjenningsnummer for den 112-baserte separat tekniske eCall-enheten / eCall-komponenten(1) som eventuelt er 

montert i kjøretøyet for å oppfylle kravene i forordning (EU) 2015/758 og dens gjennomføringsrettsakter:  ........................  

3. Eventuelle merknader:  ...........................................................................................................................................................  

  

(1) Stryk det som ikke passer. 
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DEL 3 

Mal for brukerinformasjon 

Den tekniske dokumentasjonen som overleveres sammen med kjøretøyet (brukerhåndboken), skal inneholde klar, fyllest-

gjørende og lett tilgjengelig informasjon om det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet, og om hvordan det fungerer, samt 

eventuelt om tredjeparts eCall-system (TPS-system) eller andre verdiøkende tjenester som er montert i kjøretøyet, og deres 

tilleggsfunksjoner. 

Forskjellene mellom den databehandlingen som foretas i det 112-baserte eCall-systemet og i TPS-systemet eller andre 

verdiøkende tjenester, dersom slike finnes, skal være klart og tydelig angitt. 

Informasjonen om personvern og vern av personopplysninger skal gis separat for det 112-baserte systemet og TPS-systemet før 

bruk for å unngå sammenblanding om databehandlingens formål og merverdi. 

Denne malen fastsetter hvilke opplysninger som minst skal gis til brukeren, og kan suppleres med andre relevante opplysninger 

om særlige omstendigheter rundt innsamlingen eller behandlingen av dataene. 

1. BESKRIVELSE AV eCALL-SYSTEMET I KJØRETØYET 

1.1. Oversikt over det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet, dets bruk og funksjoner:  .......................................................  

1.2. Den 112-baserte eCall-tjenesten er en offentlig tjeneste av allmenn interesse, og den er gratis. 

1.3. Det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet er innstilt slik at det aktiveres automatisk. Det aktiveres automatisk ved 

hjelp av følere i kjøretøyet dersom det skjer en alvorlig ulykke. Det vil også utløses automatisk dersom kjøretøyet er 

utstyrt med et TPS-system som ikke fungerer ved en alvorlig ulykke. 

1.4. Det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet kan om nødvendig også utløses manuelt. Veiledning om manuell 

aktivering av systemet:  .....................................................................................................................................................  

1.5. Ved en kritisk systemfeil som kan deaktivere det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet, skal føreren og passasjerene 

i kjøretøyet få følgende varsel:  .........................................................................................................................................  

2. INFORMASJON OM DATABEHANDLING 

2.1. All behandling av personopplysninger i 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy skal være i samsvar med reglene for 

vern av personopplysninger fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(1) og 2002/58/EF(2), og skal særlig 

være basert på nødvendigheten av å verne om enkeltpersoners vitale interesser i samsvar med artikkel 7 bokstav d) i 

direktiv 95/46/EF(3). 

2.2. Behandling av slike data er strengt begrenset til håndtering av eCall-nødanrop til det felles europeiske nødnummeret 

112. 

2.3. Typer av data og mottakere av data 

2.3.1. 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy kan samle inn og behandle bare følgende data: 

— Kjøretøyets understellsnummer. 

— Kjøretøytype (personkjøretøy eller lett nyttekjøretøy).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF av 12. juli 2002 om behandling av personopplysninger og personvern i sektoren for 

elektronisk kommunikasjon (direktivet om personvern og elektronisk kommunikasjon) (EFT L 201 av 31.7.2002, s. 37). 

(3) Direktiv 95/46/EF opphevet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i 

forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (generell personvernforordning) (EUT  

L 119 av 4.5.2016, s. 1). Forordningen får anvendelse fra 25. mai 2018. 
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— Kjøretøyets framdriftsmiddel (bensin/diesel/CNG/LPG/elektrisk/hydrogen). 

— Kjøretøyets tre siste posisjoner og kjøreretning. 

— Loggfil for automatisk aktivering av systemet, med tidsstempel. 

— Eventuelle tilleggsopplysninger:  ...............................................................................................................................  

2.3.2. Mottakere av data som behandles av 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy, er relevante alarmsentraler som av de 

respektive offentlige myndigheter i staten der de befinner seg, er utpekt til å være de første til å motta og håndtere 

eCall-anrop til det felles europeiske nødnummeret 112. 

Eventuelle tilleggsopplysninger:  ......................................................................................................................................  

2.4. Nærmere regler for databehandling 

2.4.1. Det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet er utformet på en slik måte at dataene i systemets minne ikke er 

tilgjengelige utenfor systemet før det utløses et eCall-anrop. 

Eventuelle tilleggsopplysninger:  ......................................................................................................................................  

2.4.2. Det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet er utformet på en slik måte at de ikke kan spores, og ikke er gjenstand for 

konstant sporing i normal drift. 

Eventuelle tilleggsopplysninger:  ......................................................................................................................................  

2.4.3. Det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet er utformet på en slik måte at dataene i systemets internminne slettes 

automatisk og fortløpende. 

2.4.3.1. Kjøretøyets lokaliseringsopplysninger overskrives fortløpende i systemets internminne, slik at det aldri er lagret flere 

oppdaterte posisjoner enn de tre siste, som er nødvendige for at systemet skal kunne fungere normalt. 

2.4.3.2. Aktivitetsloggen i det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet lagres ikke lenger enn nødvendig for å kunne håndtere 

eCall-nødanropet, og aldri mer enn 13 timer etter at et eCall-nødanrop er utløst. 

Eventuelle tilleggsopplysninger:  ......................................................................................................................................  

2.5. Nærmere regler for utøvelse av den registrertes rettigheter 

2.5.1. Den registrerte (kjøretøyets eier) har rett til tilgang til opplysninger og eventuelt til å be om å få rettet, slettet eller 

sperret opplysninger om seg som ikke er behandlet i samsvar med bestemmelsene i direktiv 95/46/EF. Enhver 

tredjepart som opplysningene er videreformidlet til, skal underrettes om slik retting, sletting eller sperring som er 

utført i samsvar med dette direktiv, med mindre det viser seg umulig eller uforholdsmessig vanskelig. 

2.5.2. Den registrerte har rett til å klage til vedkommende personvernmyndighet dersom vedkommende mener at hans eller 

hennes rettigheter er krenket som følge av behandlingen av hans eller hennes personopplysninger. 

2.5.3. Kontakttjeneste med ansvar for å håndtere eventuelle forespørsler om tilgang (dersom relevant): ..................................  

3. INFORMASJON OM TREDJEPARTSTJENESTER (TPS) OG ANDRE VERDIØKENDE TJENESTER (DERSOM MONTERT) 

3.1. Beskrivelse av TPS-systemets / den verdiøkende tjenestens drift og funksjoner:  ............................................................  

3.2. All behandling av personopplysninger i TPS-systemet eller andre verdiøkende tjenester skal være i samsvar med 

reglene for vern av personopplysninger fastsatt i direktiv 95/46/EF og 2002/58/EF. 

3.2.1. Rettslig grunnlag for bruk av TPS-systemet og/eller verdiøkende tjenester og for databehandling i slike systemer eller 

tjenester:  ...........................................................................................................................................................................  
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3.3. TPS-systemet og/eller andre verdiøkende tjenester skal ikke behandle personopplysninger med mindre den registrerte 

(kjøretøyets eier eller eiere) har gitt uttrykkelig samtykke. 

3.4. Nærmere regler for databehandling i TPS-systemet og/eller andre verdiøkende tjenester, herunder eventuelle 

nødvendige tilleggsopplysninger om sporbarhet, sporing og behandling av personopplysninger:  ...................................  

3.5. Eieren av et kjøretøy som er utstyrt med et TPS-eCall-system og/eller en annen verdiøkende tjeneste i tillegg til det 

112-baserte eCall-systemet, har rett til å velge å bruke det 112-baserte eCall-systemet framfor TPS-eCall-systemet og 

annen verdiøkende tjeneste. 

3.5.1. Kontaktopplysninger for håndtering av forespørsler om deaktivering av et TPS-eCall-system:  ......................................  
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VEDLEGG II 

Administrative dokumenter for EF-typegodkjenning av 112-baserte separate tekniske eCall-enheter i kjøretøy eller 

komponenter til 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy 
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DEL 1 

Opplysningsdokument 

MODELL 

Opplysningsdokument nr. … om EF-typegodkjenning av en 112-basert separat teknisk eCall-enhet i kjøretøy eller en 

komponent til 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy(3). 

Følgende opplysninger skal framlegges i tre eksemplarer og følges av en innholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal være i 

passende målestokk, være tilstrekkelig detaljerte og leveres på et ark i A4-format eller være brettet til den størrelsen. Eventuelle 

fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte. 

Dersom den separate tekniske enheten eller komponenten nevnt i dette opplysningsdokumentet har elektronisk styrte 

funksjoner, skal det gis opplysninger om ytelse. 

0. GENERELT 

0.1. Merke (produsentens firma):  .......................................................................................................................................  

0.2. Type:  ...........................................................................................................................................................................  

0.3. Typebetegnelse, dersom det er merket på den separate tekniske enheten(1):  ..............................................................  

0.3.1. Merkingens plassering:  ...............................................................................................................................................  

0.4. Dersom det er en separat teknisk enhet, er den beregnet på kjøretøygruppe(2):  ..........................................................  

0.5. Produsentens firma og adresse:  ...................................................................................................................................  

0.7. Plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket:  ......................................................................................  

0.9. Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant:  .....................................................................................  

12.8. eCall-system 

12.8.2. Teknisk beskrivelse og/eller skjematiske tegninger:  ...................................................................................................  

12.8.3.1. Fotografier og/eller tegninger som er tilstrekkelig detaljerte og i passende målestokk for at den separate tekniske 

enheten eller komponenten skal kunne identifiseres. Det skal framgå av tegningene hvor den separate tekniske 

enheten eller komponenten skal plasseres i kjøretøyet, og hvor EF-typegodkjenningsmerket for den separate 

tekniske enheten eller komponenten skal plasseres:  ....................................................................................................  

12.8.3.1.1. Anvisning for montering i kjøretøyet, herunder plasseringen av og retningen for komponenten til det 112-baserte 

eCall-systemet:  ............................................................................................................................................................  

12.8.3.1.2. Plassering av og monteringsmåte for den 112-baserte separate tekniske eCall-enheten i kjøretøyet:  .........................  

12.8.3.2. Liste over hovedkomponentene i den separate tekniske enheten eller komponenten:  .................................................  

12.8.7. Erklæring om samsvar med standardene nevnt i artikkel 5 nr. 8 i forordning (EU) 2015/758: ja/nei(3). 

Forklarende merknader 

(1) Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av den typen kjøretøy, komponent eller 

separat teknisk enhet som omfattes av dette opplysningsdokumentet, skal slike tegn angis i dokumentasjonen med 

symbolet «?» (f.eks. ABC??123??). 

(2) Som definert i del A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF. 

(3) Stryk det som ikke passer. 
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DEL 2 

EF-typegodkjenningsdokument 

MODELL 

Format A4 (210 × 297 mm) 

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT 

Typegodkjenningsmyndighetens stempel 

Melding om: 

— EF-typegodkjenning(1) 

— utvidelse av EF-typegodkjenning(1) 

— avslag på EF-typegodkjenning(1) 

— tilbakekalling av EF-typegodkjenning(1) 

av en 112-basert separat teknisk eCall-enhet i kjøretøy / 

en komponent til 112-baserte eCall-systemer i 

kjøretøy(1) 

i henhold til forordning (EU) 2015/758. 

EF-typegodkjenningsnummer:  ........................................................................................................................................................  

Begrunnelse for utvidelsen:  .............................................................................................................................................................  

AVSNITT I 

0.1. Merke (produsentens firma):  ...............................................................................................................................................  

0.2. Type:  ...................................................................................................................................................................................  

0.3. Typebetegnelse, dersom det er merket på den separate tekniske enheten / komponenten:(2):  .............................................  

0.3.1. Merkingens plassering:  .......................................................................................................................................................  

0.4. Dersom det er en separat teknisk enhet, er den beregnet på kjøretøygruppe(3):  ..................................................................  

0.5. Produsentens navn og adresse:  ............................................................................................................................................  

0.7. Plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket:  ..............................................................................................  

0.9. Navn på og adresse til produsentens eventuelle representant:  .............................................................................................  

AVSNITT II 

1. Eventuelle tilleggsopplysninger: se tilføyelse 

2. Teknisk instans med ansvar for å utføre prøvingene:  ..........................................................................................................  

3. Prøvingsrapportens dato:  .....................................................................................................................................................  

4. Prøvingsrapportens nummer:  ..............................................................................................................................................  

  

(1) Stryk det som ikke passer.  

(2) Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av den typen kjøretøy, komponent eller 

separat teknisk enhet som omfattes av dette opplysningsdokumentet, skal slike tegn angis i dokumentasjonen med 

symbolet «?» (f.eks. ABC??123??).  
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5. Eventuelle merknader: se tilføyelse. 

6. Sted:  ....................................................................................................................................................................................  

7. Dato: ....................................................................................................................................................................................  

8. Underskrift:  .........................................................................................................................................................................  

Vedlegg: 1. Opplysningspakke 

2. Prøvingsrapport 

  

Tilføyelse 

til EF-typegodkjenningsdokument nr. … 

1. Tilleggsopplysninger 

1.1. Kort beskrivelse av den 112-baserte separate tekniske eCall-enheten i kjøretøyet / komponenten til det 112-baserte 

eCall-systemet i kjøretøyet(1):  .............................................................................................................................................  

1.1.1. Anvisning for montering i kjøretøyet, herunder plasseringen av og retningen for komponenten til det 112-baserte eCall-

systemet:  .............................................................................................................................................................................  

1.1.2. Eksempel på merking av EF-typegodkjenning på den 112-baserte separate tekniske eCall-enheten i kjøretøyet / 

komponenten til det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet(1):  .........................................................................................  

1.2. Plassering av og monteringsmåte for den separate tekniske eCall-enheten i kjøretøyet:  .....................................................  

1.3. Aktiveringsmetode:  .............................................................................................................................................................  

1.4. Strømforsyning:  ..................................................................................................................................................................  

2. Komponenten til det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet oppfyller de tekniske kravene angitt i vedlegg I til delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2017/79. I tillegg oppfyller den de tekniske kravene i 

2.1. vedlegg IV til delegert forordning (EU) 2017/79: ja/nei (1), 

2.2. vedlegg VI til delegert forordning (EU) 2017/79: ja/nei (1), 

2.3. vedlegg VII til delegert forordning (EU) 2017/79: ja/nei (1). 

3. Eventuelle merknader:  ........................................................................................................................................................  

  

(1) Stryk det som ikke passer. 

 _____   
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DEL 3 

EF-typegodkjenningsmerke for separate tekniske enheter og komponenter 

1. EF-typegodkjenningsmerket for komponenter og separate tekniske enheter skal bestå av følgende: 

1.1. Et rektangel som omgir bokstaven «e», fulgt av identifikasjonsnummeret til den medlemsstaten som har gitt EF-

typegodkjenningen for komponenten eller den separate tekniske enheten: 

1 for Tyskland 12 for Østerrike 26 for Slovenia 

2 for Frankrike 13 for Luxembourg 27 for Slovakia 

3 for Italia 17 for Finland 29 for Estland 

4 for Nederland 18 for Danmark 32 for Latvia 

5 for Sverige 19 for Romania 34 for Bulgaria 

6 for Belgia 20 for Polen 36 for Litauen 

7 for Ungarn 21 for Portugal 49 for Kypros 

8 for Den tsjekkiske republikk 23 for Hellas 50 for Malta 

9 for Spania 24 for Irland   

11 for Det forente kongerike 25 for Kroatia   

1.2. I nærheten av rektangelet, «basisgodkjenningsnummeret» i del 4 av typegodkjenningsnummeret med to foranstilte sifre 

som angir løpenummeret tildelt til denne forordning. Løpenummeret er for tiden «00». 

1.3. Dersom det dreier seg om en 112-basert separat teknisk eCall-enhet i kjøretøy, skal symbolet «ECALL» settes foran 

løpenummeret i nærheten av rektangelet. 

2. EF-typegodkjenningsmerket festes på hoveddelen av den 112-baserte separate tekniske eCall-enheten eller komponenten 

til det 112-baserte eCall-systemet på en slik måte at det er lett leselig og ikke kan slettes. 

3. Eksempel på EF-typegodkjenningsmerker for 112-baserte separate tekniske eCall-enheter i kjøretøy og komponenter til 

112-baserte eCall-systemer i kjøretøy er vist i henholdsvis figur 1 og figur 2. 

Figur 1 

Eksempel på EF-typegodkjenningsmerke for 112-baserte separate tekniske eCall-enheter i kjøretøy 

Forklarende merknad 

Forklaring Denne EF-typegodkjenningen av en separat teknisk enhet er utstedt av Bulgaria med nummer 0046. De to 

første sifrene «00» angir at den separate tekniske enheten er godkjent i samsvar med denne forordning. 
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Figur 2 

Eksempel på EF-typegodkjenningsmerke for komponenter til 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy 

 

Forklarende merknad 

Forklaring Denne EF-typegodkjenningen av en komponent er utstedt av Tyskland med nummer 00026. De to første 

sifrene «00» angir at komponenten er godkjent i samsvar med denne forordning. 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/79 

av 12. september 2016 

om fastsettelse av detaljerte tekniske krav og prøvingsprosedyrer for EF-typegodkjenning av motorvogner 

med hensyn til 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy, 112-baserte separate tekniske eCall-enheter i kjøretøy 

og komponenter til 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy, og om utfylling og endring av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2015/758 med hensyn til unntak og gjeldende standarder(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/758 av 29. april 2015 om krav til typegodkjenning for 

innføring av et eCall-system i kjøretøy som er basert på 112-tjenesten, og om endring av direktiv 2007/46/EF(1), særlig artikkel 

2 nr. 2, artikkel 5 nr. 8 og 9 og artikkel 6 nr. 12, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2015/758 fastsetter en generell forpliktelse om at nye kjøretøytyper i gruppe M1 og N1 skal være 

utstyrt med 112-baserte eCall-systemer fra 31. mars 2018. 

2) Det må fastsettes detaljerte tekniske krav og prøvingsprosedyrer for typegodkjenning av motorvogner med hensyn til 

deres 112-baserte eCall-systemer. Prøvingsprosedyrene gir også mulighet for prøving og godkjenning av 112-baserte 

separate tekniske eCall-enheter og komponenter til 112-baserte eCall-systemer som monteres i motorvogner eller 

bygges inn i 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy. 

3) Prøvingene bør utføres av tekniske instanser, som fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(2), som 

fastsetter en generell ramme for EF-typegodkjenning av motorvogner, og definerer oppgavene og ansvarsområdene for 

alle involverte aktører på de forskjellige etappene i godkjenningsprosessen. 

4) Prøvinger og krav bør utformes på en slik måte at gjentatt prøving unngås. Dessuten kreves en viss fleksibilitet med 

hensyn til spesialkjøretøyer som er bygd i flere etapper i samsvar med direktiv 2007/46/EF, ettersom de er unntatt fra 

kravene som gjelder for frontkollisjon og sidekollisjon i henhold til UN-ECE-reglement 94 og 95. Derfor bør den god-

kjenningen som basiskjøretøyet er gitt i en tidligere etappe med hensyn til det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøy, 

fortsatt være gyldig, med mindre systemet eller dets følere er endret etter godkjenningen. 

5) Det er tilfeller der visse kjøretøyklasser av tekniske årsaker ikke kan utstyres med en egnet eCall-utløsermekanisme og 

bør unntas fra kravene i forordning (EU) 2015/758. Etter at Kommisjonen har vurdert nytte og kostnader, og det er tatt 

hensyn til relevante sikkerhetsmessige og tekniske forhold, er disse kjøretøyklassene identifisert og oppført på en liste i 

vedlegg IX. 

6) Det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet skal fungere også etter en alvorlig ulykke. Et automatisk eCall-anrop har 

størst nytte ved en svært alvorlig kollisjon, der det er størst fare for at føreren og passasjerene i kjøretøyet er ute av stand 

til tilkalle hjelp uten et eCall-system. De 112-baserte eCall-systemene og komponentene og de separate tekniske 

enhetene til slike systemer bør derfor prøves for å kontrollere at de fortsatt fungerer etter å ha blitt utsatt for de 

treghetsbelastningene som kan forekomme ved en alvorlig kjøretøyulykke.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 12 av 17.1.2017, s. 44, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 11 av 7.2.2019, s. 27. 

(1) EUT L 123 av 19.5.2015, s. 77. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og 

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (rammedirektiv) (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 

2020/EØS/34/32 
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7) Det bør også sikres på kjøretøynivå at det 112-baserte eCall-systemet fungerer og utløses automatisk etter en ulykke. 

Det bør derfor fastsettes en prosedyre for fullskala kollisjonsprøving for å kontrollere at kjøretøyet er bygd på en slik 

måte at dets 112-baserte eCall-system tåler en front- og sidekollisjon med sin opprinnelige plassering og konfigurasjon. 

8) Det 112-baserte eCall-systemets hovedfunksjon er ikke bare å melde fra til alarmsentralen («PSAP») om en ulykke, men 

også å opprette en taleforbindelse mellom personene i kjøretøyet og en operatør på alarmsentralen. Lydutstyret i det 

112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet bør derfor prøves etter en fullskala kollisjonsprøving for å sikre at lyden ikke er 

blitt svakere eller forvrengt på en måte som umuliggjør talekommunikasjon. 

9) Dersom et 112-basert eCall-system i kjøretøy er godkjent til bruk sammen med et system som leverer 

tredjepartstjenester («TPS-system»), bør det sikres at bare ett av disse systemene er aktivt om gangen, og at det 112-

baserte eCall-systemet utløses automatisk dersom TPS-systemet ikke fungerer. Produsenter av kjøretøyer som er utstyrt 

med et 112-basert eCall-system og et TPS-system, bør informere om den alternative framgangsmåten som er bygd inn i 

TPS-systemet, og beskrive prinsippene for omkoplingsmekanismen mellom TPS-systemet og det 112-baserte eCall-

systemet. 

10) For å sikre nøyaktige og pålitelige opplysninger om posisjonsbestemmelse bør det 112-baserte eCall-systemet i 

kjøretøyet kunne benytte posisjonsbestemmelsestjenestene fra Galileo- og EGNOS-systemene. 

11) Det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet bør varsle føreren og passasjerene dersom systemet ikke er i stand til å 

foreta et nødanrop. Det bør derfor fastsettes en prosedyre for å kontrollere systemets egenprøving og at det oppfyller 

kravene til feilindikering. 

12) Produsentene bør sikre at 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy ikke kan spores, og ikke er gjenstand for konstant 

sporing. For dette formål bør det fastsettes en prøvingsprosedyre for å kontrollere at det 112-baserte eCall-systemet i 

kjøretøyet ikke er tilgjengelig for kommunikasjon med alarmsentralen før eCall-anropet utløses. 

13) Alle data som behandles i 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy, skal være tilstrekkelige, relevante og stå i forhold til de 

formålene som ligger til grunn for innsamling og behandling. Derfor bør det fastsettes hensiktsmessige prosedyrer for å 

kontrollere at dataene i systemets internminne slettes automatisk og fortløpende, og ikke lagres lenger enn nødvendig 

for å kunne håndtere nødanropet. 

14) Utgavene av de gjeldende standardene som kravene til eCall-anropet bygger på, bør ajourføres. 

15) Kjøretøyprodusentene bør få tilstrekkelig tid til å tilpasse seg til de tekniske kravene til typegodkjenning av 112-baserte 

eCall-systemer i kjøretøy. Medlemsstatene bør også få tilstrekkelig tid til å innføre den infrastrukturen for alarmsentraler 

(«PSAP») på sitt territorium som er nødvendig for å kunne motta og håndtere nødanrop på riktig måte. Derfor bør 

datoen for anvendelse av denne forordning være den samme som datoen for obligatorisk anvendelse av 112-baserte 

eCall-systemer i kjøretøy i samsvar med forordning (EU) 2015/758. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter detaljerte tekniske krav og prøvingsprosedyrer for EF-typegodkjenning av kjøretøyene nevnt i 

artikkel 2 i forordning (EU) 2015/758 med hensyn til 112-baserte eCall-systemer, 112-baserte separate tekniske eCall-enheter 

og komponenter til 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy. 

Artikkel 2 

Kjøretøyklasser som er unntatt fra kravet om et 112-basert eCall-system i kjøretøyet 

De kjøretøyklassene som av tekniske årsaker ikke kan utstyres med en egnet eCall-utløsermekanisme og derfor er unntatt fra 

kravet om et 112-basert eCall-system, er oppført i vedlegg IX.  
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Artikkel 3 

Etappevis godkjenning av spesialkjøretøyer 

Ved etappevis typegodkjenning av spesialkjøretøyer definert i nr. 5.1 og 5.5 i del A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF, skal 

typegodkjenning gitt i en tidligere etappe med hensyn til montering av et 112-basert eCall-system i (basis)kjøretøyet, fortsatt 

være gyldig, forutsatt at det 112-baserte eCall-systemet og de relevante følerne ikke er endret. 

Artikkel 4 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

 1) «kjøretøytype med hensyn til montering av et 112-basert eCall-system» motorvogner som ikke skiller seg fra hverandre på 

vesentlige områder som egenskaper ved innbyggingen i kjøretøyet samt funksjonalitet og kapasitet i den maskinvaren som 

er nødvendig for å kunne gjennomføre et nødanrop fra kjøretøyet, 

 2) «type 112-basert separat teknisk eCall-enhet i kjøretøy» en kombinasjon av spesifikk maskinvare som ikke skiller seg fra 

hverandre på vesentlige områder som egenskaper, funksjonalitet og kapasitet til å gjennomføre et nødanrop, når den er 

montert i en motorvogn, 

 3) «type komponent til 112-basert eCall-system i kjøretøy» spesifikk maskinvare som ikke skiller seg fra hverandre på 

vesentlige områder som egenskaper, funksjonalitet og kapasitet til å lette gjennomføringen av et nødanrop fra kjøretøyet, 

når den er bygd inn i en 112-basert separat teknisk eCall-enhet eller et 112-basert eCall-system i kjøretøyet, 

 4) «representativ samling av deler» alle deler i et 112-basert eCall-system i kjøretøy som er nødvendige for å kunne 

sammenstille og overføre det minstedatasettet som det vises til i standarden EN 15722:2015 «Intelligente transportsystemer - 

E-sikkerhet - Minimum datasett for automatisk nødanrop (eCall)», herunder styringsmodul, strømkilde, modul for 

kommunikasjon via mobilnettet, mottaker for det globale satellittnavigasjonssystemet og dette systemets eksterne antenne, 

samt relevante koplinger og ledningsnett, 

 5) «styringsmodul» en komponent i eCall-systemet i kjøretøyet som skal sikre at alle moduler, komponenter og elementer i 

systemet fungerer sammen, 

 6) «strømkilde» den komponenten som leverer strøm til det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet, herunder en reservekilde 

dersom det er montert, som forsyner systemet med strøm etter prøvingen nevnt i nr. 2.3 i vedlegg I, 

 7) «eCall-loggfil» all registrering i forbindelse med en automatisk eller manuell eCall-aktivering, som lagres i internminnet 

til det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet og bare består av MSD, 

 8) «globalt satellittnavigasjonssystem» («GNSS») en infrastruktur bestående av en konstellasjon av satellitter og et nett av 

bakkestasjoner som gir nøyaktige opplysninger om tidspunkt og geolokalisering til brukere som er utstyrt med en egnet 

mottaker, 

 9) «satellittbasert assistansesystem» («SBAS») et regionalt satellittnavigasjonssystem som overvåker og korrigerer signaler 

fra eksisterende globale satellittnavigasjonssystemer, og dermed gir brukerne bedre ytelse med hensyn til nøyaktighet og 

integritet, 

10) «kaldstarttilstand» en GNSS-mottakers tilstand når data om posisjon, hastighet, tid, kalender og efemeride ikke er lagret i 

mottakeren, og navigasjonsresultatet derfor skal beregnes ved et komplett himmelsøk, 

11) «ajourført posisjon» kjøretøyets sist kjente posisjon, bestemt så sent som mulig før generering av MSD.  
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Artikkel 5 

Krav og prøvingsprosedyrer for EF-typegodkjenning av motorvogner med hensyn til montering av 112-baserte eCall-

systemer i kjøretøy 

1. EF-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til montering av et 112-basert eCall-system skal bare gis dersom 

kjøretøyet og dets system består prøvingene i vedlegg I–VIII og oppfyller de relevante kravene fastsatt i nevnte vedlegg. 

2. Dersom en motorvogn er utstyrt med en type 112-basert separat teknisk eCall-enhet som er typegodkjent i samsvar med 

artikkel 7, skal kjøretøyet og dets system bestå prøvingene i vedlegg II, III og V og oppfylle alle relevante krav fastsatt i nevnte 

vedlegg. 

3. Dersom motorvognens 112-baserte eCall-system har én eller flere komponenter som er typegodkjent i samsvar med 

artikkel 6, skal kjøretøyet og dets system bestå prøvingene i vedlegg I–VIII og oppfylle alle relevante krav fastsatt i nevnte 

vedlegg. Vurderingen av om systemet oppfyller disse kravene kan imidlertid delvis baseres på resultatene av prøvingene nevnt i 

artikkel 6 nr. 3. 

Artikkel 6 

Krav og prøvingsprosedyrer for EF-typegodkjenning av komponenter til 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy 

1. EF-typegodkjenning av en komponent til 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy skal bare gis dersom komponenten består 

prøvingene i vedlegg I og oppfyller de relevante kravene fastsatt i nevnte vedlegg. 

2. Med hensyn til nr. 1 får bare kontrollprosedyren for komponenter fastsatt i nr. 2.8 i vedlegg I anvendelse etter at de 

enkelte delene har gjennomgått prøvingen nevnt i nr. 2.3 i nevnte vedlegg. 

3. På anmodning fra produsenten kan den tekniske instansen dessuten prøve en komponent for å kontrollere at den oppfyller 

de kravene fastsatt i vedlegg IV, VI og VII som er relevante for komponentens funksjonalitet. Dersom disse kravene er oppfylt, 

skal det angis i typegodkjenningsdokumentet som utstedes i samsvar med artikkel 3 nr. 3 i Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) 2017/78(1). 

Artikkel 7 

Krav og prøvingsprosedyrer for EF-typegodkjenning av 112-baserte separate tekniske eCall-enheter i kjøretøy 

1. EF-typegodkjenning av en 112-basert separat teknisk eCall-enhet i kjøretøy skal bare gis dersom enheten består 

prøvingene i vedlegg I, IV, VI, VII og VIII og oppfyller de relevante kravene fastsatt i nevnte vedlegg. 

2. Dersom den 112-baserte separate tekniske eCall-enheten har én eller flere komponenter som er typegodkjent i samsvar 

med artikkel 6, skal enheten bestå prøvingene i vedlegg I, IV, VI, VII og VIII og oppfylle alle relevante krav fastsatt i nevnte 

vedlegg. Vurderingen av om den separate tekniske enheten oppfyller disse kravene kan imidlertid delvis baseres på resultatene 

av prøvingen nevnt i artikkel 6 nr. 3. 

Artikkel 8 

Medlemsstatenes forpliktelser 

Medlemsstatene skal nekte å gi EF-typegodkjenning av nye typer motorvogner som ikke oppfyller kravene i denne forordning. 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/78 av 15. juli 2016 om fastsettelse av administrative bestemmelser om EF-typegod-

kjenning av motorvogner med hensyn til 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy og ensartede vilkår for gjennomføring av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2015/758 med hensyn til personvern og vern av personopplysninger for brukere av slike systemer (EUT L 12 av 

17.1.2017, s. 26). 
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Artikkel 9 

Endring av forordning (EU) 2015/758 

I artikkel 5 nr. 8 i forordning (EU) nr. 2015/758 skal annet ledd lyde: 

«De tekniske kravene og prøvingene nevnt i første ledd, skal bygge på kravene i nr. 2–7 og på tilgjengelige standarder for 

eCall-anrop, herunder 

a) EN 16072:2015 «Intelligente transportsystemer – E-sikkerhet – Felles europeiske driftskrav til automatisk nødanrop 

(eCall)», 

b) EN 16062:2015 «Intelligente transportsystemer – E-sikkerhet – Overordnede krav til applikasjoner (HLAP) for automatisk 

nødanrop (eCall)», 

c) EN 16454:2015 «Intelligente transportsystemer – E-sikkerhet – Ende-til-ende konformitetstesting for automatisk nødanrop 

(eCall)», 

d) EN 15722:2015 «Intelligente transportsystemer – E-sikkerhet – Minimum datasett for automatisk nødanrop (eCall)», 

e) EN 16102:2011 «Intelligente transportsystemer – Automatisk nødanrop (eCall) – Driftskrav for tredjepartstjenester», 

f) eventuelle ytterligere europeiske standarder for eCall-systemet som er vedtatt etter framgangsmåtene fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012(*), eller reglementer fra De forente nasjoners økonomiske 

kommisjon for Europa (UN-ECE-reglementene) om eCall-systemer som Unionen har tiltrådt. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 av 25. oktober 2012 om europeisk standardisering og om endring 

av rådsdirektiv 89/686/EØF og 93/15/EØF samt europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 

98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om oppheving av rådsvedtak 87/95/EØF og 

europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12).» 

Artikkel 10 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse fra 31. mars 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 12. september 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG I 

Tekniske krav og prosedyrer for prøving av eCall-systemers motstandsdyktighet ved alvorlige ulykker (prøving med 

svært kraftig retardasjon) 

1. Krav 

1.1. Ytelseskrav 

1.1.1. Prøving med svært kraftig retardasjon for eCall-systemer, separate tekniske enheter og komponenter i kjøretøy, utført i 

samsvar med nr. 2, skal anses som tilfredsstillende dersom det påvises at kravene nedenfor er oppfylt etter 

retardasjonen/akselerasjonen. 

1.1.2. Sending og koding av MSD: eCall-systemet eller den representativ samlingen skal kunne overføre et MSD til et 

PSAP-prøvingspunkt. 

1.1.3. Bestemmelse av hendelsestidspunktet: eCall-systemet eller den representative samlingen skal kunne bestemme et 

oppdatert tidsstempel for en eCall-hendelse. 

1.1.4. Posisjonsbestemmelse: eCall-systemet eller den representative samlingen skal med nøyaktighet kunne bestemme 

kjøretøyets oppdaterte posisjon. 

1.1.5. Forbindelse til mobilnett: eCall-systemet eller den representative samlingen skal kunne kople seg på og overføre data 

via mobilnettet. 

2. Prøvingsprosedyre 

2.1. Formålet med prøving med svært kraftig retardasjon 

Formålet med denne prøvingen er å kontrollere at det 112-baserte eCall-systemet fortsatt fungerer etter å ha blitt utsatt 

for de treghetsbelastningene som kan forekomme ved en alvorlig kjøretøyulykke. 

2.2. Prøvingene nedenfor skal utføres på en representativ samling av deler (uten kjøretøyets karosseri). 

2.2.1. Den representative samlingen skal omfatte alle deler som må til for at eCall-systemet skal kunne sammenstille og 

overføre MSD i et eCall-anrop. 

2.2.2. Dette skal omfatte styringsmodulen og strømkilden og eventuelle andre deler som kreves for å kunne utføre eCall-

prøvingen. 

2.2.3. Dette skal også omfatte den eksterne antennen for mobilkommunikasjon. 

2.2.4. Ledningsnettet kan bare representeres av relevante koplinger (koplet til komponentene som prøves) og en ledning. 

Ledningsnettets lengde og eventuelle festemåte kan besluttes av produsenten etter avtale med den tekniske instansen 

nevnt i artikkel 3 nr. 31 i direktiv 2007/46/EF, slik at det er representativt for de forskjellige konfigurasjonene av 

eCall-systemet. 

2.3. Prosedyre for retardasjon/akselerasjon 

2.3.1. Følgende vilkår får anvendelse: 

a) Prøvingen skal utføres ved en omgivelsestemperatur på 20 ± 10 °C. 

b) Når prøvingen begynner, skal strømforsyningen være tilstrekkelig ladet til at det er mulig å utføre de etterfølgende 

kontrollprøvingene. 

2.3.2. Delene som prøves, skal være koplet til prøvingsanordningen med de monteringsanordningene som skal feste dem til 

et kjøretøy. Dersom monteringsanordningene for strømkilden er konstruert slik at de skal gå i stykker for å frigjøre 

strømkilden ved en kollisjon, skal de ikke inngå i prøvingen. Den tekniske instansen skal kontrollere at en slik 

frigjøring ikke svekker systemets funksjonalitet ved en virkelig, svært kraftig kollisjon (f.eks. at forbindelsen til 

strømkilden ikke blir brutt). 
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2.3.3. Dersom det benyttes ytterligere braketter eller fester som en del av retardasjons-/akselerasjonsanordningen, skal 

forbindelsen til retardasjons-/akselerasjonsanordningen være tilstrekkelig stiv til at prøvingsresultatet ikke påvirkes. 

2.3.4. eCall-systemet skal utsettes for en retardasjon eller akselerasjon som er i samsvar med impulsområdet angitt i tabellen 

og figuren. Akselerasjonen/retardasjonen skal måles ved en stiv del av retardasjons-/akselerasjonsanordningen og 

filtreres ved CFC-60. 

2.3.5. Prøvingsimpulsen skal ligge innenfor de minimums- og maksimumsverdiene som er oppført i tabellen. Største 

hastighetsendring ΔV skal være 70 km/t [+ 0/– 2 km/t]. Dersom prøvingen etter avtale med produsenten imidlertid ble 

utført med høyere akselerasjon eller retardasjon, høyere ΔV og/eller lengre varighet, skal prøvingen anses som 

tilfredsstillende. 

2.3.6. De delene som er nevnt i nr. 2.2.2, skal prøves i den verst tenkelige konfigurasjonen. Deres plassering og retning på 

prøvingssleden skal være i samsvar med produsentens anbefalinger og angis i EF-typegodkjenningsdokumentet 

utstedt i henhold til gjennomføringsforordning (EU) 2017/78. 

2.3.7. Beskrivelse av prøvingsimpulsen 

Figur 

Minimums- og maksimumskurve for prøvingsimpulsen (impulsområde) 

 

Tabell 

Akselerasjons-/retardasjonsverdier for prøvingsimpulsens minimums- og maksimumskurve 

Punkt Tid (ms) Akselerasjon/retardasjon (g) 

A 10 0 

B 34 65 

C 38 65 

D 46 0 

E 0 16 

F 25 77 

G 47 77 

H 60 0 
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2.4. Kontrollprosedyre 

2.4.1. Kontroller at ingen kabelkoplinger har løsnet under prøvingen. 

2.4.2. Ytelseskravene skal kontrolleres ved å foreta et prøveanrop ved hjelp av en strømkilde som utsettes for svært kraftig 

retardasjon. 

2.4.3. Før prøveanropet foretas, skal det sikres at 

a) eCall-systemet mottar (virkelige eller simulerte) GNSS-signaler i et omfang som er representativt for forholdene 

under åpen himmel, 

b) eCall-systemet har vært tilsluttet en energikilde tilstrekkelig lenge til å kunne utføre en posisjonsbestemmelse med 

GNSS, 

c) en av tilkoplingsmetodene definert i nr. 2.7, etter avtale mellom den tekniske instansen og produsenten, vil bli 

benyttet ved alle prøveanrop, 

d) det dedikerte PSAP-prøvingspunktet kan motta et eCall-anrop fra det 112-baserte systemet, 

e) et falskt eCall-anrop til et virkelig PSAP ikke kan finne sted over det aktive nettet, og 

f) et eventuelt TPS-system er deaktivert eller vil automatisk skifte til det 112-baserte systemet. 

2.4.4. Foreta et prøveanrop («push»-modus) ved å benytte en utløsermekanisme i samsvar med produsentens anvisninger. 

2.4.5. Kontroller alle følgende punkter: 

a) Kontroller at PSAP-prøvingspunktet har mottatt et MSD. Dette skal kontrolleres ved hjelp av data fra PSAP-

prøvingspunktet som viser at et MSD sendt fra eCall-systemet etter at anropet ble utløst, er mottatt og riktig 

avkodet. Dersom MSD-avkodingen mislyktes ved redundansversjon MSD rv0, men fungerte ved en høyere 

redundansversjon eller i robust modulatormodus, som definert i ETSI/TS 126 267, kan dette godtas. 

b) Kontroller at MSD inneholdt et oppdatert tidsstempel. Dette skal kontrolleres ved hjelp av prøvingsdata som viser 

at tidsstempelet i det MSD som PSAP-prøvingspunktet har mottatt, ikke avviker fra det nøyaktig registrerte 

tidspunktet for aktivering av utløsermekanismen med mer enn 60 sekunder. Overføringen kan gjentas dersom 

eCall-systemet ikke klarte å utføre en posisjonsbestemmelse med GNSS før prøvingen. 

c) Kontroller at MSD inneholdt en nøyaktig og ajourført posisjon. Dette skal kontrolleres i samsvar med 

prøvingsprosedyren for bestemmelse av kjøretøyets posisjon som definert i nr. 2.5 ved hjelp av prøvingsdata som 

viser at avviket mellom IVS-posisjon og faktisk posisjon, d_IVS, er mindre enn 150 meter, og at konfidensbiten 

sendt til PSAP-prøvingspunktet angir at «posisjonen er pålitelig». 

2.4.6. Avslutt prøveanropet ved å benytte den rette kommandoen for PSAP-prøvingspunktet (f.eks. legge på). 

2.5. Prøvingsprosedyre for posisjonsbestemmelse 

2.5.1. Det skal kontrolleres at GNSS-komponentene fortsatt fungerer ved å sammenligne systemets inndata og utdata for 

posisjon. 

2.5.2. Med «IVS-posisjon» (φIVS, λIVS) menes posisjonen i et MSD overført til et PSAP-prøvingspunkt ved samme forhold 

for GNSS-antennen som under åpen himmel (virkelig eller simulert). 

2.5.3. Med «faktisk posisjon» (φtrue, λtrue) menes 

a) GNSS-antennens faktiske posisjon (kjent posisjon eller bestemt på annen måte enn med eCall-systemet), når det 

benyttes virkelige GNSS-signaler, eller 

b) den simulerte posisjonen når det benyttes simulerte GNSS-signaler.  
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2.5.4. Avviket mellom IVS-posisjon og faktisk posisjon, dIVS, skal beregnes med følgende ligninger: 

Δφ = φIVS – φtrue 

Δλ = λIVS – λtrue 

φm =
φIVS + φtrue

2
 

dIVS = R √(Δφ)2 + (cos(φm)Δλ)2 

der 

Δφ: Differanse i breddegrad (i radianer) 

Δλ: Differanse i lengdegrad (i radianer) 

Merknad: 1° =
π

180
rad; 1 mas = 4,8481368 · 10– 9 rad 

φm: Middelverdi for breddegrad (i en enhet egnet til beregning av cosinus) 

R: Jordradius (middelverdi) = 6 371 009 meter 

2.5.5. Prøvingsprosedyren for posisjonsbestemmelse kan gjentas dersom eCall-systemet ikke klarte å utføre en posisjons-

bestemmelse med GNSS før prøvingen. 

2.6. Prøvingsprosedyre for antenneprøving 

2.6.1. Dersom tilkoplingen i forbindelse med prøveanropet ikke skjedde ved trådløs dataoverføring, skal det kontrolleres at 

mobilnettantennen fortsatt fungerer ved å kontrollere antennens innstilling etter retardasjonen etter framgangsmåten 

nedenfor. 

2.6.2. Standbølgeforholdet (VSWR) i den eksterne mobilnettantennen måles etter retardasjonen ved en frekvens som ligger 

innenfor antennens angitte frekvensbånd. 

2.6.2.1. Målingen skal utføres med et wattmeter, en antenneanalysator eller et SWR-meter så nær antenneinngangen som 

mulig. 

2.6.2.2. Dersom det benyttes et wattmeter, skal beregningen gjøres med følgende ligning: 

VSWR =
√Pf + √Pr

√Pf − √Pr

 

der 

Pf: Målt foroverrettet effekt 

Pr: Målt motsatt rettet effekt 

2.6.3. Kontroller at den oppfyller produsentens spesifikasjoner for nye antenner. 

2.7. Tilkoplingsmetoder 

2.7.1. Prosedyre for simulert mobilnett 

2.7.1.1. Det skal sikres at et TS12-anrop fra det 112-baserte systemet sendes trådløst over et ikke-offentlig (dvs. simulert) 

mobilnett og rutes til det dedikerte PSAP-prøvingspunktet. 

2.7.1.2. Det dedikerte PSAP-prøvingspunktet under prøvingen skal være en PSAP-simulator som kontrolleres av den tekniske 

instansen, og som oppfyller gjeldende EN-standarder og er godkjent i samsvar med EN 16454. Det skal være utstyrt 

med et lydgrensesnitt som muliggjør prøving av talekommunikasjon. 
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2.7.1.3. Dersom det er relevant, skal det sikres at et TS11-anrop fra TPS-systemet sendes trådløst over et ikke-offentlig (dvs. 

simulert) mobilnett og rutes til TPSP-prøvingspunktet. 

2.7.1.4. TPSP-prøvingspunktet skal være en dedikert TPSP-alarmsentralsimulator som kontrolleres av den tekniske instansen, 

eller en virkelig TPSP-alarmsentral (tillatelse fra TPSP kreves). 

2.7.1.5. Det anbefales en mobilnettdekning på minst -99 dBm eller tilsvarende for denne prosedyren. 

2.7.2. Prosedyre for offentlig mobilnett 

2.7.2.1. Det skal sikres at et TS11-anrop til et langt nummer sendes fra det 112-baserte systemet (istedenfor et TS12-anrop) 

trådløst over et offentlig nett og rutes til det dedikerte PSAP-prøvingspunktet. 

2.7.2.2. Det dedikerte PSAP-prøvingspunktet under prøvingen skal være en PSAP-simulator som kontrolleres av den tekniske 

instansen, og som oppfyller gjeldende EN-standarder og er godkjent i samsvar med EN 16454. Det skal være utstyrt 

med et lydgrensesnitt som muliggjør prøving av talekommunikasjon. 

2.7.2.3. Dersom det er relevant, skal det sikres at et TS11-anrop fra TPS-systemet sendes trådløst over et offentlig mobilnett 

og rutes til TPSP-prøvingspunktet. 

2.7.2.4. TPSP-prøvingspunktet skal være en dedikert TPSP-alarmsentralsimulator som kontrolleres av den tekniske instansen, 

eller en virkelig TPSP-alarmsentral (tillatelse fra TPSP kreves). 

2.7.2.5. Det anbefales en mobilnettdekning på minst -99 dBm eller tilsvarende for denne prosedyren. 

2.7.3. Prosedyre for kablet overføring 

2.7.3.1. Det skal sikres at et TS12-anrop fra det 112-baserte systemet bare sendes via en kablet tilkopling til en dedikert 

nettsimulator (som går utenom en eventuell mobilnettantenne) og rutes til det dedikerte PSAP-prøvingspunktet. 

2.7.3.2. Det dedikerte PSAP-prøvingspunktet under prøvingen skal være en PSAP-simulator som kontrolleres av den tekniske 

instansen, og som oppfyller gjeldende EN-standarder og er godkjent i samsvar med EN 16454. Det skal være utstyrt 

med et lydgrensesnitt som muliggjør prøving av talekommunikasjon. 

2.7.3.3. Dersom det er relevant, skal det sikres at et TS11-anrop fra TPS-systemet sendes via en kablet tilkopling til en dedikert 

nettsimulator (som går utenom en eventuell mobilnettantenne) og rutes til det dedikerte TPSP-prøvingspunktet. 

2.7.3.4. TPSP-prøvingspunktet skal være en dedikert TPSP-alarmsentralsimulator som kontrolleres av den tekniske instansen, 

eller en virkelig TPSP-alarmsentral (tillatelse fra TPSP kreves). 

2.8. Kontrollprosedyrer for komponenter 

2.8.1. Disse prosedyrene får anvendelse på typegodkjenning av en komponent til 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy i 

samsvar med artikkel 5 i denne forordning. 

2.8.1.1. Disse prosedyrene får anvendelse etter at de enkelte delene har gjennomgått retardasjonsprøvingen nevnt i nr. 2.3 i 

dette vedlegg. 

2.8.2. Styringsmodul, herunder dens koplinger og ledningsnett som beskrevet i nr. 2.2.4 i dette vedlegg. 

2.8.2.1. Kontroller at ingen kabelkoplinger har løsnet under prøvingen. 

2.8.2.2. Ytelseskravene skal kontrolleres ved å foreta et prøveanrop. 
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2.8.2.3. Før prøveanropet foretas, skal det sikres at 

a) eCall-systemet mottar (virkelige eller simulerte) GNSS-signaler i et omfang som er representativt for forholdene 

under åpen himmel, 

b) eCall-systemet har vært tilsluttet en energikilde tilstrekkelig lenge til å kunne utføre en posisjonsbestemmelse med 

GNSS, 

c) en av tilkoplingsmetodene definert i nr. 2.7, etter avtale mellom den tekniske instansen og produsenten, vil bli 

benyttet ved alle prøveanrop, 

d) det dedikerte PSAP-prøvingspunktet kan motta et eCall-anrop fra det 112-baserte systemet, 

e) et falskt eCall-anrop til et virkelig PSAP ikke kan finne sted over det aktive nettet, og 

f) et eventuelt TPS-system er deaktivert eller vil automatisk skifte til det 112-baserte systemet. 

2.8.2.4. Foreta et prøveanrop («push»-modus) ved å benytte en utløsermekanisme i samsvar med produsentens anvisninger. 

2.8.2.5. Kontroller alle følgende punkter: 

a) Kontroller at PSAP-prøvingspunktet har mottatt et MSD. Dette skal kontrolleres ved hjelp av data fra PSAP-

prøvingspunktet som viser at et MSD sendt fra eCall-systemet etter at anropet ble utløst, er mottatt og riktig 

avkodet. Dersom MSD-avkodingen mislyktes ved redundansversjon MSD rv0, men fungerte ved en høyere 

redundansversjon eller i robust modulatormodus, som definert i ETSI/TS 126 267, kan dette godtas. 

b) Kontroller at MSD inneholdt et oppdatert tidsstempel. Dette skal kontrolleres ved hjelp av prøvingsdata som viser 

at tidsstempelet i det MSD som PSAP-prøvingspunktet har mottatt, ikke avviker fra det nøyaktig registrerte 

tidspunktet for aktivering av utløsermekanismen med mer enn 60 sekunder. Overføringen kan gjentas dersom 

eCall-systemet ikke klarte å utføre en posisjonsbestemmelse med GNSS før prøvingen. 

c) Kontroller at MSD inneholdt en nøyaktig og ajourført posisjon. Dette skal kontrolleres i samsvar med 

prøvingsprosedyren for bestemmelse av kjøretøyets posisjon som definert i nr. 2.5 ved hjelp av prøvingsdata som 

viser at avviket mellom IVS-posisjon og faktisk posisjon, dIVS, er mindre enn 150 meter, og at konfidensbiten 

sendt til PSAP-prøvingspunktet angir at «posisjonen er pålitelig». 

2.8.2.6. Avslutt prøveanropet ved å benytte den rette kommandoen for PSAP-prøvingspunktet (f.eks. legge på). 

2.8.3. Mobilnettantenne, herunder dens koplinger og ledningsnett som beskrevet i nr. 2.2.4 i dette vedlegg. 

2.8.3.1. Kontroller at ingen kabelkoplinger har løsnet under prøvingen. 

2.8.3.2. Standbølgeforholdet (VSWR) i den eksterne mobilnettantennen måles etter retardasjonen ved en frekvens som ligger 

innenfor antennens angitte frekvensbånd. 

2.8.3.3. Målingen skal utføres med et wattmeter, en antenneanalysator eller et SWR-meter så nær antenneinngangen som 

mulig. 

2.8.3.4. Dersom det benyttes et wattmeter, skal VSWR beregnes med følgende ligning: 

VSWR =
√Pf + √Pr

√Pf − √Pr

 

der 

Pf: Målt foroverrettet effekt 

Pr: Målt motsatt rettet effekt 

2.8.3.5. Kontroller at VSWR oppfyller produsentens spesifikasjoner for nye antenner.  
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2.8.4. Strømforsyning (dersom den ikke er en del av styringsmodulen), herunder dens koplinger og ledningsnett som 

beskrevet i nr. 2.2.4 i dette vedlegg. 

2.8.4.1. Kontroller at ingen kabelkoplinger har løsnet under prøvingen. 

2.8.4.2. Mål om spenningen tilsvarer produsentens spesifikasjoner. 
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VEDLEGG II 

Vurdering av fullskala kollisjonsprøving 

1. Krav 

1.1. Ytelseskrav 

1.1.1. Vurderingen av fullskala kollisjonsprøving av kjøretøyer der det er montert eCall-systemer, utført i samsvar med nr. 2, 

skal anses som tilfredsstillende dersom kravene nedenfor er oppfylt etter kollisjonen. 

1.1.2. Automatisk utløsermekanisme: eCall-systemet skal automatisk starte et eCall-anrop etter en kollisjon i samsvar med 

UN-ECE-reglement nr. 94 (vedlegg 3) og UN-ECE-reglement nr. 95 (vedlegg 4), etter hva som er relevant. 

1.1.3. Angivelse av anropsstatus: eCall-systemet skal informere føreren og passasjerene om status for eCall-anropet (status-

indikator) med et visuelt signal og/eller lydsignal. 

1.1.4. Sending og koding av MSD: eCall-systemet skal kunne overføre et MSD til et PSAP-prøvingspunkt over mobilnettet. 

1.1.5. Bestemmelse av kjøretøyspesifikke data: eCall-systemet skal med nøyaktighet kunne fylle ut de obligatoriske feltene for 

kjøretøyspesifikke data i MSD. 

1.1.6. Posisjonsbestemmelse: eCall-systemet skal med nøyaktighet kunne foreta en oppdatert posisjonsbestemmelse for 

kjøretøyet. 

2. Prøvingsprosedyre 

2.1. Formålet med fullskala kollisjonsprøving 

Denne prøvingen har som formål å kontrollere at den automatiske utløsermekanismen fungerer, og at det 112-baserte 

eCall-systemet fortsatt fungerer i kjøretøyer som har vært utsatt for en frontkollisjon eller sidekollisjon. 

2.2. Prøvingene nedenfor skal utføres på et kjøretøy der det er montert et eCall-system. 

2.3. Prosedyre for kollisjonsprøving 

2.3.1. Kollisjonsprøvingene skal utføres i samsvar med de prøvingene som er definert i UN-ECE-reglement nr. 94 vedlegg 3 

når det gjelder frontkollisjon, og i UN-ECE-reglement nr. 95 vedlegg 4 når det gjelder sidekollisjon, etter hva som er 

relevant. 

2.3.2. Prøvingsforholdene definert i UN-ECE-reglement nr. 94 eller UN-ECE-reglement nr. 95, får anvendelse. 

2.3.3. Før kollisjonsprøvingene utføres, skal det sikres at 

a) strømkilden i kjøretøyet, dersom den er montert i forbindelse med prøvingen, er ladet i samsvar med produsentens 

spesifikasjoner når prøvingen begynner, slik at det blir mulig å utføre de etterfølgende kontrollprøvingene, 

b) det automatiske eCall-anropet er slått på og aktivert, og at kjøretøyets tenning eller hovedstrømbryter er aktivert, 

c) en av tilkoplingsmetodene definert i nr. 2.7, etter avtale mellom den tekniske instansen og produsenten, vil bli 

benyttet ved alle prøveanrop, 

d) det dedikerte PSAP-prøvingspunktet kan motta et eCall-anrop fra det 112-baserte systemet, 

e) et falskt eCall-anrop til et virkelig PSAP ikke kan finne sted over det aktive nettet, og 

f) et eventuelt TPS-system er deaktivert eller vil automatisk skifte til det 112-baserte systemet. 

2.4. Kontrollprosedyre 

2.4.1. Ytelseskravene skal kontrolleres ved å foreta et prøveanrop fra kjøretøyet etter kollisjonen ved hjelp av det 112-baserte 

eCall-systemet i kjøretøyet: Et automatisk utløst eCall-anrop etter kollisjonsprøvingen. 

2.4.2. Foreta et prøveanrop («push»-modus) ved å benytte en automatisk utløsermekanisme. 
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2.4.3. Kontroller hvert av følgende punkter i minst ett av prøveanropene: 

a) Kontroller at et eCall-anrop ble utløst automatisk ved fullskalakollisjonen. Dette skal kontrolleres ved hjelp av data 

fra PSAP-prøvingspunktet som viser at det har mottatt et eCall-signal om start av samtale etter kollisjonen, og at 

MSD-kontrollindikatoren ble satt til «automatisk startet eCall-anrop». 

b) Kontroller at statusindikatoren for eCall-anropet har vist en eCall-sekvens etter automatisk eller manuell utløsning. 

Dette skal kontrolleres ved hjelp av data som viser at det ble foretatt en indikasjonssekvens på alle sensorkanaler 

som er angitt i produsentens dokumentasjon (visuelt signal og/eller lydsignal). 

c) Kontroller at PSAP-prøvingspunktet har mottatt et MSD. Dette skal kontrolleres ved hjelp av data fra PSAP-

prøvingspunktet som viser at et MSD sendt fra kjøretøyet etter automatisk eller manuell utløsning, er mottatt og 

riktig avkodet. Dersom MSD-avkodingen mislyktes ved redundansversjon MSD rv0, men fungerte ved en høyere 

redundansversjon eller i robust modulatormodus, som definert i ETSI/TS 126 267, kan dette godtas. 

d) Kontroller at MSD inneholdt nøyaktige kjøretøyspesifikke data. Dette skal kontrolleres ved hjelp av data fra PSAP-

prøvingspunktet som viser at overførte opplysninger i feltene for kjøretøytype, kjøretøyets understellsnummer 

(VIN) og energilagringstype for kjøretøyets framdrift ikke avviker fra opplysningene angitt i søknaden om 

typegodkjenning. 

e) Kontroller at MSD inneholdt en nøyaktig og ajourført posisjon. Dette skal kontrolleres i samsvar med 

prøvingsprosedyren for bestemmelse av kjøretøyets posisjon som definert i nr. 2.5 i vedlegg I til denne forordning 

ved hjelp av prøvingsdata som viser at avviket mellom IVS-posisjon og faktisk posisjon, d_IVS, er mindre enn 150 

meter, og at konfidensbiten sendt til PSAP-prøvingspunktet angir at «posisjonen er pålitelig». Dersom det ikke er 

GNSS-signaler på prøvingsstedet, kan kjøretøyet flyttes til et egnet sted før prøveanropet foretas. 

2.4.4. Avslutt prøveanropet ved å benytte den rette kommandoen for PSAP-prøvingspunktet (f.eks. legge på). 

2.4.5. Dersom det automatiske prøveanropet ikke kunne gjennomføres på grunn av forhold utenfor kjøretøyet, er det tillatt å 

kontrollere den automatiske utløsermekanismen etter kollisjonen via systemets interne registerfunksjon. Dette registeret 

skal kunne lagre mottatte utløsningssignaler i ikke-flyktig minne. Prøvingsteknikeren skal ha tilgang til dataene som er 

lagret i systemet i kjøretøyet, og skal kontrollere at det ikke er lagret noen data om et automatisk utløsningssignal før 

kollisjonen, og at det er lagret data om et automatisk utløsningssignal etter kollisjonen. 

2.4.6. Dersom prøveanropet er foretatt når kjøretøyet var koplet til en ekstern strømforsyning (dersom kollisjonsprøvingen ble 

utført uten at kjøretøyets normale strømforsyning var montert), kontrolleres det at det elektriske systemet i kjøretøyet som 

forsyner eCall-systemet med strøm, fortsatt er intakt. Dette skal kontrolleres ved hjelp av data fra en prøvingstekniker som 

bekrefter at kjøretøyets elektriske system, herunder erstatningsstrømkilden i kjøretøyet, (visuell inspeksjon for mekanisk 

skade på enten strømkildens festebraketter eller dens struktur) og dets koplinger er kontrollert med tilfredsstillende resultat. 

2.5. Prøvingsprosedyre for posisjonsbestemmelse 

Prøvingsprosedyren for posisjonsbestemmelse i nr. 2.5 i vedlegg I til denne forordning får anvendelse. 

2.6. Prøvingsprosedyre for antenneprøving 

2.6.1. Dersom tilkoplingsmetoden som anvendes i forbindelse med prøveanropet ikke skjedde ved trådløs dataoverføring  

(nr. 2.7.3 i vedlegg I til denne forordning), skal det kontrolleres at mobilnettantennen fortsatt fungerer ved å kontrollere 

antennens innstilling etter fullskala kollisjonsprøving etter framgangsmåten i nr. 2.6 i vedlegg I til denne forordning. 

Det skal dessuten kontrolleres at antennens tilførselsledning ikke er brutt eller kortsluttet ved å kontrollere den 

elektriske motstanden mellom ledningens sluttpunkter, og mellom ledningen og kjøretøyets jordforbindelse. 

2.7. Tilkoplingsmetoder 

Tilkoplingsmetodene definert i nr. 2.7 i vedlegg I til denne forordning, får anvendelse. 
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VEDLEGG III 

Lydutstyrets motstandsdyktighet ved kollisjon 

1. Krav 

1.1. Ytelseskrav 

1.1.1. Vurderingen av eCall-lydutstyrets motstandsdyktighet ved kollisjon i kjøretøyer der det er montert eCall-systemer, 

utført i samsvar med nr. 2, skal anses som tilfredsstillende dersom kravene nedenfor er oppfylt etter kollisjon, med 

hensyn til både frontkollisjonsprøving og sidekollisjonsprøving, etter hva som er relevant. 

1.1.2. Ny tilkopling av audiovisuelt utstyr: eCall-systemet skal kople til høyttaler(e) og mikrofon(er) på nytt etter at de har 

vært utkoplet under et eCall-anrop for overføring av MSD. 

1.1.3. Talekommunikasjon: eCall-systemet skal tillate håndfri talekommunikasjon (sending og mottak) som er slik at 

kjøretøyets fører og passasjerer og en operatør forstår hverandre. 

2. Prøvingsprosedyre 

2.1. Formålet med prøvingen av lydutstyrets motstandsdyktighet ved kollisjon 

Denne prøvingen har som formål å kontrollere at høyttaler(e) og mikrofonen(er) koples til på nytt etter å ha vært 

utkoplet for overføring av MSD, og at lydutstyret fortsatt fungerer etter at kjøretøyet har gjennomgått 

frontkollisjons- og sidekollisjonsprøving. 

2.2. Kontrollprøvingen nedenfor skal utføres på et kjøretøy der det er montert eCall-systemer, og som har gjennomgått 

en fullskala kollisjonsprøving i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 94 vedlegg 3 når det gjelder frontkollisjon, 

eller UN-ECE-reglement nr. 95 vedlegg 4 når det gjelder sidekollisjon, som fastsatt i nr. 1.1.1 ovenfor. 

2.3. Oversikt over prøvingsprosedyren 

2.3.1. Det skal kontrolleres at lydutstyret fortsatt fungerer ved å foreta et prøveanrop etter kollisjonsprøvingen og benytte 

kanalen for talekommunikasjon mellom kjøretøyet og PSAP-prøvingspunktet. 

2.3.2. To prøvingsteknikere, plassert i henholdsvis kjøretøyet (nærkontrollør) og i PSAP-prøvingspunktet (fjernkontrollør), 

overfører (leser og lytter) enveis, forhåndsdefinerte og fonetisk balanserte setninger. 

2.3.3. Kontrollørene skal vurdere om de kunne forstå budskapet i overføringen i begge retninger, både som sending og 

som mottak. 

2.4. Kontrollørenes plassering 

2.4.1. Prøvingen skal utføres i rolige omgivelser, med en bakgrunnsstøy på høyst 50 dB(A), uten støykilder som kan 

påvirke prøvingene. 

2.4.2. Nærkontrolløren skal være plassert med hodet i nærheten av normal sittestilling på førersetet i kjøretøyet som 

prøves. Kontrolløren skal benytte kjøretøyets lydutstyr slik det opprinnelig er satt opp. 

2.4.3. Fjernkontrolløren skal være plassert så langt unna kjøretøyet at den ene kontrolløren ikke kan forstå tale fra den 

andre kontrolløren uten hjelpemidler. 

2.5. Prøvingsoppstilling 

2.5.1. Før prøveanropet foretas, skal det sikres at 

a) en av tilkoplingsmetodene definert i nr. 2.7 i vedlegg I til denne forordning, etter avtale mellom den tekniske 

instansen og produsenten, vil bli benyttet ved alle prøveanrop, 

b) det dedikerte PSAP-prøvingspunktet kan motta et eCall-anrop fra det 112-baserte systemet, 
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c) et falskt eCall-anrop til et virkelig PSAP ikke kan finne sted over det aktive nettet, 

d) et eventuelt TPS-system er deaktivert eller vil automatisk skifte til det 112-baserte systemet, og 

e) kjøretøyets tenning eller hovedstrømbryter er aktivert. 

2.5.2. Dersom det er mulig å justere lydstyrken, skal høyeste lydstyrke velges for sending og mottak i både nærposisjon og 

fjernposisjon. Lydstyrken i fjernposisjon kan reduseres under prøvingen dersom det gjør budskapet lettere å forstå. 

2.5.3. Dersom det er mulig, skal det ved valg av forbindelse ikke velges mobilnett som påvirker håndfriytelsen (f.eks. 

ekko, AGC, støyreduksjon osv.). For simulerte nett skal om mulig DTX slås av, og det skal benyttes full kodek (til 

GSM-standarden) og høyeste bithastighet på 12,2 kbit/s (til AMR-kodek). 

2.6. Prøveanrop 

2.6.1. Foreta et prøveanrop («push»-modus) ved å benytte en manuell utløsermekanisme via HMI i kjøretøyet og vent til 

høyttaler(e) og mikrofon(er) er koplet til på nytt for talekommunikasjon etter fullført MSD-overføring. 

2.6.2. Utveksling av prøvingsmeldinger 

2.6.2.1. Mottakerretning 

2.6.2.1.1. Fjernkontrolløren skal velge ett setningspar fra listen i tillegget og lese det opp. Kontrolløren skal lese setningene 

med den stemmestyrken som normalt benyttes i telefonsamtaler. 

2.6.2.1.2. Nærkontrolløren skal vurdere om taleoverføringen i mottakerretning var forståelig: Prøvingen i mottakerretning er 

godkjent dersom nærkontrolløren, som sitter på sin opprinnelige sitteplass, uten særlig anstrengelse kunne forstå 

hele budskapet. 

2.6.2.1.3. Dersom det er nødvendig for å kunne gjøre en vurdering, kan nærkontrolløren be fjernkontrolløren sende flere setnings-

par. 

2.6.2.2. Senderretning 

2.6.2.2.1. Nærkontrolløren skal velge ett setningspar fra listen i tillegget og lese det opp fra sin opprinnelige sitteplass. 

Kontrolløren skal lese setningene med den stemmestyrken som normalt benyttes i telefonsamtaler. 

2.6.2.2.2. Fjernkontrolløren skal vurdere om taleoverføringen i senderretningen var forståelig: Prøvingen i senderretning er 

godkjent dersom fjernkontrolløren uten særlig anstrengelse kunne forstå hele budskapet. 

2.6.2.2.3. Dersom det er nødvendig for å kunne gjøre en vurdering, kan fjernkontrolløren be nærkontrolløren sende flere 

setningspar. 

2.6.3. Avslutt prøveanropet ved å benytte den rette kommandoen for PSAP-prøvingspunktet (f.eks. legge på). 

2.6.4. Dersom kravene ikke kan oppfylles på grunn av hindringer som skyldes PSAP-prøvingspunktet eller overførings-

mediet, kan prøveanropet gjentas, om nødvendig med justert prøvingsoppstilling. 

2.7. Tilkoplingsmetoder 

2.7.1. Tilkoplingsmetodene definert i nr. 2.7 i vedlegg I til denne forordning, får anvendelse. 
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Tillegg 

Setninger som benyttes ved prøvingen 

1. Setningsparene nedenfor, som definert i ITU-T-P.501 vedlegg B, skal benyttes til utveksling av prøvingsmeldinger i 

sender- og mottakerretning. 

2. Fra listen nedenfor velges setningspar på det språket som kontrollørene vanligvis snakker. Dersom kontrollørene ikke 

behersker noen av språkene, skal det benyttes alternative, helst fonetisk balanserte setninger på et språk de behersker. 

3. Setningspar som benyttes ved prøvingen 

3.1. Nederlandsk 

a) Dit product kent nauwelijks concurrentie. 

Hij kende zijn grens niet. 

b) Ik zal iets over mijn carrière vertellen. 

Zijn auto was alweer kapot. 

c) Zij kunnen de besluiten nehmen. 

De meeste mensen hadden het wel door. 

d) Ik zou liever gaan lopen. 

Willem gaat telkens naar buiten. 

3.2. Engelsk 

a) These days a chicken leg is a rare dish. 

The hogs were fed with chopped corn and garbage. 

b) Rice is often served in round bowls. 

A large size in stockings is hard to sell. 

c) The juice of lemons makes fine punch. 

Four hours of steady work faced us. 

d) The birch canoe slid on smooth planks. 

Glue the sheet to the dark blue background. 

3.3. Finsk 

a) Ole ääneti tai sano sellaista, joka on parempaa kuin vaikeneminen. 

Suuret sydämet ovat kuin valtameret, ne eivät koskaan jäädy. 

b) Jos olet vasara, lyö kovaa. Jos olet naula, pidä pääsi pystyssä. 

Onni tulee eläen, ei ostaen. 

c) Rakkaus ei omista mitään, eikä kukaan voi sitä omistaa. 

Naisen mieli on puhtaampi, hän vaihtaa sitä useammin. 

d) Sydämellä on syynsä, joita järki ei tunne. 

On opittava kärsimään voidakseen elää.  
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3.4. Fransk 

a) On entend les gazouillis d'un oiseau dans le jardin. 

La barque du pêcheur a été emportée par une tempête. 

b) Le client s'attend à ce que vous fassiez une réduction. 

Chaque fois que je me lève ma plaie me tire. 

c) Vous avez du plaisir à jouer avec ceux qui ont un bon caractère. 

Le chevrier a corné pour rassembler ses moutons. 

d) Ma mère et moi faisons de courtes promenades. 

La poupée fait la joie de cette très jeune fille. 

3.5. Tysk 

a) Zarter Blumenduft erfüllt den Saal. 

Wisch den Tisch doch später ab. 

b) Sekunden entscheiden über Leben. 

Flieder lockt nicht nur die Bienen. 

c) Gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen. 

Alles wurde wieder abgesagt. 

d) Überquere die Strasse vorsichtig. 

Die drei Männer sind begeistert. 

3.6. Italiensk 

a) Non bisogna credere che sia vero tutto quello che dice la gente. Tu non conosci ancora gli uomini, non conosci il 

mondo. 

Dopo tanto tempo non ricordo più dove ho messo quella bella foto, ma se aspetti un po' la cerco e te la prendo. 

b) Questo tormento durerà ancora qualche ora. Forse un giorno poi tutto finirà e tu potrai tornare a casa nella tua terra. 

Lucio era certo che sarebbe diventato una persona importante, un uomo politico o magari un ministro. Aveva a cuore 

il bene della società. 

c) Non bisogna credere che sia vero tutto quello che dice la gente tu non conosci ancora gli uomini, non conosci il 

mondo. 

Dopo tanto tempo non ricordo più dove ho messo quella bella foto ma se aspetti un po' la cerco e te la prendo. 

d) Questo tormento durerà ancora qualche ora. Forse un giorno poi tutto finirà e tu potrai tornare a casa nella tua terra. 

Lucio era certo che sarebbe diventato una persona importante, un uomo politico o magari un ministro, aveva a cuore il 

bene della società. 

3.7. Polsk 

a) Pielęgniarki były cierpliwe. 

Przebiegał szybko przez ulicę. 

b) Ona była jego sekretarką od lat. 

Dzieci często płaczą kiedy są głodne. 
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c) On był czarującą osobą. 

Lato wreszcie nadeszło. 

d) Większość dróg było niezmiernie zatłoczonych. 

Mamy bardzo entuzjastyczny zespół. 

3.8. Spansk 

a) No arroje basura a la calle. 

Ellos quieren dos manzanas rojas. 

b) No cocinaban tan bien. 

Mi afeitadora afeita al ras. 

c) Ve y siéntate en la cama. 

El libro trata sobre trampas. 

d) El trapeador se puso amarillo. 

El fuego consumió el papel. 

  



20.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 34/259 

 

VEDLEGG IV 

Tredjepartstjenester (TPS) som fungerer parallelt med 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy 

1. Krav 

1.1. Kravene nedenfor får anvendelse på 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy, separate tekniske enheter og (eventuelt) 

komponenter som skal brukes sammen med et TPS-eCall-system i kjøretøy. 

1.2. Ytelseskrav 

1.2.1. Det 112-baserte systemet skal være deaktivert så lenge TPS-systemet er aktivt og fungerer. 

1.2.2. Det 112-baserte systemet skal utløses automatisk dersom TPS-systemet utløses, men ikke fungerer. 

1.3. Krav til dokumentasjon 

1.3.1. Produsenten skal gi den tekniske instansen en forklaring på de konstruksjonsmessige egenskapene som er bygd inn i 

TPS-systemet for å sikre at det 112-baserte systemet utløses automatisk («alternativ framgangsmåte») dersom TPS-

systemet ikke fungerer. Denne dokumentasjonen skal beskrive prinsippene for omkoplingsmekanismen. 

1.3.2. Dokumentasjonen skal støttes av en analyse som generelt viser alle maskinvare- eller programvarefeil som kan føre til 

at TPS-systemet ikke kan gjennomføre et anrop, og hvordan TPS-systemet vil reagere når dette skjer. 

Dette kan bygge på en FMEA-analyse (Failure Mode and Effect Analysis), en FTA-analyse (Fault Tree Analysis) eller 

eventuelle tilsvarende prosesser, etter avtale mellom den tekniske instansen og produsenten. 

Den eller de valgte analytiske framgangsmåtene skal utarbeides og vedlikeholdes av produsenten, og skal gjøres 

tilgjengelig for inspeksjon av den tekniske instansen ved typegodkjenningen. 

2. Prøvingsprosedyre 

2.1. Formålet med prøvingsprosedyren for TPS-systemer 

Denne prøvingsprosedyren har som formål å kontrollere at bare ett system er aktivt om gangen når et eCall-system skal 

brukes sammen med et TPS-system i kjøretøyet, og at det 112-baserte systemet utløses automatisk dersom TPS-

systemet ikke fungerer. 

2.2. Prøvingene nedenfor skal enten utføres på et kjøretøy der det er montert et eCall-system, eller på en representativ 

samling av deler. 

2.3. Deaktiveringen av det 112-baserte systemet mens TPS-systemet er aktivt, skal kontrolleres ved å foreta et manuelt utløst 

prøveanrop. 

2.3.1. Før prøveanropet foretas, skal det sikres at 

a) en av tilkoplingsmetodene definert i nr. 2.7 i vedlegg I til denne forordning, etter avtale mellom den tekniske 

instansen og produsenten, vil bli benyttet ved alle prøveanrop, 

b) det dedikerte PSAP-prøvingspunktet kan motta et eCall-anrop fra det 112-baserte systemet, 

c) TPSP-prøvingspunktet kan motta et anrop fra TPS-systemet, 

d) et falskt eCall-anrop til et virkelig PSAP ikke kan finne sted over det aktive nettet, og 

e) kjøretøyets tenning eller hovedstrømbryter er aktivert. 

2.3.2. Foreta et prøveanrop («push»-modus) ved å benytte en manuell utløsermekanisme i TPS-systemet. 
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2.3.3. Kontroller at 

a) det ble foretatt et anrop til TPSP-prøvingspunktet ved hjelp av data fra TPSP-prøvingspunktet som viser at det har 

mottatt et signal om start av samtale, eller ved hjelp av en fungerende taleforbindelse til TPSP-prøvingspunktet, og 

b) det ikke ble forsøkt å foreta eller foretatt noe eCall-anrop til PSAP-prøvingspunktet ved hjelp av data fra PSAP-

prøvingspunktet som viser at det ikke har mottatt noe eCall-signal om start av samtale. 

2.3.4. Avslutt prøveanropet ved å benytte den rette kommandoen for PSAP-prøvingspunktet (f.eks. legge på). 

2.3.5. Dersom TPS-systemets forsøk på å foreta et anrop mislykkes under prøvingen, kan prøvingen gjentas. 

2.4. Den alternative framgangsmåten skal kontrolleres ved å foreta et manuelt utløst prøveanrop til et dedikert PSAP-

prøvingspunkt under forhold der TPS-systemet ikke fungerer. 

2.4.1. Foreta en endring i TPS-systemet for å simulere en feil, valgt etter typegodkjenningsmyndighetens skjønn, og som skal 

føre til at den alternative framgangsmåten aktiveres i henhold til produsentens dokumentasjon. 

2.4.2. Før prøveanropet foretas, skal det sikres at 

a) en av tilkoplingsmetodene definert i nr. 2.7 i vedlegg I til denne forordning, etter avtale mellom den tekniske 

instansen og produsenten, vil bli benyttet ved alle prøveanrop, 

b) det dedikerte PSAP-prøvingspunktet kan motta et eCall-anrop fra det 112-baserte systemet, 

c) et falskt eCall-anrop til et virkelig PSAP ikke kan finne sted over det aktive nettet, og 

d) kjøretøyets tenning eller hovedstrømbryter er aktivert. 

2.4.3. Foreta et prøveanrop («push»-modus) ved å benytte en manuell utløsermekanisme i TPS-systemet. 

2.4.4. Kontroller at det ble foretatt et eCall-anrop av det 112-baserte systemet ved hjelp av data fra PSAP-prøvingspunktet 

som viser at det har mottatt et eCall-signal om start av samtale. 

2.4.5. Avslutt prøveanropet ved å benytte den rette kommandoen for PSAP-prøvingspunktet (f.eks. legge på). 

2.5. Tilkoplingsmetoder 

Tilkoplingsmetodene definert i nr. 2.7 i vedlegg I til denne forordning, får anvendelse. 
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VEDLEGG V 

Automatisk utløsermekanisme 

1. Krav 

1.1. Kravene nedenfor får anvendelse på kjøretøyer der det er montert et eCall-system. 

1.2. Krav til dokumentasjon 

1.2.1. Produsenten skal avgi en erklæring som bekrefter at strategien som er valgt til å utløse et automatisk eCall-anrop, 

sikrer at det også utløses ved ulykker som er annerledes og/eller er mindre alvorlige enn de kollisjonene som 

simuleres ved de relevante fullskala kollisjonsprøvingene i henhold til UN-ECE-reglement nr. 94 og UN-ECE-

reglement nr. 95. 

1.2.2. Produsenten skal velge kollisjonstype og alvorlighetsgrad, og godtgjøre at den er vesentlig forskjellig fra en fullskala 

kollisjonsprøving. 

1.2.3. Produsenten skal gi typegodkjenningsmyndigheten en forklaring og teknisk dokumentasjon som generelt viser 

hvordan dette oppnås. 

1.2.3.1. Dokumentasjon som på tilfredsstillende måte godtgjør overfor typegodkjenningsmyndigheten at aktiveringen av 

ekstra sikringsutstyr og alvorlighetsgraden, valgt etter typegodkjenningsmyndighetens skjønn, også framkaller et 

automatisk eCall-anrop, skal anses som tilstrekkelig. 

1.2.3.2. Dokumentasjon som på tilfredsstillende måte godtgjør overfor typegodkjenningsmyndigheten hvordan utilsiktede 

eCall-anrop unngås ved kollisjoner med en alvorlighetsgrad som ikke anses som en alvorlig ulykke. Dessuten skal det 

legges fram en feiltilstandsanalyse som viser at eventuelle maskinvare- eller programvarefeil ikke fører til automatisk 

utløsning av et eCall-anrop. 

1.2.3.3. Spesifikasjonstegninger for styreenhetene for kollisjonsputene, notater om spesifikasjoner, følsomhetstegninger, 

relevante kretsskjemaer eller lignende dokumenter som typegodkjenningsmyndigheten anser som likeverdige, kan 

være egnet til å påvise dette. 

1.2.3.4. Den utvidede dokumentasjonspakken skal holdes strengt fortrolig. Den kan oppbevares av godkjenningsmyndigheten 

eller kan, etter godkjenningsmyndighetens skjønn, oppbevares av produsenten. I tilfelle produsenten beholder 

dokumentasjonspakken, skal den identifiseres og dateres av godkjenningsmyndigheten så snart den er gjennomgått og 

godkjent. Den skal gjøres tilgjengelig for inspeksjon av godkjenningsmyndigheten når godkjenningen finner sted, eller på 

et hvilket som helst tidspunkt i løpet av godkjenningens gyldighetstid. 
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VEDLEGG VI 

Tekniske krav til kjøretøymonterte eCall-systemers kompatibilitet med posisjonsbestemmelsestjenestene fra Galileo- og 

EGNOS-systemene 

1. Krav 

1.1. Krav til kompatibilitet 

1.1.1. Med «kompatibilitet med Galileo-systemet» menes mottak og behandling av signalene fra Galileos åpne tjeneste og 

bruk av disse signalene ved beregning av sluttposisjonen. 

1.1.2. Med «kompatibilitet med EGNOS-systemet» menes mottak av korrigeringer fra EGNOS’ åpne tjeneste og bruk av 

dem på GNSS-signalene, særlig GPS-signaler. 

1.1.3. De kjøretøymonterte eCall-systemenes kompatibilitet med posisjonsbestemmelsestjenestene fra Galileo- og EGNOS-

systemene skal oppfylle kravene til posisjonsbestemmelse i nr. 1.2 og godtgjøres med prøvingsmetodene i nr. 2. 

1.1.4. Prøvingsprosedyrene i nr. 2.2 kan enten utføres på eCall-enheten som har etterbehandlingsevne, eller direkte på 

GNSS-mottakeren som er en del av eCall-systemet. 

1.2. Ytelseskrav 

1.2.1. GNSS-mottakeren skal kunne gi navigasjonsresultatet i protokollformatet NMEA-0183 (RMC, GGA, VTG, GSA og 

GSV). eCall-systemets konfigurasjon for sending av NMEA-0183-meldinger skal være beskrevet i brukerhåndboken. 

1.2.2. GNSS-mottakeren som inngår i eCall-systemet, skal kunne motta og behandle individuelle GNSS-signaler i L1/E1-

båndet fra minst to globale satellittnavigasjonssystemer, herunder Galileo og GPS. 

1.2.3. GNSS-mottakeren som inngår i eCall-systemet, skal kunne motta og behandle kombinerte GNSS-signaler i L1/E1-

båndet fra minst to globale satellittnavigasjonssystemer, herunder Galileo og GPS, samt SBAS. 

1.2.4. GNSS-mottakeren som inngår i eCall-systemet, skal kunne gi opplysninger om posisjon i WGS-84-koordinatsystemet. 

1.2.5. Horisontal posisjonsfeil skal ikke overstige 

— under åpen himmel: 15 meter ved konfidensnivå 0,95 med svekkelse av posisjonspresisjon (PDOP) i området  

2,0–2,5, 

— i høy bymessig bebyggelse: 40 meter ved konfidensnivå 0,95 med svekkelse av posisjonspresisjon (PDOP) i 

området 3,5–4,0. 

1.2.6. De angitte kravene til nøyaktighet skal oppgis 

— i hastighetsområdet 0–[140] km/t, 

— i lineært akselerasjonsområde 0–[2] G. 

1.2.7. Tid fra kaldstart til første posisjonsbestemmelse skal ikke overstige 

— 60 sekunder for signalstyrke ned til minus 130 dBm, 

— 300 sekunder for signalstyrke ned til minus 140 dBm. 

1.2.8. Tiden for ny innhenting av GNSS-signaler etter blokkering i 60 sekunder ved signalstyrke ned til minus 130 dBm, 

skal ikke overstige 20 sekunder fra navigasjonssatellitten igjen er synlig. 
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1.2.9. Følsomheten ved mottakerinngangen skal være følgende: 

— Innhenting av GNSS-signaler (kaldstart) overstiger ikke 3 600 sekunder med en signalstyrke ved eCall-antenne-

inngangen på minus 144 dBm. 

— GNSS-signalsporing og beregning av navigasjonsresultat er tilgjengelig i minst 600 sekunder med en 

signalstyrke ved eCall-antenneinngangen på minus 155 dBm. 

— Ny innhenting av GNSS-signaler og beregning av navigasjonsresultat er mulig og overstiger ikke 60 sekunder 

med en signalstyrke ved eCall-antenneinngangen på minus 150 dBm. 

1.2.10. GNSS-mottakeren skal kunne utføre en posisjonsbestemmelse minst hvert sekund. 

2. Prøvingsmetoder 

2.1. Prøvingsforhold 

2.1.1. Prøvingsgjenstanden er eCall-systemet, som omfatter en GNSS-mottaker og en GNSS-antenne, med spesifikasjoner 

for det prøvde systemets navigasjonsegenskaper og funksjoner. 

2.1.2. Minst tre eksemplarer av eCall-systemet skal prøves, og de kan prøves parallelt. 

2.1.3. eCall-systemet leveres til prøvingen med innsatt SIM-kort, med brukerhåndbok og programvare (som leveres på 

elektroniske medier). 

2.1.4. De vedlagte dokumentene skal inneholde følgende opplysninger: 

— Innretningens serienummer. 

— Maskinvareversjon. 

— Programvareversjon. 

— Identifikasjonsnummer for innretningens leverandør. 

— Relevant teknisk dokumentasjon til prøvingene. 

2.1.5. Prøvingene skal utføres under normale klimaforhold i samsvar med ISO-standard 16750-1:2006: 

— Lufttemperatur 23 (± 5) °C. 

— Relativ luftfuktighet 25 % – 75 %. 

2.1.6. Prøvinger av eCall-systemet med hensyn til GNSS-mottakeren skal utføres med det prøvings- og hjelpeutstyret som 

er oppført i tabell 1. 

Tabell 1 

Anbefalt liste over måleinstrumenter, prøvingsutstyr og hjelpeutstyr 

Utstyrets navn 

Prøvingsutstyrets nødvendige tekniske egenskaper 

Skalaområde Skalanøyaktighet 

Det globale satellittnaviga-

sjonssystemets simulator 

for Galileo- og GPS-

signaler 

Antall simulerte signaler: minst 12 Kvadratisk gjennomsnittsverdi for avviket 

som definerer nøyaktigheten av den 

tilfeldige komponenten i pseudoområdet til 

Galileo- og GPS-satellitter, skal være høyst 

— stadiometrisk kodefase: 0,1 meter 

— bærebølgefase: 0,001 meter 

— pseudohastighet: 0,005 meter/sekund 

Digital stoppeklokke Største tellevolum: 9 timer 59 minutter 

59,99 sekunder 

Daglig variasjon ved 25 (± 5) °С, høyst 

1,0 sekunder. 

Tidsdiskretisering 0,01 sekunder. 
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Utstyrets navn 

Prøvingsutstyrets nødvendige tekniske egenskaper 

Skalaområde Skalanøyaktighet 

Vektornettanalysator Frekvensområde: 300 kHz .. 4 000 kHz 

Dynamisk område: 

(minus 85 .. 40) dB 

Nøyaktighet F = ± 1·10– 6 kHz 

Nøyaktighet D = (0,1 .. 0,5) dB 

Lavstøyforsterker Frekvensområde: 1 200 .. 1 700 MHz 

Støykoeffisient: høyst 2,0 dB 

Forsterkningskoeffisient: 24 dB 

 

Demper 1 Dynamisk område: (0 .. 11) dB Nøyaktighet ± 0,5 dB 

Demper 2 Dynamisk område: (0 .. 110) dB Nøyaktighet ± 0,5 dB 

Strømkilde Innstilling for likestrømsspenning: 0,1–

30 volt 

Nøyaktighet V = ± 3 % 

Strøm ved utgangsspenning: minst 

3 ampere 

Nøyaktighet A = ± 1 % 

Merknad: Det kan benyttes annet, lignende utstyr som kan bestemme egenskaper med påkrevd nøyaktighet. 

2.1.7. Med mindre annet er oppgitt, skal simulering av GNSS-signaler følge mønsteret for «åpen himmel» i figur 1. 

Figur 1 

Definisjon av åpen himmel 

Sone Høydeintervall (grader) Asimutintervall (grader) 

A 0 – 5 0 – 360 

Bakgrunn Område utenfor sone A 

 

  

Forover 

Venstre 
Høyre 

Bakover 

Demping: 

x1 dB 

Demping: 

x2 dB 
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2.1.8. Område med åpen himmel — demping: 

 0 dB 

A –100 dB eller signalet er slått av 

2.2. Prøvingsprosedyrer 

2.2.1. Prøving av sending av NMEA-0183-meldinger. 

2.2.1.1. Opprett forbindelser i samsvar med figur 2. 

Figur 2 

Diagram over prøvingsbenken 

 

2.2.1.2. Klargjør og slå på eCall-systemet. Ved hjelp av brukerhåndboken og utviklerprogramvare konfigureres GNSS-

mottakeren til å motta signaler fra Galileo, GPS and SBAS. Konfigurer GNSS-mottakeren til å sende NMEA-0183-

meldinger (RMC, GGA, VTG, GSA og GSV). 

2.2.1.3. Konfigurer simulatoren i samsvar med simulatorens brukerveiledning. Start simulatorskriptet med parametrene angitt 

i tabell 2 for Galileo-, GPS- og SBAS-signaler. 

Tabell 2 

De viktigste parametrene i simuleringsskriptet for statisk scenario 

Simulert parameter Verdi 

Prøvingstid, tt:mm:ss 01:00:00 

Utgangsfrekvens 1 hertz 

eCall-systemets posisjon Ethvert angitt punkt på land mellom breddegrad 80°N og 80°S i koordinat-

systemet WGS-84 

Troposfære: GNSS-simulatorens forhåndsdefinerte standardmodell 

Ionosfære: GNSS-simulatorens forhåndsdefinerte standardmodell 

PDOP-verdi i prøvingsintervallet 2,0 ≤ PDOP ≤ 2,5 

Simulerte signaler — Galileo (E1-frekvensbånd OS) 

— GPS (L1-frekvensbånd C/A-kode) 

— Kombinert Galileo/GPS/SBAS 

Signalstimu-

lator 
eCall 

Adapter for 

strømforsyning 

PC 
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Simulert parameter Verdi 

Signalstyrke:  

— GNSS Galileo minus 135 dBm 

— GNSS GPS minus 138,5 dBm 

Antall simulerte satellitter: — minst 6 Galileo-satellitter 

— minst 6 GPS-satellitter 

— minst 2 SBAS-satellitter 

2.2.1.4. Ved hjelp av tilsvarende serielle grensesnitt opprettes forbindelsen mellom eCall-systemet og en PC. Kontroller 

muligheten for å motta navigasjonsinformasjon via NMEA-0183-protokollen. Verdien i felt 6 i GGA-meldinger 

settes til «2». 

2.2.1.5. Prøvingsresultatene anses som godkjent dersom det er mottatt navigasjonsinformasjon via NMEA-0183-protokollen i 

alle eCall-eksemplarer. 

2.2.1.6. Prøvingen av sendte NMEA-0183-meldinger og vurderingen av posisjonsbestemmelsens nøyaktighet i uavhengig 

statisk modus kan kombineres. 

2.2.2. Vurdering av posisjonsbestemmelsens nøyaktighet i uavhengig statisk modus. 

2.2.2.1. Opprett forbindelser i samsvar med figur 2. 

2.2.2.2. Klargjør og slå på eCall-systemet. Sørg for, ved hjelp av utviklerprogramvare, at GNSS-mottakeren er konfigurert til 

å motta kombinerte signaler fra Galileo, GPS og SBAS. Konfigurer GNSS-mottakeren til å sende meldinger i 

samsvar med NMEA-0183-protokollen (GGA, RMC, VTG, GSA og GSV). 

2.2.2.3. Konfigurer simulatoren i samsvar med brukerhåndboken. Start simulering av kombinerte Galileo-, GPS- og SBAS-

signalskript med parametrene angitt i tabell 2. 

2.2.2.4. Konfigurer registreringen av NMEA-0183-meldinger etter at navigasjonsresultatet er mottatt. Inntil simulerings-

skriptet er ferdig, skriver GNSS-mottakeren NMEA-0183-meldingene til en fil. 

2.2.2.5. Etter at navigasjonsresultatet er mottatt, registreres NMEA-0183-meldinger fra GNSS-mottakeren i en fil, inntil 

simuleringsskriptet er ferdig. 

2.2.2.6. Trekk ut koordinater: breddegrad (B) og lengdegrad (L) i GGA-meldingene (RMC). 

2.2.2.7. Beregn den systematiske unøyaktigheten i koordinatbestemmelsen med faste intervaller i samsvar med formel (1) og 

(2), for eksempel for breddegradskoordinaten (B): 

(1) ΔB(j) = B(j) – Btruej, 

(2) dB =
1

N
∙ ∑  Δ

N

j=1

B(j), 

— Btruej er den faktiske verdien av koordinat B på tidspunkt j i buesekunder. 

— B(j) er den verdien av koordinat B på tidspunkt j som GNSS-mottakeren har bestemt, i buesekunder. 

— N er antall GGA-meldinger (RMC) som mottas under prøvingen av GNSS-mottakeren. 

2.2.2.8. Beregn på samme måte den systematiske unøyaktigheten i koordinat L (lengdegrad).  
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2.2.2.9. Beregn standardavviket (SD) for koordinat B i samsvar med formel (3): 

(3) σB = √
∑ (ΔB(j) − dB)2N

j=1

N − 1
, 

2.2.2.10. Beregn på samme måte standardavviket (SD) for koordinat L (lengdegrad). 

2.2.2.11. Konverter beregnede koordinater og standardavvik for bestemmelse av lengde- og breddegrad fra buesekunder til 

meter i samsvar med formel (4) – (5). 

2.2.2.12. For breddegrad: 

(4-1) dB(м) = 2 ∙
a ∙ (1 − e2)

(1 − e2sin2φ)3 2⁄
∙

0,5″ ∙ π

180 ∙ 3 600″
∙ dB, 

(4-2) σB(м) = 2 ∙
a ∙ (1 − e2)

(1 − e2sin2φ)3 2⁄
∙

0,5″ ∙ π

180 ∙ 3 600″
∙ σB,  

2.2.2.13. For lengdegrad: 

(5-1) dL(м) = 2 ∙
a ∙ cosφ

√1 − e2sin2φ
∙

0,5″ ∙ π

180 ∙ 3 600″
∙ dL, 

(5-2) σL(м) = 2 ∙
a ∙ cosφ

√1 − e2sin2φ
∙

0,5″ ∙ π

180 ∙ 3 600″
∙ σL, 

— а — ellipsoidens store halvakse, meter 

— e — første eksentrisitet [0 – 1] 

— φ — bestemt verdi for breddegrad, i radianer. 

2.2.2.14. Beregn horisontal posisjonsfeil i samsvar med formel (6): 

(6) Π = √dB2(m) + dL2(m) + 2 ∙ √σB
2 (m) + σL

2(m), 

2.2.2.15. Gjenta prøvingsprosedyrene i 2.2.2.3 - 2.2.2.14 for Galileo-signaler med simuleringsparametrene angitt i tabell 2. 

2.2.2.16. Gjenta prøvingsprosedyrene i 2.2.2.3 - 2.2.2.14, men bare for GPS-signaler med simuleringsparametrene angitt i  

tabell 2. 

2.2.2.17. Gjenta prøvingsprosedyren i 2.2.2.3 - 2.2.2.16 med andre eCall-eksemplarer som er levert til prøvingen. 

2.2.2.18. Bestem gjennomsnittsverdier for alle prøvde eCall-eksemplarer i samsvar med (6). 

2.2.2.19. Prøvingsresultatene anses som tilfredsstillende dersom horisontale posisjonsfeil som definert i formel (6), oppnådd 

med alle eCall-eksemplarer, ikke overstiger 15 meter under forhold med åpen himmel ved konfidensnivå 0,95 for 

alle simuleringsskripter. 

2.2.3. Vurdering av posisjonsbestemmelsens nøyaktighet i uavhengig dynamisk modus. 

2.2.3.1. Gjenta prøvingsprosedyrene i nr. 2.2.2, men 2.2.2.15–2.2.2.16 utføres med simuleringsskriptet for manøvrering 

angitt i tabell 3.  
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Tabell 3 

De viktigste parametrene i simuleringsskriptet for manøvrering 

Simulert parameter Verdi 

Prøvingstid, tt:mm:ss 01:00:00 

Utgangsfrekvens 1 hertz 

eCall-systemets posisjon Ethvert angitt punkt på land mellom breddegrad 80°N og 80°S i koordinat-

systemet WGS-84 

Bevegelsesmodell: Manøvrering 

— hastighet (km/t) 140 

— svingradius, meter 500 

— svingakselerasjon, meter/ 

sekund2. 

0,2 

Troposfære: GNSS-simulatorens forhåndsdefinerte standardmodell 

Ionosfære: GNSS-simulatorens forhåndsdefinerte standardmodell 

PDOP-verdi i prøvingsintervallet 2,0 ≤ PDOP ≤ 2,5 

Simulerte signaler Kombinert Galileo/GPS/SBAS 

Signalstyrke:  

— GNSS Galileo minus 135 dBm 

— GNSS GPS minus 138,5 dBm 

Antall simulerte satellitter: — minst 6 Galileo-satellitter 

— minst 6 GPS-satellitter 

— minst 2 SBAS-satellitter 

2.2.3.2. Bestem gjennomsnittsverdier for alle prøvde eCall-eksemplarer i samsvar med (6). 

2.2.3.3. Prøvingsresultatene anses som tilfredsstillende dersom horisontale posisjonsfeil med alle eCall-eksemplarer ikke 

overstiger 15 meter under forhold med åpen himmel ved konfidensnivå 0,95.  
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2.2.4. Kjøring i skyggesoner og soner med periodisk mottak av navigasjonssignaler og høy bymessig bebyggelse. 

2.2.4.1. Gjenta prøvingsprosedyren i nr. 2.2.3 for simuleringsskriptet for kjøring i skyggesoner og soner med periodisk 

mottak av navigasjonssignaler (angitt i tabell 4) med signalmønster for høy bymessig bebyggelse som beskrevet i 

figur 3. 

Tabell 4 

De viktigste parametrene for kjøring i skyggesoner og soner med periodisk mottak av navigasjonssignaler 

Simulert parameter Verdi 

Prøvingstid, tt:mm:ss 01:00:00 

Utgangsfrekvens 1 hertz 

eCall-systemets posisjon Ethvert angitt punkt på land mellom breddegrad 80°N og 80°S i koordinat-

systemet WGS-84 

Bevegelsesmodell: Manøvrering 

— hastighet (km/t) 140 

— svingradius, meter 500 

— svingakselerasjon, meter/ 

sekund2. 

0,2 

Satellittens synlighet:  

— intervaller for signal-

synlighet, sekunder 

300 

— intervaller for manglende 

signal, sekunder 

600 

Troposfære: GNSS-simulatorens forhåndsdefinerte standardmodell 

Ionosfære: GNSS-simulatorens forhåndsdefinerte standardmodell 

PDOP-verdi i prøvingsintervallet 3,5 ≤ PDOP ≤ 4,0 

Simulerte signaler Kombinert Galileo/GPS/SBAS 

Signalstyrke:  

— GNSS Galileo minus 135 dBm 

— GNSS GPS minus 138,5 dBm 

Antall simulerte satellitter: — minst 6 Galileo-satellitter 

— minst 6 GPS-satellitter 

— minst 2 SBAS-satellitter 
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Figur 3 

Definisjon av høy bymessig bebyggelse 

Sone Høydeintervall (grader) Asimutintervall (grader) 

A 0 – 5 0 – 360 

B 5 – 30 210 – 330 

C 5 – 30 30 – 150 

Bakgrunn Utenfor sone A, B, C 

 

2.2.4.2. Område med høy bymessig bebyggelse — demping: 

 0 dB 

B –40 dB 

C –40 dB 

A –100 dB eller signalet er slått av 

2.2.4.3. Prøvingsresultatene anses som tilfredsstillende dersom horisontale posisjonsfeil med alle eCall-eksemplarer ikke 

overstiger 40 meter i høy bymessig bebyggelse ved konfidensnivå 0,95. 

2.2.5. Tid fra kaldstart til prøving av første posisjonsbestemmelse. 

2.2.5.1. Klargjør og slå på eCall-systemet. Sørg for, ved hjelp av utviklerprogramvare, at GNSS-modulen er konfigurert til å 

motta Galileo- og GPS-signaler. 

2.2.5.2. Slett alle data om posisjon, hastighet, tid, kalender og efemeride fra GNSS-mottakeren. 

Forover 

Høyre Venstre 

Bakover 

Demping: 

x1 dB 

Demping: 

x2 dB 

Demping: 

x3 dB 
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2.2.5.3. Konfigurer simulatoren i samsvar med simulatorens brukerveiledning. Start simulatorskriptet med parametrene angitt 

i tabell 2 for Galileo- og GPS-signaler med signalstyrke minus 130 dBm. 

2.2.5.4. Bruk en stoppeklokke til å måle tidsintervallet mellom start av signalsimuleringen og det første navigasjonsresultatet. 

2.2.5.5. Utfør prøvingsprosedyrene i 2.2.5.2 - 2.2.5.4 minst ti ganger. 

2.2.5.6. Beregn gjennomsnittstiden til første posisjonsbestemmelse i kaldstarttilstand ut fra målingene for alle eCall-

eksemplarer som er levert til prøvingen. 

2.2.5.7. Prøvingsresultatet anses som positivt dersom gjennomsnittstiden for første posisjonsbestemmelse, beregnet i samsvar 

med 2.2.5.6, ikke overstiger 60 sekunder for en signalstyrke ned til minus 130 dBm for alle simulerte signaler. 

2.2.5.8. Gjenta prøvingsprosedyren i 2.2.5.1–2.2.5.5 med signalstyrke minus 140 dBm. 

2.2.5.9. Resultatet av prøvingen i samsvar med 2.2.5.8 anses som positivt dersom gjennomsnittstiden for første posisjons-

bestemmelse, beregnet som beskrevet i 2.2.5.6, ikke overstiger 300 sekunder for en signalstyrke ned til minus 

140 dBm for alle simulerte signaler. 

2.2.6. Prøving av gjenopprettingstiden for sporingssignaler etter blokkering i 60 sekunder. 

2.2.6.1. Klargjør og slå på eCall-systemet i samsvar med brukerhåndboken. Sørg for, ved hjelp av utviklerprogramvare, at 

GNSS-mottakeren er konfigurert til å motta Galileo- og GPS-signaler. 

2.2.6.2. Konfigurer simulatoren i samsvar med simulatorens brukerveiledning. Start simulatorskriptet med parametrene angitt 

i tabell 2 for Galileo- og GPS-signaler med signalstyrke minus 130 dBm. 

2.2.6.3. Vent i 15 minutter og kontroller at GNSS-mottakeren har beregnet eCall-systemets posisjon. 

2.2.6.4. Frakople GNSS-antennekabelen fra eCall-systemet og kople den til igjen etter 60 sekunder. Bruk en stoppeklokke til 

å bestemme tidsintervallet mellom kabeltilkopling og gjenopprettet satellittsporing og beregning av navigasjons-

resultatet. 

2.2.6.5. Gjenta prøvingsprosedyren i 2.2.6.4 minst ti ganger. 

2.2.6.6. Beregn gjennomsnittstiden for eCall-systemets gjenoppretting av satellittsporingssignaler for alle utførte målinger og 

alle eCall-eksemplarer som er levert til prøvingen. 

2.2.6.7. Prøvingsresultatet anses som positivt dersom gjennomsnittstiden for gjenoppretting etter blokkering i 60 sekunder, 

målt som beskrevet i 2.2.6.6, ikke overstiger 20 sekunder. 

2.2.7. Prøving av GNSS-mottakerens følsomhet i kaldstarttilstand, sporingstilstand og ved gjenoppretting. 

2.2.7.1. Slå på vektornettanalysatoren. Kalibrer vektornettanalysatoren i samsvar med dens brukerhåndbok.  
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2.2.7.2. Sett opp diagrammet i samsvar med figur 4. 

Figur 4 

Diagram over kalibrering av bane 

 

2.2.7.3. Sett signalbanedempingen til null på demperne. Mål frekvensresponsen for en gitt signalbane i E1/L1-båndet for 

henholdsvis Galileo og GPS. Registrer banens gjennomsnittlige overføringsfaktor i [dB] i dette frekvensbåndet. 

2.2.7.4. Kople sammen kretsen vist i figur 5. 

Figur 5 

Oppstilling for vurdering av GNSS-modulens følsomhet 

 

2.2.7.5. Klargjør og slå på eCall-systemet i samsvar med brukerhåndboken. Sørg for, ved hjelp av utviklerprogramvare, at 

GNSS-mottakeren er konfigurert til å motta Galileo- og GPS-signaler. Nullstill GNSS-mottakerens RAM slik at 

eCall-systemets GNSS-mottaker kommer i kaldstarttilstand. Kontroller at opplysningene om posisjon, hastighet og 

tid er tilbakestilt. 

2.2.7.6. Klargjør GNSS-signalsimulatoren i samsvar med dens brukerhåndbok. Start simuleringsskriptet for Galileo- og GPS-

signaler med parametrene angitt i tabell 2. Sett simulatorens utgangseffekt til minus 144 dBm. 

2.2.7.7. Bruk en stoppeklokke til å måle tidsintervallet mellom start av signalsimuleringen og det første navigasjonsresultatet. 

2.2.7.8. Still inn signalbanedempingen på demperne slik at signalet ved eCall-antenneinngangen er lik minus 155 dBm. 

2.2.7.9. Bruk en stoppeklokke til å kontrollere at eCall-systemet fortsatt gir navigasjonsresultater i minst 600 sekunder. 

2.2.7.10. Still inn signalbanedempingen på demperne slik at signalet ved eCall-antenneinngangen er lik minus 150 dBm. 

2.2.7.11. Frakople GNSS-antennekabelen fra eCall-systemet og kople den til igjen etter 20 sekunder. 

2.2.7.12. Bruk en stoppeklokke til å bestemme tidsintervallet mellom kabeltilkopling og gjenopprettet satellittsporing og 

beregning av navigasjonsresultatet. 

Vektornettanalysator 

Lavstøyforsterker 
Demper 1  

0… 11 dB 

Demper 2  

0… 110 dB 

Demper 2  

0… 110 dB 

Demper 1  

0… 11 dB 
Lavstøyfor-

sterker 
eCall 

Signalsimu-

lator PC 
Strømfor-

syning 
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2.2.7.13. Prøvingsresultatet anses som positivt dersom 

— tiden til første posisjonsbestemmelse i kaldstarttilstand, målt i samsvar med 2.2.7.7, ikke overstiger  

3 600 sekunder med en signalstyrke ved eCall-systemets antenneinngang på minus 144 dBm i alle eCall-

eksemplarer, 

— GNSS-navigasjonsresultatet er tilgjengelige i minst 600 sekunder med en signalstyrke ved eCall-systemets 

antenneinngang på minus 155 dBm, målt i samsvar med 2.2.7.9, i alle eCall-eksemplarer, 

— det er mulig å gjenopprette GNSS-signaler og beregne navigasjonsresultatet med en signalstyrke ved eCall-

systemets antenneinngang på minus 150 dBm, og tidsintervallet, målt i samsvar med 2.2.7.12, ikke overstiger  

60 sekunder i alle eCall-eksemplarer. 
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VEDLEGG VII 

Egenprøving av systemet i kjøretøyet 

1. Krav 

1.1. Kravene nedenfor får anvendelse på kjøretøyer der det er montert et eCall-system, separate tekniske enheter og 

(eventuelt) komponenter. 

1.2. Ytelseskrav 

1.2.1. eCall-systemet skal utføre en egenprøving hver gang det starter. 

1.2.2. Egenprøvingsfunksjonen skal som et minimum overvåke de tekniske funksjonene som er oppført i tabellen. 

1.2.3. Det skal gis et varsel, enten i form av en kontrollampe eller en melding i et fellesfelt, dersom det oppdages feil under 

egenprøvingen. 

1.2.3.1. Varselet skal være aktivt så lenge feilen finnes. 

1.2.3.2. Det kan annulleres midlertidig, men skal gjentas hver gang tenningen eller kjøretøyets hovedstrømbryter blir aktivert. 

1.3. Krav til dokumentasjon 

1.3.1. Produsenten skal gi godkjenningsmyndighetene dokumentasjon i samsvar med tabellen, som skal beskrive det 

tekniske prinsippet som ligger til grunn for overvåkingen av de enkelte funksjonene. 

Tabell 

Mal for informasjon om egenprøving 

Funksjon Teknisk prinsipp for overvåkingen 

eCall-styreenheten fungerer som den skal (f.eks. ingen 

intern maskinvarefeil, prosessor/minne er klart, logisk 

funksjon i forventet standardtilstand) 

 

Den eksterne mobilnettantennen er tilkoplet  

Innretningen til mobilkommunikasjon fungerer som den 

skal (ingen intern maskinvarefeil, responsiv) 

 

Den eksterne GNSS-antennen er tilkoplet  

GNSS-mottakeren fungerer som den skal (ingen intern 

maskinvarefeil, utdata innenfor forventet intervall) 

 

Kollisjonsstyreenheten er tilkoplet  

Ingen kommunikasjonssvikt (busstilkoplingsfeil) i relevante 

komponenter i denne tabellen 

 

SIM-kort finnes (bare relevant dersom det benyttes et SIM-

kort som kan tas ut) 

 

Strømkilden er tilkoplet  

Strømkilden er tilstrekkelig ladet (nedre grense etter produ-

sentens skjønn) 
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2. Prøvingsprosedyre 

2.1. Kontrollprøving av egenprøvingsfunksjonen 

2.1.1. Prøvingen nedenfor skal utføres på et kjøretøy der det er montert et eCall-system i samsvar med artikkel 4, på en 

separat teknisk enhet i samsvar med artikkel 6 eller (eventuelt), en komponent som skal inngå i et komplett system i 

forbindelse med prøvingen, i samsvar med artikkel 5. 

2.1.2. Simuler en funksjonssvikt i eCall-systemet ved å legge inn en kritisk feil i én eller flere av de funksjonene som 

overvåkes ved egenprøving i samsvar med produsentens tekniske dokumentasjon. Funksjonen(e) skal velges etter 

typegodkjenningsmyndighetens skjønn. 

2.1.3. Slå på eCall-systemet (f.eks. ved å slå på tenningen eller aktivere kjøretøyets hovedstrømbryter, etter hva som er 

relevant), og kontroller at feilindikatoren lyser etter kort tid. 

2.1.4. Slå av eCall-systemet (f.eks. ved å slå av tenningen eller deaktivere kjøretøyets hovedstrømbryter, etter hva som er 

relevant), og tilbakestill det til normal drift. 

2.1.5. Slå på eCall-systemet og kontroller at feilindikatoren ikke lyser, eller at den slukker kort tid etter at den lyste innled-

ningsvis. 

3. Endring av type 112-basert eCall-system eller separat teknisk enhet 

3.1. Dersom produsenten søker om revisjon eller utvidelse av en eksisterende typegodkjenning for å inkludere en alternativ 

GNSS-antenne, elektronisk styreenhet, mobilnettantenne og/eller strømkildekomponenter, skal det ikke kreves noen 

ny prøving av komponentene i det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet for å oppfylle kravene i dette vedlegg, 

forutsatt at disse typegodkjente komponentene minst har de samme funksjonelle egenskapene, og at de omfattes av 

dette vedlegg i samsvar med artikkel 5 nr. 3. 
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VEDLEGG VIII 

Tekniske krav og prøvingsmetoder vedrørende personvern og vern av personopplysninger 

DEL I 

Prosedyre for å kontrollere at et eCall-system i kjøretøy eller en separat teknisk eCall-enhet i kjøretøy ikke kan spores 

1. Formål 

1.1. Denne prøvingsprosedyren skal sikre at et 112-basert eCall-system i kjøretøy eller en 112-basert separat teknisk eCall-

enhet i kjøretøy ikke kan spores, og ikke er gjenstand for konstant sporing i normal drift. 

2. Krav 

2.1. Det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet eller den 112-baserte separate tekniske eCall-enheten i kjøretøyet skal ikke 

være tilgjengelig for kommunikasjon med PSAP dersom PSAP-prøvingspunktet starter kommunikasjonen. 

2.2. Dersom det ikke lykkes å opprette forbindelse, kan det skyldes at det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet ikke er 

registrert i nettet. 

3. Prøvingsprosedyre 

3.1. Prøvingene nedenfor skal utføres på en representativ samling av deler (uten kjøretøyets karosseri). 

3.2. Denne prøvingen skal utføres etter at eCall-IVS har fått kontakt med nettet og innretningen er registrert for å lette 

overføring av MSD. 

3.2.1. Det opprinnelige nødanropet skal være avsluttet og avregistrert i nettet før denne prøvingen (f.eks. legge på), ellers vil 

PSAP-prøvingspunktet kunne få kontakt. 

3.2.2. Før prøvingen utføres, skal det sikres at 

a) en av tilkoplingsmetodene definert i nr. 2.7 i vedlegg I til denne forordning, etter avtale mellom den tekniske 

instansen og produsenten, vil bli benyttet ved alle prøveanrop, 

b) det dedikerte PSAP-prøvingspunktet kan motta et eCall-anrop fra det 112-baserte systemet, 

c) kjøretøyets tenning eller hovedstrømbryter er aktivert, 

d) eventuelle TPS-tjenester eller verdiøkende tjenester er deaktivert. 

3.2.3. La det 112-baserte eCall-IVS være slått på. 

3.2.4. Forsøk tilkopling til det 112-baserte eCall-IVS via PSAP-prøvingspunktet. 

4. Vurdering 

4.1. Kravet anses oppfylt dersom det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet ikke er tilgjengelig for kommunikasjon med 

PSAP når PSAP-prøvingspunktet forsøker å få kontakt. 

4.2. Dersom det opprettes forbindelse med det 112-baserte eCall-IVS når PSAP-prøvingspunktet starter kommunikasjonen, 

er dette en feil. 

DEL II 

Prosedyre for å kontrollere hvor lenge en eCall-loggfil lagres i et eCall-system i kjøretøy eller en separat teknisk eCall-

enhet i kjøretøy 

1. Formål 

1.1. Denne prøvingsprosedyren har som formål å sikre at personopplysninger som behandles i henhold til forordning (EU) 

2015/758, ikke blir lagret i eCall-systemet i kjøretøyet lenger enn nødvendig for å kunne håndtere en nødssituasjon, og 

slettes helt så snart de ikke lenger er nødvendige for dette formålet.  
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1.2. Automatisk sletting skal godtgjøres ved å påvise at eCall-loggfiler ikke lagres mer enn 13 timer regnet fra tidspunktet et 

eCall-anrop starter. 

2. Krav 

2.1. Ved spørring skal eCall-systemet i kjøretøyet eller den separate tekniske eCall-enheten i kjøretøyet ikke inneholde data 

om et eCall-anrop i sitt minne mer enn 13 timer regnet fra tidspunktet eCall-anropet starter. 

3. Prøvingsforhold 

3.1. Den tekniske instansen skal gis tilgang til den delen av systemet der eCall-loggfiler er lagret i IVS. 

3.2. Prøvingen nedenfor skal utføres på en representativ samling av deler. 

4. Prøvingsmetode 

4.1. Prøvingene beskrevet i nr. 2.7 i vedlegg I skal utføres. De krever at det foretas et prøveanrop for å kunne gjennomføre en 

funksjonskontroll. 

4.2. 13 timer etter at det er foretatt et prøveanrop, skal kontrolløren fra den tekniske instansen gis tilgang til den delen av 

systemet der eCall-loggfilene er lagret i IVS. Dette innebærer mulighet til å laste ned loggfiler fra IVS slik at kontrolløren 

kan lese dem. 

5. Vurdering 

5.1. Kravet anses oppfylt dersom det ikke finnes loggfiler i eCall-systemets minne. 

5.2. Dersom det finnes en loggfil fra et eCall-anrop som har funnet sted mer enn 13 timer tidligere, er dette en feil. 

DEL III 

Prosedyre for å kontrollere automatisk og fortløpende sletting av data i internminnet til et eCall-system i kjøretøy eller 

en separat teknisk eCall-enhet i kjøretøy 

1. Formål 

1.1. Denne prøvingsprosedyren har som formål å sikre at personopplysninger ikke benyttes til annet enn å håndtere en 

nødssituasjon, og at de slettes automatisk og fortløpende fra internminnet til eCall-systemet i kjøretøyet eller den separate 

tekniske eCall-enheten i kjøretøyet. 

1.2. Dette skal godtgjøres ved å påvise at internminnet i det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet eller den 112-baserte 

separate tekniske eCall-enheten i kjøretøyet ikke lagrer mer enn kjøretøyets tre siste posisjoner. 

2. Krav 

2.1. Ved spørring skal eCall-systemet i kjøretøyet eller den separate tekniske eCall-enheten i kjøretøyet ikke inneholde mer 

enn kjøretøyets tre siste posisjoner. 

3. Prøvingsforhold 

3.1. Den tekniske instansen skal gis tilgang til den delen av systemet der kjøretøyets lokaliseringsopplysninger er lagret i 

internminnet til IVS.  
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3.2. Prøvingen nedenfor skal utføres på en representativ samling av deler. 

4. Prøvingsmetode 

4.1. Kontrolløren fra den tekniske instansen skal gis tilgang til den delen av systemet der kjøretøyets lokaliseringsopplysninger 

er lagret i internminnet til IVS. Dette innebærer mulighet til å laste ned lagrede posisjoner fra IVS slik at kontrolløren kan 

lese dem. 

5. Vurdering 

5.1. Kravet anses oppfylt dersom eCall-systemets minne ikke inneholder mer enn kjøretøyets tre siste posisjoner. 

5.2. Dersom det inneholder mer enn tre posisjoner, er dette en feil. 

DEL IV 

Prosedyre for å kontrollere at det ikke utveksles personopplysninger mellom et eCall-system eller en separat teknisk 

eCall-enhet i kjøretøy og TPS-systemer 

1. Formål 

1.1. Denne prøvingsmetoden skal sikre at det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet eller den 112-baserte separate tekniske 

eCall-enheten i kjøretøyet og eventuelle ytterligere systemer som tilbyr TPS-eCall-tjenester eller verdiøkende tjenester, 

er utformet slik at det ikke er mulig å utveksle personopplysninger mellom dem på noe tidspunkt. 

2. Krav 

2.1. Kravene nedenfor får anvendelse på eCall-systemer i kjøretøy eller separate tekniske eCall-enheter i kjøretøy som skal 

brukes sammen med et TPS-eCall-system i kjøretøy. 

2.2. Ytelseskrav 

2.2.1. Det skal ikke utveksles personopplysninger mellom det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet eller den 112-baserte 

separate tekniske eCall-enheten i kjøretøyet og eventuelle ytterligere systemer som tilbyr TPS-eCall-tjenester eller 

verdiøkende tjenester. 

2.2.2. Etter et eCall-anrop via det 112-baserte eCall-systemet i kjøretøyet eller den 112-baserte separate tekniske eCall-

enheten i kjøretøyet skal ingen logg for dette eCall-anropet være registrert i TPS-eCall-systemets eller den verdiøkende 

tjenestens minne. 

3. Prøvingsprosedyre 

3.1. Prøvingene nedenfor skal enten utføres på et kjøretøy der det er montert et eCall-system, eller på en representativ 

samling av deler. 

3.2. TPS-systemet skal være deaktivert så lenge prøveanropet varer. 

3.2.1. Før prøveanropet foretas, skal det sikres at 

a) en av tilkoplingsmetodene definert i nr. 2.7 i vedlegg I til denne forordning, etter avtale mellom den tekniske 

instansen og produsenten, vil bli benyttet ved alle prøveanrop, 

b) det dedikerte PSAP-prøvingspunktet kan motta et eCall-anrop fra det 112-baserte systemet, 

c) et falskt eCall-anrop til et virkelig PSAP ikke kan finne sted over det aktive nettet, og 

d) kjøretøyets tenning eller hovedstrømbryter er aktivert. 

3.2.2. Foreta et prøveanrop («push»-modus) ved å benytte en manuell utløsermekanisme i systemet med TPS deaktivert. 

3.2.3. Kontroller at det ble foretatt et anrop til PSAP-prøvingspunktet ved hjelp av data fra PSAP-prøvingspunktet som viser at 

det har mottatt et signal om start av samtale, eller ved hjelp av en fungerende taleforbindelse til PSAP-prøvingspunktet. 
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3.2.4. Avslutt prøveanropet ved å benytte den rette kommandoen for PSAP-prøvingspunktet (f.eks. legge på). 

3.2.5. Dersom det 112-baserte systemets forsøk på å foreta et anrop mislykkes under prøvingen, kan prøvingen gjentas. 

3.3. Det skal kontrolleres at det ikke finnes noen loggfil i TPS-systemet ved hjelp av tilgang til den delen av systemet der 

eCall-loggfiler er lagret. 

3.3.1. Kontrolløren fra den tekniske instansen skal gis tilgang til den delen av systemet der eCall-loggfilene er lagret i IVS. 

Dette innebærer mulighet til å laste ned loggfiler fra IVS slik at kontrolløren kan lese dem. 

3.3.2. Kravet anses oppfylt dersom det ikke finnes loggfiler i TPS-systemets minne. 

3.3.3. Dersom det finnes en loggfil i TPS-systemet fra et eCall-anrop som har funnet sted via det 112-baserte systemet, er dette 

en feil. 

3.4. Tilkoplingsmetoder 

Tilkoplingsmetodene definert i nr. 2.7 i vedlegg I til denne forordning, får anvendelse. 
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VEDLEGG IX 

Kjøretøyklasser nevnt i artikkel 2 

Pansrede kjøretøyer i gruppe M1 og N1, som definert i nr. 5.2 i del A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF, utstyrt med armert 

sikkerhetsglass i klasse BR 7 i samsvar med klassifiseringen i europeisk standard EN 1063:2000 (Sikkerhetsruter - Prøving og 

klassifisering av motstand mot prosjektiler), og med karosserideler som oppfyller europeisk standard EN 1522:1999 (Vinduer, 

dører og skodder og persienner - Motstand mot prosjektiler), når disse kjøretøyene, fordi de er spesialkjøretøyer, ikke kan 

oppfylle kravene i forordning (EU) 2015/758 og denne forordning. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1776 

av 6. oktober 2016 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk 

av sukralose (E 955) som smaksforsterker i tyggegummi med tilsatt sukker eller polyoler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 

næringsmidler(1), særlig artikkel 10 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder en EU-liste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i 

næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) Nevnte liste kan ajourføres etter den felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1331/2008(2), på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

3) Den 19. januar 2015 ble det inngitt en søknad om godkjenning av bruk av sukralose (E 955) som smaksforsterker i 

tyggegummi med tilsatt sukker eller polyoler. Søknaden ble deretter gjort tilgjengelig for medlemsstatene i samsvar med 

artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008. 

4) Sukralose ble vurdert i 2000 av Vitenskapskomiteen for næringsmidler (SCF), som fastsatte et akseptabelt daglig inntak 

(ADI) på 15 mg/kg kroppsvekt/dag(3). 

5) Bruk av sukralose (E 955) som smaksforsterker i tyggegummi med tilsatt sukker eller polyoler, øker smaksintensiteten 

til tyggegummien og holder smaken i et lengre tidsrom sammenlignet med andre tilsetningsstoffer. En økt intensitet og 

varighet på smaken gir altså en bedre smaksopplevelse når forbrukeren tygger tyggegummien. 

6) Dersom et sukraloseinnhold på 1 200 mg/kg i tyggegummi med tilsatt sukker eller polyoler godkjennes, vil det føre til 

økt inntak av E 955 innenfor følgende grenser: mellom 0 og 0,1 % av ADI ved gjennomsnittlig forbruk og mellom 0 og 

4,3 % av ADI ved høyt forbruk. Dette anses for å være en ytterligere ubetydelig eksponering for forbrukeren og utgjør 

derfor ingen risiko. 

7) I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen anmode om en uttalelse fra Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (Myndigheten) før den ajourfører EU-listen over tilsetningsstoffer i 

næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt når den aktuelle ajourføringen ikke er tilbøyelig til 

å påvirke menneskers helse. Ettersom godkjenning av bruk av sukralose (E 955) som smaksforsterker i tyggegummi 

med tilsatt sukker eller polyoler utgjør en ajourføring av listen som ikke er tilbøyelig til å påvirke menneskers helse, er 

det ikke nødvendig å anmode om en uttalelse fra Myndigheten. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 272 av 7.10.2016, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 11 av 7.2.2019, s. 29. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning 

av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler (EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1). 

(3) Uttalelse fra Vitenskapskomiteen for næringsmidler (SCF) om sukralose (vedtatt av SCF 7. september 2000). Tilgjengelig på 

http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out68_en.pdf 
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8) Bruk av sukralose (E 955) bør derfor godkjennes som smaksforsterker med en grenseverdi på 1 200 mg/kg i 

tyggegummi med tilsatt sukker eller polyoler (næringsmiddelkategori 5.3). 

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 6. oktober 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I næringsmiddelkategori 5.3: «Tyggegummi» gjøres følgende endringer: 

a)  Følgende post innsettes etter posten for E 951: 

 «E 955 Sukralose 1200 (12) Bare som smaksforsterker sammen med tilsatt sukker eller polyoler» 

b)  I fotnote 12 gjøres følgende endringer: 

«12)  Dersom E 950, E 951, E 955, E 957, E 959 og E 961 brukes i kombinasjon i tyggegummi, reduseres 

grenseverdien for hvert stoff proporsjonalt.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1337/2013 

av 13. desember 2013 

om fastsettelse av gjennomføringsregler for europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 med hensyn 

til angivelse av opprinnelsesstat eller opphavssted for ferskt, kjølt og fryst kjøtt av svin, sau, geit og fjørfe(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1169/2011 av 25. oktober 2011 om næringsmiddelopplysninger 

til forbrukerne, om endring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om 

oppheving av kommisjonsdirektiv 87/250/EØF, rådsdirektiv 

90/496/EØF, kommisjonsdirektiv 1999/10/EF, europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2000/13/EF, kommisjonsdirektiv 2002/67/EF og 

2008/5/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 608/2004(1), særlig 

artikkel 26 nr. 8, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 26 nr. 2 i forordning (EU)  

nr. 1169/2011 er det obligatorisk å angi opprinnelsesstat 

eller opphavssted på etiketten på kjøtt som omfattes av 

Den kombinerte nomenklatur (KN) under kodene som 

er oppført i vedlegg XI til forordningen, det vil si ferskt, 

kjølt og fryst kjøtt av svin, sau, geit og fjørfe. 

2) Det må skapes en likevekt mellom forbrukernes behov 

for opplysninger og merkostnadene dette innebærer for 

driftsansvarlige og nasjonale myndigheter og som 

dermed påvirker produktets sluttpris. I konsekvens-

analysen og i en undersøkelse som ble bestilt av 

Kommisjonen, ble flere alternativer for å angi 

opprinnelsesstat eller opphavssted med tanke på de mest 

relevante stadiene i dyrs liv, undersøkt. Resultatene 

viser at forbrukerne først og fremst trenger opplysninger 

om hvor dyrene er oppdrettet. En angivelse av 

obligatoriske opplysninger om dyrets fødested krever 

imidlertid at det opprettes nye sporbarhetssystemer på 

driftsenhetsnivå med de kostnadene det medfører, mens 

en angivelse av slaktested kan skje til en overkommelig 

kostnad og gi verdifulle opplysninger til forbrukerne. 

Når det gjelder det geografiske plan, er det dokumentert 

at en angivelse av medlemsstat eller tredjestat vil være 

mest relevant for forbrukerne. 

3) I forordning (EU) nr. 1169/2011 har begrepet 

«opprinnelsesstat» for et næringsmiddel betydningen 

som er fastsatt i artikkel 23–26 i rådsforordning (EØF) 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 335 av 14.12.2013,  

s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2017 av  

5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 11 av 7.2.2019, s. 31. 

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

nr. 2913/92(2). For animalske produkter viser begrepet 

til staten der produktet i sin helhet er produsert, og som 

når det gjelder kjøtt, betyr landet der dyret er født, 

oppdrettet og slaktet. Når flere stater har deltatt  

i produksjonen av et næringsmiddel, viser begrepet til 

staten der produktet har gjennomgått den siste 

vesentlige og økonomisk berettigede foredlingen eller 

bearbeidingen. Dersom kjøttet stammer fra dyr som er 

født, oppdrettet og slaktet i forskjellige stater, vil bruken 

av begrepet imidlertid ikke gi forbrukerne tilstrekkelige 

opplysninger om kjøttets opprinnelse. I alle slike 

tilfeller bør etiketten derfor inneholde opplysninger om 

medlemsstaten eller tredjestaten der dyret ble oppdrettet 

i en periode som utgjør en vesentlig del av hver arts 

normale oppdrettssyklus, og om medlemsstaten eller 

tredjestaten der det ble slaktet. Termen «opprinnelse» 

bør forbeholdes kjøtt som stammer fra dyr som er født, 

oppdrettet og slaktet og som dermed i sin helhet er 

produsert i én medlemsstat eller én tredjestat. 

4) Dersom dyret er oppdrettet i flere medlemsstater eller 

tredjestater, og kravet om oppdrettsperiode ikke kan 

oppfylles, bør det brukes en egnet angivelse av 

oppdrettssted for bedre å oppfylle forbrukernes behov 

og unngå at merkingen blir unødvendig komplisert. 

5) Det bør også fastsettes regler for pakninger som 

inneholder kjøttstykker fra én eller flere arter, og som 

stammer fra dyr som er oppdrettet og slaktet  

i forskjellige medlemsstater eller tredjestater. 

6) Dette merkingssystemet krever regler om sporbarhet  

i alle ledd i produksjonen og distribusjonen av kjøttet – 

fra slakting til pakking – slik at det merkede kjøttet kan 

knyttes til dyret eller gruppen av dyr som kjøttet 

stammer fra. 

7) Det bør fastsettes særlige regler for kjøtt som importeres 

fra tredjestater der opplysningene som kreves  

i forbindelse med merkingen, ikke er tilgjengelige. 

8) Med tanke på de særlige vilkårene som gjelder for 

produksjon av kvernet kjøtt og avskjær, bør drifts-

ansvarlige få mulighet til å bruke et forenklet merkings-

system.  

  

(2) Rådsforordning (EØF) nr. 2913/92 av 12. oktober 1992 om 

innføring av Fellesskapets tollkodeks (EFT L 302 av 19.10.1992,  

s. 1). 
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9) Ettersom opplysningene som skal angis i henhold til 

denne forordning, er av kommersiell interesse, bør 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak få mulighet til 

å legge til andre opplysninger om kjøttets opprinnelse 

utover de obligatoriske opplysningene på etiketten. 

10) Ettersom de relevante bestemmelsene i forordning (EU) 

nr. 1169/2011 får anvendelse fra 13. desember 2014, og 

artikkel 47 i nevnte forordning fastsetter at forord-

ningens gjennomføringsregler får anvendelse fra 1. april 

i hvert kalenderår, bør denne forordning få anvendelse 

fra 1. april 2015. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

Denne forordning fastsetter regler for angivelse av opprinnel-

sesstat eller opphavssted på etiketten på ferskt, kjølt og fryst 

kjøtt av svin, sau, geit og fjørfe som omfattes av Den kombi-

nerte nomenklatur under kodene som er oppført i vedlegg XI til 

forordning (EU) nr. 1169/2011. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

1.  I denne forordning får definisjonen av «driftsansvarlig for 

næringsmiddelforetak» i artikkel 3 nr. 3 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 178/2002(1), definisjonen av 

«virksomhet» i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 852/2004(2) og definisjonen av 

«kvernet kjøtt», «slakteri» og «nedskjæringsanlegg» fastsatt  

i henholdsvis nr. 1.13, 1.16 og 1.17 i vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004(3) 

anvendelse. 

2.  Videre menes med: 

a) «avskjær» små biter av kjøtt som omfattes av KN-kodene 

oppført i vedlegg XI til forordning (EU) nr. 1169/2011, som 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av  

28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav  

i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av fram-

gangsmåter i forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EFT  

L 31 av 1.2.2002, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 av  

29. april 2004 om næringsmiddelhygiene (EUT L 139 av 

30.4.2004, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 

29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for nærings-

midler av animalsk opprinnelse (EUT L 139 av 30.4.2004,  

s. 55). 

anses som egnet til konsum, og som utelukkende er 

produsert ved renskjæring ved utbeining av skrotter eller 

nedskjæring av kjøtt,  

b) «parti» kjøtt som omfattes av KN-kodene oppført i vedlegg 

XI til forordning (EU) nr. 1169/2011, og som stammer fra 

én art, med eller uten bein, nedskåret eller kvernet, og som 

er blitt nedskåret, kvernet eller pakket under så godt som 

like forhold. 

Artikkel 3 

Sporbarhet 

1.  Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal innføre og 

bruke et identifikasjons- og registreringssystem for hvert ledd  

i produksjonen og distribusjonen av kjøttet nevnt i artikkel 1. 

2.  Systemet skal anvendes for å sikre: 

a)  at det opprettes en forbindelse mellom kjøttet og dyret eller 

gruppen av dyr som kjøttet stammer fra, som på slakte-

stadiet er dette slakteriets ansvar, og 

b)  at opplysningene nevnt i artikkel 5, 6 eller 7, alt etter hva 

som er relevant, oversendes sammen med kjøttet til drifts-

ansvarlige i etterfølgende produksjons- og distribusjons-

ledd. 

Alle driftsansvarlige for næringsmiddelforetak har ansvar for å 

bruke identifikasjons- og registreringssystemet fastsatt i nr. 1  

i produksjons- og distribusjonsleddet vedkommende opererer i. 

Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som pakker og 

merker kjøtt i samsvar med artikkel 5, 6 eller 7, skal sikre at 

partikoden som identifiserer kjøtt som leveres til forbrukere 

eller storhusholdninger, samsvarer med det eller de relevante 

partiene som pakningen eller det merkede partiet stammer fra. 

Alle pakninger med samme partikode skal inneholde samme 

opplysninger i samsvar med artikkel 5, 6 eller 7. 

3.  Systemet nevnt i nr. 1 skal særlig registrere når dyr, 

skrotter og avskjær ankommer og forlater virksomheten til en 

driftsansvarlig for næringsmiddelforetak, og sikre at det er 

overensstemmelse mellom ankomster og avganger. 

Artikkel 4 

Grupper av dyr 

1.  Størrelsen på gruppen av dyr nevnt i artikkel 3 skal 

fastsetter etter: 

a)  antall skrotter som nedskjæres sammen og utgjør ett parti 

for det berørte nedskjæringsanlegget ved nedskjæring av 

skrotter,  
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b)  antall skrotter der kjøttet utgjør ett parti for det berørte 

nedskjæringsanlegget ved videre nedskjæring eller 

kverning. 

2.  Partiets størrelse skal ikke overstige én dags produksjon  

i én og samme virksomhet. 

3.  Bortsett fra når artikkel 7 får anvendelse, skal virk-

somheter der kjøtt nedskjæres eller kvernes, ved sammen-

setning av partiene sikre at alle skrotter i ett parti består av dyr 

hvis kjøtt er merket med samme opplysninger i samsvar med 

artikkel 5 nr. 1 eller artikkel 5 nr. 2. 

Artikkel 5 

Merking av kjøtt 

1.  Etiketten på kjøtt nevnt i artikkel 1 som er beregnet på 

sluttforbrukere eller storhusholdninger, skal inneholde følgende 

opplysninger: 

a)  navn på medlemsstat eller tredjestat der oppdrettet fant 

sted, angitt som «Oppdrettet i: (navn på medlemsstat eller 

tredjestat)» i samsvar med følgende kriterier: 

i)  for svin: 

– dersom det slaktede dyret var eldre enn seks 

måneder, navn på medlemsstat eller tredjestat der 

den siste oppdrettsperioden på minst fire måneder 

fant sted, 

– dersom det slaktede dyret var yngre enn seks 

måneder og hadde en levendevekt på minst 80 kg, 

navn på medlemsstat eller tredjestat der oppdretts-

perioden fant sted etter at dyret hadde nådd 30 kg, 

– dersom det slaktede dyret var yngre enn seks 

måneder og hadde en levendevekt på under 80 kg, 

navn på medlemsstat eller tredjestat der hele 

oppdrettsperioden fant sted, 

ii)  for sau og geit: navn på medlemsstat eller tredjestat der 

den siste oppdrettsperioden på minst seks måneder fant 

sted, eller dersom det slaktede dyret var yngre enn seks 

måneder, navn på medlemsstat eller tredjestat der hele 

oppdrettsperioden fant sted, 

iii)  for fjørfe: navn på medlemsstat eller tredjestat der den 

siste oppdrettsperioden på minst én måned fant sted, 

eller dersom det slaktede dyret var yngre enn én 

måned, navn på medlemsstat eller tredjestat der hele 

oppdrettsperioden etter at dyret var satt til oppfôring, 

fant sted, 

b)  navn på medlemsstat eller tredjestat der slaktingen fant 

sted, angitt som «Slaktet i: (navn på medlemsstat eller 

tredjestat)», og 

c)  partikoden som identifiserer kjøttet som leveres til 

forbrukere eller storhusholdninger. 

Dersom oppdrettsperioden nevnt i bokstav a) ikke avsluttes  

i noen av medlemsstatene eller tredjestatene der dyret ble 

oppdrettet, skal angivelsen nevnt i bokstav a) erstattes med 

«Oppdrettet i: flere medlemsstater i EU», eller dersom kjøttet 

eller dyrene er importert til Unionen, med «Oppdrettet i: flere 

stater utenfor EU» eller «Oppdrettet i: flere stater i og utenfor 

EU». 

Dersom oppdrettsperioden nevnt i bokstav a) ikke avsluttes  

i noen av medlemsstatene eller tredjestatene der dyret ble 

oppdrettet, kan angivelsen nevnt i bokstav a) erstattes med 

«Oppdrettet i: (liste over medlemsstater eller tredjestater der 

dyret ble oppdrettet)» dersom den driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetaket overfor vedkommende myndighet kan 

bevise at dyret ble oppdrettet i nevnte medlemsstater eller 

tredjestater. 

2.  Angivelsene nevnt i nr. 1 bokstav a) og b) kan erstattes 

med «Opprinnelse: (navn på medlemsstat eller tredjestat)» 

dersom den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket overfor 

vedkommende myndighet kan bevise at kjøttet nevnt i artikkel 

1 stammer fra dyr som er født, oppdrettet og slaktet i én 

medlemsstat eller én tredjestat. 

3.  Dersom flere kjøttstykker fra samme eller forskjellige 

arter omfattes av forskjellige angivelser på etiketten i samsvar 

med nr. 1 og 2 og presenteres i samme pakning overfor 

forbrukere eller storhusholdninger, skal etiketten inneholde 

følgende opplysninger: 

a)  listen over relevante medlemsstater eller tredjestater  

i samsvar med nr. 1 eller 2 for hver art, 

b)  partikoden som identifiserer kjøttet som leveres til 

forbrukere eller storhusholdninger. 

Artikkel 6 

Unntak for kjøtt fra tredjestater 

Som unntak fra artikkel 5 nr. 1 bokstav a) skal etiketten på kjøtt 

nevnt i artikkel 1 som importeres for å bringes i omsetning på 

Unionens marked, og der opplysningene fastsatt i artikkel 5  

nr. 1 bokstav a) ikke er tilgjengelige, inneholde angivelsene 

«Oppdrettet i: utenfor EU» og «Slaktet i: (navn på tredjestaten 

der dyret ble slaktet)». 

Artikkel 7 

Unntak for kvernet kjøtt og avskjær 

Som unntak fra artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b), artikkel 5 nr. 2 

og artikkel 6 kan følgende angivelser brukes når det gjelder 

kvernet kjøtt og avskjær: 

a) «Opprinnelse: EU» når kvernet kjøtt eller avskjær er 

produsert utelukkende av kjøtt som stammer fra dyr som er 

født, oppdrettet og slaktet i forskjellige medlemsstater,  
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b) «Oppdrettet og slaktet i: EU» når kvernet kjøtt eller avskjær 

er produsert utelukkende av kjøtt som stammer fra dyr som 

er oppdrettet og slaktet i forskjellige medlemsstater, 

c) «Oppdrettet og slaktet i: utenfor EU» når kvernet kjøtt eller 

avskjær er produsert utelukkende av kjøtt som er importert 

til Unionen, 

d) «Oppdrettet i: utenfor EU» og «Slaktet i: EU» når kvernet 

kjøtt eller avskjær er produsert utelukkende av kjøtt som 

stammer fra dyr som er importert til Unionen som 

slaktedyr, og som er slaktet i én eller flere medlemsstater, 

e) «Oppdrettet og slaktet i: EU og utenfor EU» når kvernet 

kjøtt eller avskjær er produsert av: 

i)  kjøtt som stammer fra dyr som er oppdrettet og slaktet  

i én eller flere medlemsstater, og kjøtt som er importert 

til Unionen, eller 

ii)  kjøtt som stammer fra dyr som er importert til Unionen, 

og som er slaktet i én eller flere medlemsstater. 

Artikkel 8 

Frivillige tilleggsopplysninger på etiketten 

Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan supplere angi-

velsene nevnt i artikkel 5, 6 eller 7 med tilleggsopplysninger 

om kjøttets opphavssted. 

Tilleggsopplysningene nevnt i første ledd skal ikke stride mot 

angivelsene nevnt i artikkel 5, 6 eller 7, og skal oppfylle reglene 

i kapittel V i forordning (EU) nr. 1169/2011. 

Artikkel 9 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. april 2015. Den får ikke anvendelse 

på kjøtt som er lovlig brakt i omsetning i Unionen før  

1. april 2015, og fram til eksisterende lagre er tømt. 

Den er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse  

i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 13. desember 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2014/63/EU 

av 15. mai 2014 

om endring av rådsdirektiv 2001/110/EF om honning(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

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

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 regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I rådsdirektiv 2001/110/EF(3) er honning definert som det naturlige søte stoffet som produseres av honningbien Apis 

mellifera («bier»). Honning består hovedsakelig av forskjellige sukkerarter, særlig fruktose og glukose, i tillegg til andre 

stoffer som f.eks. organiske syrer, enzymer og faste partikler som stammer fra høstingen. Direktiv 2001/110/EF 

begrenser menneskelig inngripen som kan endre honningens sammensetning, og bevarer dermed honningens naturlige 

egenskaper. Direktiv 2001/110/EF forbyr særlig at honning tilsettes næringsmiddelingredienser, herunder 

tilsetningsstoffer, eller andre tilsetninger enn honning. Videre forbyr direktivet at noen av honningens bestanddeler, 

herunder pollen, fjernes med mindre det er unngåelig under fjerningen av fremmede stoffer. Disse kravene er i tråd med 

Codex Alimentarius-standarden for honning (Codex Stan 12-1981). 

2)  Pollen er en del av sammensetningskriteriene for honning, som fastsatt i direktiv 2001/110/EF. Tilgjengelig 

dokumentasjon, herunder empiriske og vitenskapelige data, bekrefter at bier er kilden til forekomsten av pollen  

i honning. Pollenkorn faller ned i nektar som samles inn av bier. I bikuben omdanner biene den innsamlede nektaren til 

honning. I henhold til tilgjengelige data kan ytterligere pollen i honning komme fra pollen på bienes hår, fra pollen  

i luften på innsiden av bikuben og fra pollen som biene har pakket i celler, og som frigjøres ved utilsiktet åpning av 

cellene når driftsansvarlige henter ut honningen. Pollen kan derfor sies å komme inn i bikuben som en følge av bienes 

aktivitet, og forekommer naturlig i honning uavhengig av om driftsansvarlige henter ut honningen eller ikke. I tillegg er 

tilsiktet tilsetning av pollen i honning av driftsansvarlige forbudt i henhold til direktiv 2001/110/EF.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 164 av 3.6.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2017 av 5. mai 2017 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 11 av 7.2.2019, s. 31. 

(1) EUT C 11 av 15.1 2013, s. 88. 

(2) Europaparlamentets holdning av 16. april 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 8. mai 2014. 

(3) Rådsdirektiv 2001/110/EF av 20. desember 2001 om honning (EFT L 10 av 12.1.2002, s. 47). 
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3)  I europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011(1) er «ingrediens» definert som ethvert stoff som anvendes 

ved framstilling eller tilberedning av et næringsmiddel, og som fremdeles forekommer i det ferdige produktet, eventuelt 

i endret form. Denne definisjonen innebærer en bevisst bruk av et stoff i framstillingen eller tilberedningen av et 

næringsmiddel. Med hensyn til honningens naturlige karakter, særlig den naturlige opprinnelsen til ingredienser som er 

karakteristiske for honning, bør pollen, som er en naturlig ingrediens som er karakteristisk for honning, ikke anses som 

en «ingrediens» i honning som definert i forordning (EU) nr. 1169/2011. 

4)  Dette direktiv berører ikke anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003(2) på honning som 

inneholder genmodifisert pollen, ettersom slik honning utgjør et næringsmiddel framstilt av genmodifiserte organismer  

i henhold til nevnte forordning. I sak C-442/09(3), Karl Heinz Bablok med flere mot Freistaat Bayern, avgjorde Den 

europeiske unions domstol at det avgjørende kriteriet for anvendelsen av forordning (EF) nr. 1829/2003, som fastsatt  

i betraktning 16 i nevnte forordning, er hvorvidt materiale fra det genmodifiserte kildematerialet forekommer  

i næringsmiddelet. Honning som inneholder genmodifisert pollen, bør derfor anses som «næringsmiddel (delvis) 

framstilt på grunnlag av et GMO» i henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav c) i forordning (EF) nr. 1829/2003. En 

fastsettelse av en bestemmelse om at pollen ikke er en ingrediens i honning, påvirker derfor ikke Domstolens konklusjon 

i sak C-442/09 om at honning som inneholder genmodifisert pollen, omfattes av forordning (EF) nr. 1829/2003, særlig 

med hensyn til kravet om tillatelse før markedsføring og eventuelt merking. 

5)  I henhold til kravene til merking i forordning (EF) nr. 1829/2003 foreligger det ingen plikt til å angi forekomsten av 

genmodifisert pollen i honning på etiketter for honning dersom følgende vilkår er oppfylt: slik pollen utgjør høyst 0,9 % 

av honningen, og forekomsten i honningen er utilsiktet eller teknisk uunngåelig. Det bør bemerkes at europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2001/18/EF(4) fastsetter at medlemsstatene kan treffe egnede tiltak for å unngå utilsiktet forekomst av 

genmodifiserte organismer i honning. 

6)  Dersom honningen har opprinnelse i flere medlemsstater eller tredjestater, kan den obligatoriske angivelsen av 

opprinnelsesland i henhold til direktiv 2001/110/EF erstattes av ett av følgende: «blanding av honning fra EF», 

«blanding av honning fra stater utenfor EF», «blanding av honning fra stater i og utenfor EF». Etter at Lisboa-traktaten 

trådte i kraft, har Den europeiske union erstattet Det europeiske fellesskap. De relevante kravene til merking bør derfor 

klargjøres ved å erstatte henvisningen til «EF» med en henvisning til «EU». 

7)  Direktiv 2001/110/EF gir Kommisjonen myndighet til å gjennomføre noen av direktivets bestemmelser, særlig 

myndighet til å vedta nødvendige tiltak for gjennomføringen av bestemmelsene om tilpasning til den tekniske utvikling 

og for å bringe direktivet i samsvar med Unionens generelle regelverk for næringsmidler. Videre gir direktiv 

2001/110/EF Kommisjonen myndighet til å vedta metoder for å gjøre det mulig å kontrollere at honningen er i samsvar 

med nevnte direktiv. Det er nødvendig å gjennomgå omfanget av denne myndigheten. 

8)  For å sikre god handelspraksis, verne forbrukernes interesser og gjøre det mulig å fastsette relevante analysemetoder bør 

myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte delegeres 

til Kommisjonen når det gjelder fastsettelse av kvantitative parametrer for kriteriet «hovedsakelig» i forbindelse med 

honning med blomster- eller planteopprinnelse og det laveste innholdet av pollen i filtrert honning etter at fremmede 

uorganiske eller organiske stoffer er fjernet. Det er særlig viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under 

sitt forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå. Kommisjonen bør ved forberedelse og utarbeiding av delegerte 

rettsakter sikre at relevante dokumenter oversendes Europaparlamentet og Rådet samtidig, til rett tid og på en egnet 

måte.  

  

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

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

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

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

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003 av 22. september 2003 om genmodifiserte næringsmidler og fôr (EUT L 268 av 

18.10.2003, s. 1). 

(3) 2011 ECR I-07419. 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF av 12. mars 2001 om utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer og om oppheving av 

rådsdirektiv 90/220/EØF (EFT L 106 av 17.4.2001, s. 1). 
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9)  Etter vedtakelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(1), som får anvendelse på alle ledd  

i produksjon, bearbeiding og distribusjon av næringsmidler og fôr på unionsplan og nasjonalt plan, får Unionens 

generelle bestemmelser om næringsmidler direkte anvendelse på produkter som omfattes av direktiv 2001/110/EF. Det 

er derfor ikke lenger nødvendig for Kommisjonen å ha myndighet til å tilpasse bestemmelsene i nevnte direktiv til 

Unionens generelle regelverk for næringsmidler. Bestemmelsene som gir slik myndighet, bør derfor utgå. 

10)  Etter vedtakelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(2) bør de relevante bestemmelsene  

i direktiv 2001/110/EF tilpasses nevnte forordning. 

11)  For å gi medlemsstatene mulighet til å vedta de nasjonale lovene og forskriftene som er nødvendige for å etterkomme 

direktiv 2001/110/EF, som endret ved dette direktiv, bør det fastsettes en innarbeidingsperiode på 12 måneder. I løpet av 

denne perioden får kravene i direktiv 2001/110/EF, uten de endringene som innføres ved dette direktiv, fortsatt 

anvendelse. 

12)  For å ta hensyn til interessene til driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som bringer i omsetning og merker sine 

produkter i samsvar med de kravene som gjelder før innføringen av de nasjonale bestemmelsene som skal innarbeide 

direktiv 2001/110/EF, som endret ved dette direktiv, er det nødvendig å fastsette egnede overgangstiltak. Det bør derfor 

være mulig å markedsføre produkter som er brakt i omsetning eller merket før anvendelsen av disse bestemmelsene, 

inntil lagrene er tømt. 

13)  Direktiv 2001/110/EF bør derfor endres. 

14)  Ettersom endringene knyttet til overføringen av myndighet til Kommisjonen bare vedrører Kommisjonens myndighet, er 

det ikke nødvendig at de innarbeides av medlemsstatene. 

15)  Ettersom målene for dette direktiv, som er å fastsette at pollen, som er en naturlig bestanddel i honning, ikke bør anses 

som en ingrediens i honning, for å tydeliggjøre kravene til merking i tilfeller der honningen har opprinnelse i flere 

medlemsstater eller tredjestater samt for å gjennomgå omfanget av den eksisterende myndigheten som er gitt 

Kommisjonen, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene, men bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen 

treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar 

med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å 

nå disse målene — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endringer 

I direktiv 2001/110/EF gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 nr. 4 skal bokstav a) lyde: 

«a)  Opprinnelseslandet eller -landene der honningen ble høstet, skal angis på etiketten. 

Uten hensyn til første ledd kan angivelsen av opprinnelsesland, dersom honningen har opprinnelse i flere 

medlemsstater eller tredjestater, erstattes av ett av følgende: 

— «blanding av honning fra EU», 

— «blanding av honning fra land utenfor EU», 

— «blanding av honning fra land i og utenfor EU».  

  

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

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

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

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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2) I artikkel 2 skal nytt nummer lyde: 

«5.  Pollen, en naturlig bestanddel i honning, skal ikke anses som en ingrediens som omhandlet i artikkel 2 nr. 2 bokstav f) 

i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011(*), i produktene som er definert i vedlegg I til dette 

direktiv. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 av 25. oktober 2011 om næringsmiddelopplysninger til 

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

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

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

kommisjonsforordning (EF) nr. 608/2004 (EUT L 304 av 22.11.2011 s. 18).» 

3) Artikkel 4 skal lyde: 

«Artikkel 4 

 1.  Ved anvendelsen av artikkel 9 annet ledd i dette direktiv, kan Kommisjonen, idet det tas hensyn til internasjonale 

standarder og den tekniske utviklingen, ved hjelp av gjennomføringsrettsakter som er i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 882/2004(*) fastsette analysemetoder for å kontrollere om honning er i samsvar med 

bestemmelsene i dette direktiv. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelses-

komité nevnt i artikkel 7 nr. 2 i dette direktiv. Inntil slike metoder er vedtatt, skal medlemsstatene såframt det er mulig 

bruke internasjonalt anerkjente, validerte analysemetoder, som f.eks. metoder godkjent av Codex Alimentarius, til å 

kontrollere at bestemmelsene i dette direktiv overholdes. 

 2.  For å sikre god handelspraksis, verne forbrukernes interesser og gjøre det mulig å fastsette relevante analysemetoder 

skal Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 6 for å utfylle dette direktiv ved å 

fastsette kvantitative parametrer for følgende: 

a)  kriteriet «hovedsakelig» når det gjelder honning med blomster- eller planteopprinnelse som nevnt i artikkel 2 nr. 2 

bokstav b) første strekpunkt, og 

b)  det laveste innholdet av pollen i filtrert honning etter at fremmede uorganiske eller organiske stoffer er fjernet, som 

nevnt i nr. 2 bokstav b) viii) i vedlegg I. 

 Kommisjonen skal i de delegerte rettsaktene fastsette egnede overgangsordninger for produkter som bringes i omsetning før 

anvendelsesdatoen for de delegerte rettsaktene. 

  

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

og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes (EUT L 165 av 30.4.2004, 

s. 1).» 

4) Artikkel 6 skal lyde: 

«Artikkel 6 

 1.  Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne 

artikkel. 

 2.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter nevnt i artikkel 4 nr. 2 skal gis Kommisjonen for en periode på fem år fra 

23. juni 2014. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest ni måneder før utløpet av 

femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal stilltiende forlenges med perioder av samme varighet med mindre 

Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg en slik forlengelse senest tre måneder før utløpet av hver periode. 

 3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 4 nr. 2 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. 

En beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. 

Beslutningen får anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt 

angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

 4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

 5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 4 nr. 2 skal tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller 

Rådet har gjort innsigelse mot rettsakten innen en frist på to måneder fra den dagen underretningen ble gitt til 

Europaparlamentet og Rådet, eller dersom både Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av nevnte frist har underrettet 

Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne 

fristen med to måneder. 
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5) Artikkel 7 skal lyde: 

«Artikkel 7 

1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen («Komiteen»), nedsatt ved 

artikkel 58 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(*). Komiteen 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. 

Dersom komiteen 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 (EF) nr.178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og 

krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om 

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

(**) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og 

prinsipper for medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 

28.2.2011, s. 13).» 

6) I vedlegg II skal tredje ledd lyde: 

 «Med forbehold for nr. 2 bokstav b) viii) i vedlegg I skal verken pollen eller andre bestanddeler i honning fjernes med 

mindre dette er uunngåelig under fjerningen av fremmede uorganiske eller organiske stoffer.» 

Artikkel 2 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme artikkel 1 nr. 1, 2 og 6 og 

artikkel 3. 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 anvende bestemmelsene nevnt i nr. 1 fra 24. juni 2015. 

Artikkel 3 

Overgangstiltak 

Produkter som er brakt i omsetning eller merket før 24. juni 2015 i samsvar med direktiv 2001/110/EF, kan fortsatt 

markedsføres inntil lagrene er tømt. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

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

Artikkel 5 

Mottakere 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 15. mai 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/662 

av 1. april 2016 

om et samordnet flerårig kontrollprogram i Unionen for 2017, 2018 og 2019 for å sikre overholdelse av grenseverdier 

for rester av pesticider i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og å vurdere forbrukernes 

eksponering for disse restene(*) 

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 29 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1213/2008(2) ble det for første gang opprettet et samordnet flerårig kontrollprogram 

i Fellesskapet som omfattet årene 2009, 2010 og 2011. Dette programmet ble videreført ved flere etterfølgende 

kommisjonsforordninger. Den siste av disse var Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/595(3). 

2) Mellom 30 og 40 næringsmidler utgjør de viktigste bestanddelene i kosten i Unionen. Ettersom bruken av pesticider 

endres vesentlig i løpet av tre år, bør pesticider i disse næringsmidlene overvåkes i en rekke treårige sykluser, slik at 

forbrukernes eksponering og anvendelsen av Den europeiske unions regelverk kan vurderes. 

3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», framla en vitenskapelig rapport om 

en vurdering av utformingen av overvåkingsprogrammet for pesticider. Myndigheten konkluderte med at en 

overskridelse av grenseverdien på mer enn 1 % kan estimeres med en feilmargin på 0,75 % ved utvelgelse av 683 prøver 

for minst 32 ulike næringsmidler(4). Innsamlingen av prøvene bør fordeles mellom medlemsstatene på grunnlag av 

befolkningsstørrelse, og det skal tas minst tolv prøver per produkt per år. 

4) Det er tatt hensyn til analyseresultater fra tidligere offisielle kontrollprogrammer i Unionen for å sikre at pesticidene 

som omfattes av kontrollprogrammet, er representative for pesticidene som brukes. 

5) Retningslinjer for framgangsmåter for kvalitetskontroll og validering av analyser av rester av pesticider i næringsmidler 

og fôr («Analytical quality control and validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed») er 

offentliggjort på Kommisjonens nettsted(5). 

6) Dersom definisjonen av restmengde for et pesticid omfatter andre aktive stoffer, metabolitter, nedbrytingsprodukter eller 

reaksjonsprodukter, bør det sendes inn en egen melding om disse forbindelsene, såframt de måles enkeltvis.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 115 av 29.4.2016, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 84/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 11 av 7.2.2019, s. 33. 

(1) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1213/2008 av 5. desember 2008 om et samordnet flerårig kontrollprogram i Fellesskapet for 2009, 2010 

og 2011 for å sikre overholdelse av grenseverdier for rester av pesticider på og i næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og 

å vurdere forbrukernes eksponering for disse restene (EUT L 328 av 6.12.2008, s. 9). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/595 av 15. april 2015 om et samordnet flerårig kontrollprogram i Unionen for 2016, 

2017 og 2018 for å sikre overholdelse av grenseverdier for rester av pesticider på og i næringsmidler av vegetabilsk og animalsk 

opprinnelse og for å vurdere forbrukernes eksponering for disse restene (EUT L 99 av 16.4.2015, s. 7). 

(4) European Food Safety Authority; pesticide monitoring program: design assessment. EFSA Journal 2015;13(2):4005. 

(5) Document No. SANTE/11945/2015 http://ec.europa.eu/food/plant/docs/plant_pesticides_mrl_guidelines_wrkdoc_11945_en.pdf i nyeste 

versjon. 

2020/EØS/34/36 
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7) Medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har i fellesskap 

fastsatt gjennomføringstiltak for oversending av opplysninger fra medlemsstatene, f.eks. den standardiserte beskrivelsen 

av prøver (SSD)(1)(2) for framlegging av resultater av analyser av pesticidrester. 

8) Med hensyn til prøvetakingsmetodene bør kommisjonsdirektiv 2002/63/EF(3), som inneholder de prøvetakingsmetodene 

og -framgangsmåtene som er anbefalt av Codex Alimentarius-kommisjonen, få anvendelse. 

9) Det må vurderes om grenseverdiene for barnemat for spedbarn og småbarn som er fastsatt i artikkel 10 i kommi-

sjonsdirektiv 2006/141/EF(4) og i artikkel 7 i kommisjonsdirektiv 2006/125/EF(5), er overholdt, idet det tas hensyn bare 

til definisjonene av restmengder fastsatt i forordning (EF) nr. 396/2005. 

10) Med hensyn til metoder for påvisning av én restmengde bør medlemsstatene kunne oppfylle sine analyseforpliktelser 

ved bruk av offentlige laboratorier som allerede benytter de validerte metodene som kreves. 

11) Medlemsstatene bør innen 31. august hvert år sende inn opplysningene for foregående kalenderår. 

12) For å unngå uklarhet på grunn av overlapping mellom flerårige programmer som følger etter hverandre, bør gjennom-

føringsforordning (EU) 2015/595 oppheves av hensyn til rettssikkerheten. Den bør imidlertid fortsatt gjelde for prøver 

som er analysert i 2016. 

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 

Medlemsstatene skal i 2017, 2018 og 2019 ta prøver og analysere de kombinasjoner av produkter og pesticider som er oppført i 

vedlegg I. 

Antall prøver av hvert enkelt produkt, herunder næringsmidler for spedbarn og småbarn samt produkter fra økologisk landbruk, 

er fastsatt i vedlegg II. 

Artikkel 2 

1.  Partiet som det skal tas prøver av, skal velges tilfeldig. 

Prøvetakingsmetoden, herunder antallet enheter, skal være i samsvar med direktiv 2002/63/EF. 

2.  Alle prøver, herunder prøver fra næringsmidler for spedbarn og småbarn, skal analyseres for pesticidene oppført i vedlegg 

I i samsvar med definisjonene av restmengder fastsatt i forordning (EF) nr. 396/2005. 

  

(1) Standard sample description for food and feed (EFSA Journal 2010; 8(1): 1457). 

(2) Use of the EFSA Standard Sample Description for the reporting of data on the control of pesticide residues in food and feed according to 

Regulation (EC) No 396/2005 (EFSA Journal 2014; 12(1):3545). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2002/63/EF av 11. juli 2002 om fastsettelse av fellesskapsmetoder for prøvetaking ved offentlig kontroll av rester av 

plantevernmidler i og på produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og om oppheving av direktiv 79/700/EØF (EFT L 187 av 

16.7.2002, s. 30). 

(4) Kommisjonsdirektiv 2006/141/EF av 22. desember 2006 om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger og om endring av direktiv 1999/ 

21/EF (EUT L 401 av 30.12.2006, s. 1). 

(5) Kommisjonsdirektiv 2006/125/EF av 5. desember 2006 om bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat for spedbarn og småbarn 

(EUT L 339 av 6.12.2006, s. 16). 
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3.  Når det gjelder næringsmidler for spedbarn og småbarn, skal prøvene tas fra produkter til konsum eller produkter som 

rekonstitueres etter produsentens anvisninger, idet det tas hensyn til grenseverdiene for restmengder fastsatt i direktiv 

2006/125/EF og 2006/141/EF. Dersom disse næringsmidlene kan konsumeres både i den tilstand de selges i og etter re-

konstituering, er det resultatene for det ikke-rekonstituerte produktet slik det selges som skal sendes inn. 

Artikkel 3 

Medlemsstatene skal sende inn analyseresultatene av de prøvene som er tatt i 2017, 2018 og 2019 innen 31. august i henholdsvis 

2018, 2019 og 2020. Disse resultatene skal oversendes i samsvar med den standardiserte beskrivelsen av prøver (SSD). 

Dersom definisjonen av et pesticids restmengde omfatter flere enn én forbindelse (aktivt stoff, metabolitter og/eller nedbrytings- 

eller reaksjonsprodukter), skal medlemsstatene sende inn analyseresultatene i samsvar med den fullstendige definisjonen av 

restmengden. I tillegg skal det sendes inn en egen melding om resultatene av hver enkelt av analyttene som er nevnt i definisjonen 

av en restmengde, såframt de måles enkeltvis. 

Artikkel 4 

Gjennomføringsforordning (EU) 2015/595 oppheves. 

Den skal imidlertid fortsatt anvendes på prøver som er analysert i 2016. 

Artikkel 5 

Denne forordning trer i kraft 1. januar 2017. 

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

Utferdiget i Brussel 1. april 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 
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VEDLEGG I 

Del A: Produkter av vegetabilsk opprinnelse(1) som det skal tas prøver av i 2017, 2018 og 2019 

2017 2018 2019 

(a) (b) (c) 

Appelsiner(1) Borddruer(1) Epler(1) 

Pærer(1) Bananer(1) Jordbær(1) 

Kiwi(1) Grapefrukt(1) Ferskener, herunder nektariner og lignende 

hybrider(1) 

Blomkål(1)  Auberginer(1) Vin (rød eller hvit) framstilt av druer. 

(Dersom det ikke finnes en spesifikk 

bearbeidingsfaktor for vin, benyttes en 

faktor på 1 som standard. Medlemsstatene 

oppfordres til å oppgi i den nasjonale 

sammendragsrapporten hvilke bearbeidings-

faktorer for vin som er benyttet.) 

Kepaløk(1) Brokkoli(1) Salat(1) 

Gulrøtter(1) Meloner(1) Hodekål(1) 

Poteter(1) Dyrket sopp(1) Tomater(1) 

Bønner (tørkede)(1) Grønnsakpaprika(1) Spinat(1) 

Rugkorn(2) Hvetekorn(2) Havrekorn(2)(3) 

Avskallet riskorn(4) Jomfruolje av oliven (Dersom det ikke 

finnes en spesifikk bearbeidingsfaktor for 

olje, benyttes en faktor på 5 som standard for 

fettoppløselige stoffer, idet det tas hensyn til 

en standardavkastning for produksjon av 

olivenolje på 20 % av olivenhøsten. For 

stoffer som ikke er oppløselig i fett, benyttes 

en bearbeidingsfaktor på 1. Medlemsstatene 

oppfordres til å oppgi i den nasjonale 

sammendragsrapporten hvilke bearbeidings-

faktorer for vin som er benyttet.) 

Byggkorn(2)(5) 

(1) Ubearbeidede produkter (herunder fryste produkter) skal analyseres. 

(2) Dersom det ikke finnes tilfredsstillende prøver av rug-, hvete-, havre- eller byggkorn, kan også fullkornmel av rug, hvete, havre eller bygg 

analyseres, og en bearbeidingsfaktor skal rapporteres. Dersom det ikke finnes en spesifikk bearbeidingsfaktor for vin, benyttes en faktor på 

1 som standard. 

(3) Dersom det ikke finnes tilfredsstillende prøver av havrekorn, kan den delen av det påkrevde prøveantallet for havrekorn som ikke kunne 

tas, legges til prøveantallet for byggkorn, noe som gir et lavere prøveantall for havrekorn og et tilsvarende høyere prøveantall for 

byggkorn. 

(4) Dersom det er relevant, kan også polerte riskorn analyseres. Det skal rapporteres til EFSA hvorvidt polert eller avskallet ris ble analysert. 

Dersom polert ris ble analysert, skal det rapporteres en bearbeidingsfaktor. Dersom det ikke finnes en spesifikk bearbeidingsfaktor for vin, 

benyttes en faktor på 0,5 som standard. 

(5) Dersom det ikke finnes tilfredsstillende prøver av byggkorn, kan den delen av det påkrevde prøveantallet for byggkorn som ikke kunne tas, 

legges til prøveantallet for havrekorn, noe som gir et lavere prøveantall for byggkorn og et tilsvarende høyere prøveantall for havrekorn. 
  

  

(1) For rå varer som skal analyseres, skal de delene av produktene som grenseverdiene gjelder for, analyseres for hovedproduktet i gruppen 

eller undergruppen oppført i del A i vedlegg I til forordning (EU) nr. 752/2014, med mindre noe annet er angitt. 
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Del B: Produkter av animalsk opprinnelse(1) som det skal tas prøver av i 2017, 2018 og 2019 

2017 2018 2019 

(f) (d) (e) 

Fjørfefett(1) Storfefett(1) Kumelk(2) 

Sauefett(1) Hønseegg(1)(3) Svinefett(1) 

(1) Ubearbeidede produkter (herunder fryste produkter) skal analyseres. 

(2) Fersk (ubearbeidet) melk skal analyseres, herunder fryst, pasteurisert oppvarmet, sterilisert eller filtrert melk. 

(3) Hele egg uten skall skal analyseres. 

Del C: Kombinasjoner av pesticider og produkter som skal overvåkes i/på vegetabilske produkter 

 2017 2018 2019 Merknader 

2,4-D (a) (b) (c) Analysen foretas bare i og på appelsiner, blomkål, ris 

og tørkede bønner i 2017, i og på grapefrukt, 

borddruer, auberginer og brokkoli i 2018, og i og på 

salat, spinat og tomater i 2019. 

2-fenylfenol (a) (b) (c)  

Abamektin (a) (b) (c)  

Acefat (a) (b) (c)  

Acetamiprid (a) (b) (c)  

Akrinatrin (a) (b) (c)  

Aldikarb (a) (b) (c)  

Aldrin og dieldrin (a) (b) (c)  

Azinfosmetyl (a) (b) (c)  

Azoksystrobin (a) (b) (c)  

Bifentrin (a) (b) (c)  

Bifenyl (a) (b) (c)  

Bitertanol (a) (b) (c)  

Boskalid (a) (b) (c)  

Bromidion (a) (b) (c) Analysen foretas bare i og på riskorn i 2017, i og på 

grønnsakpaprika i 2018, og i og på salat og tomater i 

2019. 

  

(1) For rå varer som skal analyseres, skal de delene av produktene som grenseverdiene gjelder for, analyseres for hovedproduktet i gruppen 

eller undergruppen oppført i del A i vedlegg I til forordning (EU) nr. 752/2014, med mindre noe annet er angitt. 
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 2017 2018 2019 Merknader 

Brompropylat (a) (b) (c)  

Bupirimat (a) (b) (c)  

Buprofezin (a) (b) (c)  

Kaptan (a) (b) (c)  

Karbaryl (a) (b) (c)  

Karbendazim og benomyl (a) (b) (c)  

Karbofuran (a) (b) (c)  

Klorantraniliprol (a) (b) (c)  

Klorfenapyr (a) (b) (c)  

Klormekvat (a) (b) (c) Analysen foretas bare i og på gulrøtter, pærer, rugkorn 

og riskorn i 2017, i og på auberginer, borddruer, dyrket 

sopp og hvetekorn i 2018, og i og på tomater og 

havrekorn i 2019. 

Klortalonil (a) (b) (c)  

Klorprofam (a) (b) (c)  

Klorpyrifos (a) (b) (c)  

Klorpyrifosmetyl (a) (b) (c)  

Klofentezin (a) (b) (c) Analysen foretas på alle oppførte næringsmidler, 

unntatt korn. 

Klotianidin (a) (b) (c) Se også tiametoksam. 

Cyflutrin (a) (b) (c)  

Cymoksanil (a) (b) (c)  

Cypermetrin (a) (b) (c)  

Cyprokonazol (a) (b) (c)  

Cyprodinil (a) (b) (c)  

Cyromazin (a) (b) (c) Analysen foretas bare i og på poteter, kepaløk og 

gulrøtter i 2017, i og på auberginer, grønnsakpaprika, 

meloner og dyrket sopp i 2018, og i og på salat og 

tomater i 2019. 
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 2017 2018 2019 Merknader 

Deltametrin (a) (b) (c)  

Diazinon (a) (b) (c)  

Diklorvos (a) (b) (c)  

Dikloran (a) (b) (c)  

Dikofol (a) (b) (c) Analysen foretas på alle oppførte næringsmidler, unntatt 

korn. 

Dietofenkarb (a) (b) (c)  

Difenokonazol (a) (b) (c)  

Diflubenzuron (a) (b) (c)  

Dimetoat (a) (b) (c)  

Dimetomorf (a) (b) (c)  

Dinikonazol (a) (b) (c)  

Difenylamin (a) (b) (c)  

Ditianon (a) (b) (c) Analysen foretas bare i og på pærer og riskorn i 2017, i 

og på borddruer i 2018, i og på epler og ferskener i 

2019. 

Ditiokarbamater (a) (b) (c) Analysen foretas i og på alle oppførte næringsmidler, 

unntatt brokkoli, blomkål, hodekål, olivenolje, vin og 

kepaløk. 

Dodin (a) (b) (c)  

Endosulfan (a) (b) (c)  

EPN (a) (b) (c)  

Epoksikonazol (a) (b) (c)  

Etefon (a) (b) (c) Analysen foretas bare i og på appelsiner og pærer i 

2017, i og på grønnsakpaprika, hvetekorn og borddruer 

i 2018, og i og på epler, ferskener, tomater og vin i 

2019. 

Etion (a) (b) (c)  

Etirimol (a) (b) (c) Analysen foretas i og på alle oppførte næringsmidler, 

unntatt korn. 
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 2017 2018 2019 Merknader 

Etofenproks (a) (b) (c)  

Famoksadon (a) (b) (c)  

Fenamidon (a) (b) (c)  

Fenamifos (a) (b) (c)  

Fenarimol (a) (b) (c) Analysen foretas i og på alle oppførte næringsmidler, 

unntatt korn. 

Fenazakin (a) (b) (c) Analysen foretas i og på alle oppførte næringsmidler, 

unntatt korn. 

Fenbukonazol (a) (b) (c)  

Fenbutatinoksid (a) (b) (c) Analysen foretas i og på appelsiner og pærer i 2017, i 

og på auberginer, grapefrukt, grønnsakpaprika og 

borddruer i 2018, og i og på epler, jordbær, ferskener, 

tomater og vin i 2019. 

Fenheksamid (a) (b) (c)  

Fenitrotion (a) (b) (c)  

Fenoksykarb (a) (b) (c)  

Fenpropatrin (a) (b) (c)  

Fenpropidin (a) (b) (c)  

Fenpropimorf (a) (b) (c)  

Fenpyroksimat (a) (b) (c)  

Fention (a) (b) (c)  

Fenvalerat (a) (b) (c)  

Fipronil (a) (b) (c)  

Flonikamid (a) (b) (c) Analysen foretas bare i og på poteter, pærer, riskorn og 

rugkorn i 2017, i og på auberginer, borddruer, 

grapefrukt, meloner, grønnsakpaprika og hvetekorn i 

2018, og i og på epler, ferskener, spinat, salat, tomater, 

havrekorn og byggkorn i 2019. 

Fludioksonil (a) (b) (c)  

Flufenoxuron (a) (b) (c)  



20.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 34/301 

 

 2017 2018 2019 Merknader 

Fluazifop-P-butyl (a) (b) (c) Analysen foretas bare i og på blomkål, tørkede bønner, 

poteter og gulrøtter i 2017, i og på auberginer, 

brokkoli, grønnsakpaprika og hvetekorn i 2018, og i og 

på jordbær, hodekål, salat, spinat og tomater i 2019. 

Flubendiamid (a) (b) (c)  

Fluopyram (a) (b) (c)  

Flukinkonazol (a) (b) (c)  

Flusilazol (a) (b) (c)  

Flutriafol (a) (b) (c)  

Folpet (a) (b) (c)  

Formetanat (a) (b) (c)  

Fostiazat (a) (b) (c)  

Glyfosat (a) (b) (c) Analysen foretas bare i og på pærer, appelsiner og 

rugkorn i 2017, i og på borddruer og hvetekorn i 2018, 

og i og på epler, ferskener, vin, byggkorn og havrekorn 

i 2019. 

Haloksyfop, herunder haloksyfop-R  (b) (c) Analysen foretas bare i og på brokkoli, grapefrukt, 

grønnsakpaprika og hvetekorn i 2018, og i og på 

jordbær og hodekål i 2019. Stoffet skal ikke analyseres 

i eller på produkter i 2017. 

Heksakonazol (a) (b) (c)  

Heksytiazoks (a) (b) (c) Analysen foretas på alle oppførte næringsmidler, unntatt 

korn. 

Imazalil (a) (b) (c)  

Imidakloprid (a) (b) (c)  

Indoksakarb (a) (b) (c)  

Iprodion (a) (b) (c)  

Iprovalikarb (a) (b) (c)  

Isokarbofos (a) (b) (c)  

Isoprotiolan (a)   Analysen foretas bare i og på riskorn i 2017. Stoffet 

skal ikke analyseres i eller på produkter i 2018 og 

2019. 
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 2017 2018 2019 Merknader 

Kresoksimmetyl (a) (b) (c)  

Lambdacyhalotrin (a) (b) (c)  

Linuron (a) (b) (c)  

Lufenuron (a) (b) (c)  

Malation (a) (b) (c)  

Mandipropamid (a) (b) (c)  

Mepanipyrim (a) (b) (c)  

Mepikvat (a) (b) (c) Analysen foretas bare i og på pærer, rugkorn og riskorn 

i 2017, i og på dyrket sopp og hvetekorn i 2018, og i og 

på bygg og havrekorn i 2019. 

Metalaksyl og metalaksyl-M (a) (b) (c)  

Metamidofos (a) (b) (c)  

Metidation (a) (b) (c)  

Metiokarb (a) (b) (c)  

Metomyl og tiodikarb (a) (b) (c)  

Metoksyfenozid (a) (b) (c)  

Monokrotofos (a) (b) (c)  

Myklobutanil (a) (b) (c)  

Oksadiksyl (a) (b) (c)  

Oksamyl (a) (b) (c)  

Oksydemetonmetyl (a) (b) (c)  

Paklobutrazol (a) (b) (c)  

Paration (a) (b) (c)  

Parationmetyl (a) (b) (c)  

Penkonazol (a) (b) (c)  

Pencykuron (a) (b) (c)  

Pendimetalin (a) (b) (c)  
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 2017 2018 2019 Merknader 

Permetrin (a) (b) (c)  

Fosmet (a) (b) (c)  

Pirimikarb (a) (b) (c)  

Pirimifos-metyl (a) (b) (c)  

Procymidon (a) (b) (c)  

Profenofos (a) (b) (c)  

Propamokarb (a) (b) (c) Analysen foretas bare i og på gulrøtter, blomkål, 

kepaløk og poteter i 2017, i og på borddruer, meloner, 

auberginer, brokkoli, grønnsakpaprika og hvetekorn i 

2018, og i og på jordbær, hodekål, spinat, salat, tomater 

og byggkorn i 2019. 

Propargitt (a) (b) (c)  

Propikonazol (a) (b) (c)  

Propyzamid (a) (b) (c)  

Pymetrozin  (b) (c) Analysen foretas bare i og på auberginer, meloner og 

grønnsakpaprika i 2018, i og på hodekål, salat, jordbær, 

spinat og tomater i 2019. Stoffet skal ikke analyseres i 

eller på produkter i 2017. 

Pyraklostrobin (a) (b) (c)  

Pyridaben (a) (b) (c)  

Pyrimetanil (a) (b) (c)  

Pyriproksyfen (a) (b) (c)  

Kinoksyfen (a) (b) (c)  

Spinosad (a) (b) (c)  

Spirodiklofen (a) (b) (c)  

Spiromesifen (a) (b) (c)  

Spiroksamin (a) (b) (c)  

Tau-fluvalinat (a) (b) (c)  

Tebukonazol (a) (b) (c)  

Tebufenozid (a) (b) (c)  



Nr. 34/304 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.5.2020 

 

 2017 2018 2019 Merknader 

Tebufenpyrad (a) (b) (c) Analysen foretas i og på alle oppførte næringsmidler, 

unntatt korn. 

Teflubenzuron (a) (b) (c)  

Teflutrin (a) (b) (c)  

Terbutylazin (a) (b) (c)  

Tetrakonazol (a) (b) (c)  

Tetradifon (a) (b) (c) Analysen foretas i og på alle oppførte næringsmidler, 

unntatt korn. 

Tiabendazol (a) (b) (c)  

Tiakloprid (a) (b) (c)  

Tiametoksam (a) (b) (c)  

Tiofanatmetyl (a) (b) (c)  

Tolklofosmetyl (a) (b) (c)  

Tolylfluanid (a) (b) (c) Analysen foretas i og på alle oppførte næringsmidler, 

unntatt korn. 

Triadimefon og triadimenol (a) (b) (c)  

Triazofos (a) (b) (c)  

Trifloksystrobin (a) (b) (c)  

Triflumuron (a) (b) (c)  

Vinklozolin (a) (b) (c)  

Del D: Kombinasjoner av pesticider og produkter som skal overvåkes i/på animalske produkter 

 2017 2018 2019 Merknader 

Aldrin og dieldrin (f) (d) (e)  

Bifentrin (f) (d) (e)  

Klordan (f) (d) (e)  

Klorpyrifos (f) (d) (e)  

Klorpyrifosmetyl (f) (d) (e)  
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 2017 2018 2019 Merknader 

Cypermetrin (f) (d) (e)  

DDT (f) (d) (e)  

Deltametrin (f) (d) (e)  

Diazinon (f) (d) (e)  

Endosulfan (f) (d) (e)  

Famoksadon (f) (d) (e)  

Fenvalerat (f) (d) (e)  

Heptaklor (f) (d) (e)  

Heksaklorbenzen (f) (d) (e)  

Heksaklorsykloheksan (HCH, alfa-

isomer) 

(f) (d) (e)  

Heksaklorsykloheksan (HCH, beta-

isomer) 

(f) (d) (e)  

Indoksakarb   (e) Analysen foretas bare i melk i 2019. 

Lindan (f) (d) (e)  

Metoksyklor (f) (d) (e)  

Paration (f) (d) (e)  

Permetrin (f) (d) (e)  

Pirimifos-metyl (f) (d) (e)  
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VEDLEGG II 

Antall prøver nevnt i artikkel 1 

1)  Antall prøver som skal tas for hvert næringsmiddel og analyseres for pesticidene oppført i vedlegg I av hver medlemsstat, 

er angitt i tabellen i nr. 5. 

2)  I tillegg til prøvene som kreves i samsvar med tabellen i nr. 5, skal hver medlemsstat i 2017 ta og analysere fem prøver av 

morsmelkerstatninger og fem prøver av tilskuddsblandinger. 

 I tillegg til prøvene som kreves i samsvar med nevnte tabell, skal hver medlemsstat i 2018 ta og analysere ti prøver av 

bearbeidet kornbasert barnemat. 

 I tillegg til prøvene som kreves i samsvar med nevnte tabell, skal hver medlemsstat i 2019 ta og analysere ti prøver av 

annen barnemat til spedbarn og småbarn enn morsmelkerstatning, tilskuddsblanding og bearbeidet kornbasert barnemat. 

3)  I samsvar med tabellen i nr. 5 skal antallet prøver av næringsmidler fra økologisk landbruk om mulig gjenspeile disse 

næringsmidlenes markedsandel i den enkelte medlemsstat, og det skal tas minst én prøve. 

4)  Medlemsstater som bruker metoder for påvisning av flere restmengder, kan bruke kvalitative påvisningsmetoder på opptil 

15 % av prøvene som skal tas og analyseres i henhold til tabellen i nr. 5. Dersom en medlemsstat bruker kvalitative 

påvisningsmetoder, skal den analysere det resterende antall prøver ved hjelp av kvantitative metoder for påvisning av flere 

restmengder. 

 Dersom den kvalitative påvisningen gir positive resultater, skal medlemsstatene bruke vanlige metoder for å mengde-

bestemme resultatene. 

5)  Laveste antall prøver per medlemsstat per næringsmiddel 

Medlemsstat Prøver  Medlemsstat Prøver 

BE 12  LU 12 

BG 12  HU 12 

CZ 12  MT 12 

DK 12  NL 18 

DE 97  AT 12 

EE 12  PL 47 

EL 12  PT 12 

ES 50  RO 20 

FR 71  SI 12 

IE 12  SK 12 

IT 69  FI 12 

CY 12  SE 12 

LV 12  UK 71 

LT 12  HR 12 

SAMLET ANTALL PRØVER: 683 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV (EU) 2015/2203 

av 25. november 2015 

om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om visse kaseiner og kaseinater beregnet på konsum, og om 

oppheving av rådsdirektiv 83/417/EØF(*) 

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 regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Rådsdirektiv 83/417/EØF(3) fastsetter bestemmelser om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om visse 

melkeproteiner (kaseiner og kaseinater) beregnet på konsum. Etter at nevnte direktiv trådte i kraft, har det skjedd flere 

endringer, særlig når det gjelder utviklingen av en omfattende rettslig ramme på næringsmiddelområdet og vedtakelsen 

av en internasjonal standard for kaseinprodukter til konsum av Codex Alimentarius-kommisjonen («Codex standard for 

edible casein products»), som det må tas hensyn til. 

2) Direktiv 83/417/EØF gir Kommisjonen myndighet til å gjennomføre noen av direktivets bestemmelser. Som en 

konsekvens av Lisboa-traktatens ikrafttredelse må denne myndigheten justeres i henhold til artikkel 290 i traktaten om 

Den europeiske unions virkemåte («TEUV»). 

3) Av klarhetshensyn bør direktiv 83/417/EØF derfor oppheves og erstattes av et nytt direktiv. 

4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(4) inneholder generelle, horisontale og ensartede unionsregler 

om vedtakelse av nødtiltak for næringsmidler og fôr. Tilsvarende bestemmelser i direktiv 83/417/EØF er derfor ikke 

lenger nødvendig. 

5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004(5) inneholder generelle, horisontale og ensartede unionsregler 

om metoder for prøvetaking og analyse av næringsmidler. Tilsvarende bestemmelser i direktiv 83/417/EØF er derfor 

ikke lenger nødvendig.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 314 av 1.12.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 11 av 7.2.2019, s. 35. 

(1) EUT C 424 av 26.11 2014, s. 72. 

(2) Europaparlamentets holdning av 7. oktober 2015 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 10. november 2015. 

(3) Rådsdirektiv 83/417/EØF av 25. juli 1983 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om visse melkeproteiner (kaseiner og kaseinater) 

beregnet på konsum (EFT L 237 av 26.8.1983, s. 25). 

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

i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av fram-

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

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

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

2020/EØS/34/37 
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6) I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011(1) skal det i forbindelser mellom foretak (B2B) 

være tilstrekkelig informasjon til å sikre at sluttforbrukeren får informasjon om næringsmidler, og at informasjonen er 

korrekt. Ettersom produkter som omfattes av dette direktiv, er beregnet på salg mellom foretak for bearbeiding av 

næringsmidler bør reglene som allerede omfattes av direktiv 83/417/EØF, beholdes og tilpasses til den gjeldende 

rettslige rammen samt forenkles. Slike særlige regler bør fastsette hvilke opplysninger som skal gis om produktene som 

omfattes av dette direktiv, på den ene siden i forbindelser mellom foretak for å gjøre opplysninger som er nødvendige 

for å merke sluttprodukter, tilgjengelig for driftsansvarlige, for eksempel når det gjelder allergener, og på den annen side 

for å unngå produkter som sammenblandes med lignende produkter som ikke er beregnet på eller ikke er egnet til 

konsum. 

7) I europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008(2) fastsettes en definisjon av tilsetningsstoffer i 

næringsmidler samt tekniske hjelpestoffer som betegnes som tekniske hjelpestoffer i direktiv 83/417/EØF. Som en følge 

av dette bør dette direktiv bruke begrepene «tilsetningsstoffer» og «tekniske hjelpestoffer». En slik bruk av 

terminologien vil også være i tråd med Codex-standarden for kaseinprodukter til konsum. 

8) Andre begreper og henvisninger som benyttes i vedleggene til direktiv 83/417/EØF bør tilpasses for å ta hensyn til 

begreper og henvisninger som benyttes i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1332/2008(3) og forordning (EF) 

nr. 1333/2008. 

9) I vedlegg I til direktiv 83/417/EØF er høyeste vanninnhold for kaseiner til konsum fastsatt til 10 %, og høyeste innhold 

av melkefett for syrnet kasein til konsum er fastsatt til 2,25 %. Ettersom Codex-standarden for kaseinprodukter til 

konsum har fastsatt disse parametrene til henholdsvis 12 % og 2 %, bør de tilsvarende parametrene fastsettes i tråd med 

standarden for å unngå handelsvridninger. 

10) For raskt å tilpasse eller oppdatere de tekniske elementene i vedleggene til dette direktiv for å ta hensyn til utviklingen i 

relevante internasjonale standarder eller den tekniske utviklingen bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med 

artikkel 290 i TEUV delegeres til Kommisjonen når det gjelder standardene for kaseiner til konsum og kaseinater til 

konsum fastsatt i vedlegg I og II. Det er særlig viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under sitt 

forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå. Kommisjonen bør ved forberedelse og utarbeiding av delegerte rettsakter 

sikre at relevante dokumenter oversendes Europaparlamentet og Rådet samtidig, til rett tid og på egnet måte. 

11) Ettersom målene for dette direktiv, nemlig å sikre gjennom tilnærming av medlemsstatenes lovgivning det frie varebytte 

av kaseiner og kaseinater til konsum samtidig som det sikres et høyt vernenivå for menneskers helse, og å bringe 

gjeldende bestemmelser i samsvar med Unionens generelle regelverk på næringsmiddelområdet og internasjonale 

standarder, ikke i tilstrekkelig grad kan nås av medlemsstatene og derfor på grunn av omfanget og virkningene 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 — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Virkeområde 

Dette direktiv får anvendelse på kaseiner og kaseinater som er beregnet på konsum, og blandinger av disse.  

  

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

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

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

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

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler (EUT L 354 av 

31.12.2008, s. 16). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1332/2008 av 16. desember 2008 om næringsmiddelenzymer og om endring av rådsdirektiv 

83/417/EØF, rådsforordning (EF) nr. 1493/1999, direktiv 2000/13/EF, rådsdirektiv 2001/112/EF og forordning (EF) nr. 258/97 (EUT 

L 354 av 31.12.2008, s. 7). 
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Artikkel 2 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med: 

a) «syrnet kasein til konsum» et melkeprodukt framstilt ved utfelling, vasking og tørking av syreutfelt koagel av skummetmelk 

og/eller andre produkter framstilt av melk, 

b) «løypekasein til konsum» et melkeprodukt framstilt ved utfelling, vasking og tørking av koagel av skummetmelk og/eller 

andre produkter framstilt av melk; koagelet oppnås gjennom reaksjon ved hjelp av løype eller andre koagulerende enzymer, 

c) «kaseinat til konsum» et melkeprodukt framstilt ved behandling av kasein til konsum eller koagel fra kaseiner til konsum 

med nøytraliserende hjelpestoffer, etterfulgt av tørking. 

Artikkel 3 

Medlemsstatenes forpliktelser 

Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å påse at 

a) melkeproduktene definert i artikkel 2 bare markedsføres under de navnene som er angitt i artikkelen, såframt de overholder 

reglene fastsatt i dette direktiv og standardene fastsatt i vedlegg I og II, og 

b) kaseiner og kaseinater som ikke oppfyller standardene fastsatt i bokstav b) og c) i avsnitt I i vedlegg I, bokstav b) og c) i 

avsnitt II i vedlegg I eller bokstav b) og c) i vedlegg II, ikke brukes i bearbeiding av næringsmidler og, ved lovlig 

markedsføring til andre formål, betegnes og merkes på en slik måte at de ikke villeder kjøperen med hensyn til deres art, 

kvalitet eller tiltenkte bruk. 

Artikkel 4 

Merking 

1. Følgende opplysninger skal angis på emballasjen, beholderne eller etikettene til melkeproduktene definert i artikkel 2 i lett 

synlige, lett leselige og bestandige bokstaver: 

a) melkeproduktets navn som fastsatt i artikkel 2 bokstav a), b) og c), og når det gjelder kaseinater til konsum, en angivelse av 

kation eller kationer som oppført i bokstav d) i vedlegg II, 

b) når det gjelder produkter som markedsføres som blandinger: 

i) ordene «blanding av …» etterfulgt av navnene på de ulike produktene som blandingen består av, i synkende 

rekkefølge etter vekt, 

ii) en angivelse av kation eller kationer, som oppført i bokstav d) i vedlegg II, når det gjelder kaseinater til konsum, 

iii) proteininnhold for stoffblandinger som inneholder kaseinater til konsum, 

c) nettomengden av produktene, uttrykt i kilogram eller gram, 

d) navn eller firmanavn og adresse på den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket i hvis navn eller firmanavn produktet 

markedsføres eller, dersom nevnte driftsansvarlige for næringsmiddelforetak ikke er etablert i Unionen, importøren til 

unionsmarkedet, 

e) når det gjelder produkter importert fra tredjestater, navnet på opprinnelseslandet, 

f) identifikasjon av varepartier eller produksjonsdatoen. 

Som unntak fra første ledd kan opplysningene nevnt i bokstav b) punkt iii) og bokstav c), d) og e) i første ledd merkes bare i et 

følgedokument.  
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2.  En medlemsstat skal forby markedsføring av melkeprodukter definert i artikkel 2 bokstav a), b) og c) på sitt territorium 

dersom opplysningene nevnt i første ledd i nr. 1 i denne artikkel ikke er merket på et språk som lett kan forstås av kjøperne  

i medlemsstaten der produktene markedsføres, med mindre slike opplysninger legges fram av den driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetaket på andre måter. Disse opplysningene kan angis på flere språk. 

3.  Dersom innholdet av melkeprotein fastsatt i vedlegg I avsnitt I nr. 2 bokstav a) og vedlegg II nr. 2 bokstav a) overskrides  

i melkeproduktene definert i artikkel 2, kan dette, uten at det påvirker andre bestemmelser i unionsretten, angis på produktenes 

emballasje, beholdere eller etiketter på egnet måte. 

Artikkel 5 

Delegering av myndighet 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 6 for å endre standardene fastsatt  

i vedlegg I og II for å ta hensyn til utviklingen innen relevante internasjonale standarder samt den tekniske utviklingen. 

Artikkel 6 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. Det er 

særlig viktig at Kommisjonen følger sin vanlige praksis og holder samråd med sakkyndige, herunder sakkyndige fra 

medlemsstatene, før den vedtar de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 5. 

2.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter nevnt i artikkel 5 skal gis Kommisjonen for en periode på fem år fra  

21. desember 2015. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest ni måneder før utløpet 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 5 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. En 

beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Beslutningen 

får anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. 

Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 5 skal tre 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 og Rådet, eller 

dersom både Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne fristen har underrettet Kommisjonen om at de ikke kommer til 

å gjøre innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne fristen med to måneder. 

Artikkel 7 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 22. desember 2016 sette i kraft de lover og forskrifter 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 bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 
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Artikkel 8 

Oppheving 

Direktiv 83/417/EF oppheves med virkning fra 22. desember 2016. 

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i sammen-

ligningstabellen i vedlegg III. 

Artikkel 9 

Ikrafttredelse 

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

Artikkel 10 

Mottakere 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 25. november 2015. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ N. SCHMIT 

 President Formann 

 _____ 
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VEDLEGG I 

KASEINER TIL KONSUM 

I. STANDARDER FOR SYRNET KASEIN TIL KONSUM 

a) Vesentlige faktorer i sammensetningen 

1. Høyeste vanninnhold 12 vektprosent 

2. Laveste innhold av melkeprotein regnet ut fra tørrstoffinnhold 90 vektprosent 

hvorav laveste innhold av kasein 95 vektprosent 

3. Høyeste innhold av melkefett 2 vektprosent 

4. Høyeste titrerbart syreinnhold, uttrykt i ml av g desinormal natriumhydroksidløsning 0,27 

5. Høyeste innhold av aske (inkludert P2O5) 2,5 vektprosent 

6. Høyeste innhold av vannfri laktose 1 vektprosent 

7. Høyeste innhold av sedimenter (brente partikler) 22,5 mg i 25 g 

b) Forurensende stoffer 

Høyeste innhold av bly 0,75 mg/kg 

c) Urenheter 

Fremmedlegemer (f.eks. tre- eller metallpartikler, hår eller insektdeler) forekommerikke i 25 g 

d) Tekniske hjelpestoffer, bakteriekulturer og tillatte ingredienser 

1. syrer: 

— melkesyre 

— saltsyre 

— svovelsyre 

— sitronsyre 

— eddiksyre 

— ortofosforsyre 

2. Bakteriekulturer som produserer melkesyre 

3. Myse 

e) Organoleptiske egenskaper 

1. Lukt: Ingen fremmed lukt. 

2. Utseende: Farge fra hvitt til kremfarget; produktet skal ikke inneholde klumper som ikke løser seg opp under lett 

trykk. 
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II. STANDARDER FOR LØYPEKASEIN TIL KONSUM 

a) Vesentlige faktorer i sammensetningen 

1. Høyeste vanninnhold 12 vektprosent 

2. Laveste innhold av melkeprotein regnet ut fra tørrstoffinnhold 84 vektprosent 

hvorav laveste innhold av kasein 95 vektprosent 

3. Høyeste innhold av melkefett 2 vektprosent 

4. Laveste innhold av aske (inkludert P2O5) 7,5 vektprosent 

5. Høyeste innhold av vannfri laktose 1 vektprosent 

6. Høyeste innhold av sedimenter (brente partikler) 15 mg i 25 g 

b) Forurensende stoffer 

Høyeste innhold av bly 0,75 mg/kg 

c) Urenheter 

Fremmedlegemer (f.eks. tre- eller metallpartikler, hår eller insektdeler) forekommer ikke i 25 g 

d) Tekniske hjelpestoffer 

— løype som oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1332/2008, 

— andre melkekoagulerende enzymer som oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1332/2008. 

e) Organoleptiske egenskaper 

1. Lukt: Ingen fremmed lukt. 

2. Utseende: Farge fra hvitt til kremfarget; produktet skal ikke inneholde klumper som ikke løser seg opp under 

lett trykk. 

 _____  
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VEDLEGG II 

KASEINATER TIL KONSUM 

STANDARDER FOR KASEINATER TIL KONSUM 

a) Vesentlige faktorer i sammensetningen 

1. Høyeste vanninnhold 8 vektprosent 

2. Laveste innhold av melkeprotein regnet ut fra tørrstoffinnhold 88 vektprosent 

hvorav laveste innhold av kasein 95 vektprosent 

3. Høyeste innhold av melkefett 2 vektprosent 

4. Høyeste innhold av vannfri laktose 1 vektprosent 

5. pH-verdi 6,0 til 8,0 

6. Høyeste innhold av sedimenter (brente partikler) 22,5 mg i 25 g 

b) Forurensende stoffer 

Høyeste innhold av bly 0,75 mg/kg 

c) Urenheter 

Fremmedlegemer (f.eks. tre- eller metallpartikler, hår eller insektdeler) forekommer ikke i 25 g 

d) Tilsetningsstoffer i næringsmidler 

(frivillige nøytraliseringsmidler og buffere) 

hydroksider 

karbonater 

fosfater 

sitrater 

 

av 

natrium 

kalium 

kalsium 

ammonium 

magnesium 

e) Egenskaper 

1. Lukt: Meget svak fremmed smak og lukt. 

2. Utseende: Farge fra hvitt til kremfarget; produktet skal ikke inneholde klumper som ikke løser seg opp under lett 

trykk. 

3. Løselighet: Nesten fullstendig løselig i destillert vann, med unntak av kalsiumkaseinat. 

 _____  
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VEDLEGG III 

SAMMENLIGNINGSTABELL 

Rådsdirektiv 83/417/EØF Dette direktiv 

Artikkel 1 Artikkel 1 og 2 

Artikkel 2 Artikkel 3 

Artikkel 3 Artikkel 3 

Artikkel 4 nr. 1 Artikkel 4 nr. 1 første ledd 

Artikkel 4 nr. 2 første ledd Artikkel 4 nr. 2 

Artikkel 4 nr. 2 annet ledd Artikkel 4 nr. 1 annet ledd 

Artikkel 5 — 

Artikkel 6 nr. 1 — 

Artikkel 6 nr. 2 — 

Artikkel 7 — 

Artikkel 8 — 

Artikkel 9 — 

Artikkel 10 — 

Artikkel 11 — 

— Artikkel 5 

— Artikkel 6 

Artikkel 12 Artikkel 7 

— Artikkel 8 

— Artikkel 9 

Artikkel 13 Artikkel 10 

Vedlegg I, avsnitt I Artikkel 2 bokstav a) og b) 

Vedlegg I, avsnitt II Vedlegg I, avsnitt I 

Vedlegg I, avsnitt III Vedlegg I, avsnitt II 

Vedlegg II avsnitt I Artikkel 2 bokstav c) 

Vedlegg II avsnitt II Vedlegg II 

— Vedlegg III 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/236 

av 10. februar 2017 

om avslag på godkjenning av en helsepåstand 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 helsepå-

stander 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 helsepå-

stander. 

5) Etter en søknad fra Anxiofit Ltd og ExtractumPharma Co Ltd, 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 Anxiofit-1 og reduk-

sjon av subklinisk og mild angst (spørsmål nr. EFSA-Q-2015-00006(2)). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende 

ordlyd: «Anxiofit-1 har vist seg å ha en positiv virkning på subklinisk og mild angst. Subklinisk og mildt angst er 

risikofaktorer for utvikling av angstlidelser og depresjon.» 

6) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 8. januar 2016 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som kon-

kluderte med at det på grunnlag av de framlagte dataene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom konsum 

av Anxiofit-1 og reduksjon av subklinisk og mild angst. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

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 

Helsepåstanden 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. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 36 av 11.2.2017, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 86/2017 av 5. mai 2017 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 11 av 7.2.2019, s. 37. 

(1) EFT L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

(2) EFSA Journal 2016;14(1):4365. 

2020/EØS/34/38 
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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 10. februar 2017. 

 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 
Referansenummer for EFSA-

uttalelse 

Artikkel 14 nr. 1 bokstav a) – helsepåstand om redusert sykdoms-

risiko 

Anxiofit-1 Anxiofit-1 har vist seg å ha en positiv virkning på subklinisk og 

mild angst. Subklinisk og mildt angst er risikofaktorer for utvikling 

av angstlidelser og depresjon. 

Q-2015-00006 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/2045 

av 23. november 2016 

om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet gamitromycin(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet 

for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), særlig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske legemiddelbyrå utarbeidet av Komiteen for veterinærpreparater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 17 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal grenseverdien for restmengder (heretter kalt 

«grenseverdien») av 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) Gamitromycin er allerede oppført i nevnte tabell som et tillatt stoff i fett, lever og nyrer fra storfe, unntatt dyr som gir 

melk beregnet på konsum, og i muskler, hud og fett, lever og nyrer fra arter av svin. 

4) Det er inngitt en søknad til Det europeiske legemiddelkontor («EMA» – European Medicines Agency) om utvidelse av 

den eksisterende posten for gamitromycin til å omfatte sau. 

5) 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. 

6) EMA har vurdert det som hensiktsmessig at opplysningene i posten for gamitromycin ekstrapoleres til alle drøvtyggere, 

unntatt storfe. 

7) Forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 318 av 24.11.2016, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 87/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 11 av 7.2.2019, s. 39. 

(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/34/39 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 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 23. november 2016. 

 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 gamitromycin 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 

«Gamitromycin Gamitromycin Alle drøvtyggere 

unntatt storfe 

50 μg/kg 

50 μg/kg 

300 μg/kg 

200 μg/kg 

Muskler 

Fett 

Lever 

Nyrer 

Skal ikke brukes til dyr som gir melk 

beregnet på konsum 

Antiinfektiva/ 

antibiotika» 

Storfe 20 μg/kg 

200 μg/kg 

100 μg/kg 

Fett 

Lever 

Nyrer 

Svin 100 μg/kg 

100 μg/kg 

100 μg/kg 

300 μg/kg 

Muskler 

Skinn og fett i naturlig 

forhold 

Lever 

Nyrer 

INGEN ANGIVELSE 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/2074 

av 25. november 2016 

om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet basisk aluminiumsalisylat(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet 

for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), særlig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske legemiddelkontor utarbeidet av Komiteen for veterinærpreparater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 17 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal grenseverdien for restmengder (heretter kalt 

«grenseverdien») av 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) Basisk aluminiumsalisylat er allerede oppført i nevnte tabell som et tillatt stoff for lokal bruk hos alle arter bestemt til 

næringsmiddelproduksjon, unntatt storfe, geit, dyr av hestefamilien, kanin og fisk. Basisk aluminiumsalisylat er også et 

tillatt stoff for storfe, geit, dyr av hestefamilien og kanin i henhold til midlertidige grenseverdier for nevnte stoff som 

utløper 31. desember 2016. 

4) En søknad om endring av den eksisterende posten for basisk aluminiumsalisylat for å fjerne grenseverdiens midlertidige 

status hos storfe, geit, dyr av hestefamilien og kanin er inngitt til Det europeiske legemiddelkontor (heretter kalt «EMA» 

– European Medicines Agency). 

5) EMA har, på grunnlag av uttalelsen fra Komiteen for veterinærpreparater, anbefalt å fjerne grenseverdiens midlertidige 

status for basisk aluminiumsalisylat hos storfe, geit, dyr av hestefamilien og kaniner. 

6) Forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres. 

7) 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 320 av 26.11.2016, s. 29, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 87/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 11 av 7.2.2019, s. 39. 

(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/34/40 
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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 25. januar 2017. 

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

Utferdiget i Brussel 25. november 2016. 

 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 basisk aluminiumsalisylat 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 

«Basisk aluminiumsalisylat Salisylsyre Storfe 

Geit 

Dyr av hestefamilien 

Kanin 

200 μg/kg 

500 μg/kg 

1500 μg/kg 

1500 μg/kg 

Muskler 

Fett 

Lever 

Nyrer 

INGEN ANGIVELSE Midler mot diaré og anti-

inflammatoriske midler» 

Storfe 

Geit 

Dyr av hestefamilien 

9 μg/kg Melk 

 IKKE RELEVANT Alle arter som brukes til 

næringsmiddelproduksjon, 

unntatt storfe, geit, dyr av 

hestefamilien, kanin og 

fisk 

Grenseverdi ikke påkrevd IKKE RELEVANT Bare til lokal bruk  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 2016/1658 

av 13. september 2016 

om endring av vedtak 2008/911/EF om fastsetjing av ei liste over plantestoff, plantepreparat 

og kombinasjonar av desse til bruk i tradisjonelle plantelækjemiddel 

[meld under nummeret K(2016) 5747](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk 

for legemidler for mennesker(1), særleg artikkel 16f, 

med tilvising til fråsegna frå Det europeiske lækjemiddelkontoret, som vart utarbeidd 25. mars 2014 av Utvalet for 

plantelækjemiddel, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) I ei fråsegn frå 2008 slo Det europeiske lækjemiddelkontoret fast at Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) 

Maxim. oppfyller krava i direktiv 2001/83/EF til plantestoff, plantepreparat eller ein kombinasjon av desse slik det er 

definert i det nemnde direktivet, og dette stoffet vart difor oppført i lista i kommisjonsvedtak 2008/911/EF(2) over 

plantestoff, plantepreparat og kombinasjonar av desse til bruk i tradisjonelle plantelækjemiddel. 

2) Som ein del av evalueringa si av monografiar og av oppføringar i lista for å halde desse à jour, har Utvalet for 

plantelækjemiddel gjennomgått posten Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim. og vedteke ei fråsegn om 

å endre posten når det gjeld namnet plantestoffet har på visse offisielle EU-språk og ordlyden til plantepreparata, og om 

å ajourføre tilvisinga til den europeiske farmakopeen og visse opplysningar som er naudsynte for trygg bruk, til dømes 

ein revisjon av kontraindikasjonane. Nokre av desse endringane følgjer av at malen for postane er vorten oppdatert. 

3) Vedtak 2008/911/EF bør difor endrast. 

4) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for lækjemiddel for 

menneske — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til vedtak 2008/911/EF vert endra i samsvar med vedlegget til denne avgjerda. 

Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 13. september 2016. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 247 av 15.9.2016, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 88/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 11 av 7.2.2019, s. 41.  

(1) TEU L 311 av 28.11.2001, s. 67. 

(2) Kommisjonsvedtak 2008/911/EF av 21. november 2008 om fastsetjing av ei liste over plantestoff, plantepreparat og kombinasjonar av 

desse til bruk i tradisjonelle plantelækjemiddel (TEU L 328 av 6.12.2008, s. 42). 

2020/EØS/34/41 
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VEDLEGG 

I vedlegg II til vedtak 2008/911/EF vert det gjort følgjande endringar i posten Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) 

Maxim., Radix: 

1)  I avsnittet «Fellesnamnet til plantestoffet på alle offisielle EU-språk» vert det gjort følgjande endringar: 

a) Etter «FR (français): racine d'éleuthérocoque (racine de ginseng sibérien)» vert følgjande sett inn: 

«HR (hrvatska): Korijen sibirskog ginsenga». 

b) Etter SK (slovenčina) vert «Všehojovcový koreň» bytt ut med «Koreň eleuterokoka». 

2)  I avsnittet «Plantepreparat» vert det gjort følgjande endringar: 

a) «Findelt plantestoff til tillaging av urtete» vert bytt ut med «Findelt plantestoff». 

b) «Flytande ekstrakt (1:1, etanol 30-40 % v/v)» vert bytt ut med «Flytande ekstrakt (DER 1:1, ekstraksjonsmiddel: etanol 

30-40 % v/v)». 

c) «Tørr ekstrakt (13-25: 1, etanol 28-40 % v/v)» vert bytt ut med «Tørr ekstrakt (DER 13-25:1, ekstraksjonsmiddel: 

etanol 28-40 % v/v)». 

d) «Tørr vasshaldig ekstrakt (15-17:1)» vert bytt ut med «Tørr vasshaldig ekstrakt (DER 15-17:1)». 

e) «Tinktur (1:5, etanol 40 % v/v)» vert bytt ut med «Tinktur (høvet mellom plantestoff og ekstraksjonsmiddel:  

1:5, ekstraksjonsmiddel: etanol: 40 % v/v)». 

3)  I avsnittet «Tilvising til monografien til Den europeiske farmakopeen» vert «6.0» bytt ut med «7.0». 

4)  I avsnittet «Tradisjon» vert «Kinesisk, europeisk» bytt ut med «Europeisk, kinesisk». 

5)  I avsnittet «Tilrådd styrke» vert «Ikkje aktuelt» bytt ut med «Sjå «Tilrådd dosering»». 

6)  I avsnittet «Tilrådd dosering» vert det gjort følgjande endringar: 

a) «over tolv år» går ut. 

b) «Dagleg dose» vert bytt ut med «Gjennomsnittleg døgndose». 

c) Gjeld ikkje den norske utgåva. 

7)  I avsnittet «Andre opplysningar som er naudsynte for trygg bruk» vert det gjort følgjande endringar: 

a) «Kontraindikasjonar» vert bytt ut med «Kontraindikasjon». 

b) Orda «Arteriell hypertensjon» går ut. 

c) Setninga «Bør ikkje nyttast til barn under tolv år, ettersom det ikkje ligg føre tilstrekkelege data» vert bytt ut med «Bør 

ikkje nyttast til barn under tolv år på grunn av manglande relevante data». 

d) Etter «Dersom symptoma vert verre ved bruk av lækjemiddelet, bør ein lækjar eller anna kvalifisert helsepersonell 

rådspørjast» vert følgjande setning sett inn: «For tinkturar og ekstraktar som inneheld etanol, skal det nyttast korrekt 

merking for etanol slik det er oppført i Guideline on excipients in the label and package leaflet of medicinal products 

for human use.». 

e) Overskrifta til underavsnittet «Graviditet og amming» vert bytt ut med «Fertilitet, graviditet og amming». 

Etter setninga «Ettersom det ikkje ligg føre tilstrekkelege data, bør middelet ikkje nyttast under graviditet og amming.» 

vert setninga «Ingen tilgjengelege data om fertilitet.» sett inn. 
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f) I underavsnittet «Biverknader» etter setninga «Frekvensen av denne typen reaksjon er ikkje kjend.» vert følgjande 

setning sett inn: «Dersom andre biverknader som ikkje er nemnde ovanfor, skulle inntreffe, bør ein lækjar eller anna 

kvalifisert helsepersonell rådspørjast.». 

g) Etter underavsnittet «Overdosering» vert følgjande underavsnitt sette inn: 

«Farmasøytiske opplysningar (dersom det er naudsynt) 

Ikkje relevant. 

Farmakologiske verknader eller verknader som er rimelege på grunnlag av langvarig bruk og røynsle (dersom dette er 

naudsynt for trygg bruk av produktet) 

Ikkje relevant.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 2016/1659 

av 13. september 2016 

om endring av vedtak 2008/911/EF om fastsetjing av ei liste over plantestoff, plantepreparat 

og kombinasjonar av desse til bruk i tradisjonelle plantelækjemiddel 

[meld under nummeret K(2016) 5748](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk 

for legemidler for mennesker(1), særleg artikkel 16f, 

med tilvising til fråsegna frå Det europeiske lækjemiddelkontoret, som vart utarbeidd 24. november 2014 av Utvalet for 

plantelækjemiddel, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Melaleuca alternifolia (Maiden and Betch) Cheel, M. linariifolia Smith, M. dissitiflora F. Mueller og/eller andre artar av 

Melaleuca, aetheroleum kan reknast som plantestoff, plantepreparat eller ein kombinasjon av desse slik det er definert  

i direktiv 2001/83/EF, og oppfyller dei krava som er fastsette i det nemnde direktivet. 

2) Melaleuca alternifolia (Maiden and Betch) Cheel, M. linariifolia Smith, M. dissitiflora F. Mueller og andre artar av 

Melaleuca, aetheroleum bør difor førast opp i lista over plantestoff, plantepreparat og kombinasjonar av desse til bruk  

i tradisjonelle plantelækjemiddel, som vart fastsett i kommisjonsvedtak 2008/911/EF(2). 

3) Vedtak 2008/911/EF bør difor endrast. 

4) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for lækjemiddel for 

menneske — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og II til vedtak 2008/911/EF vert endra i samsvar med vedlegget til denne avgjerda. 

Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 13. september 2016. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 247 av 15.9.2016, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 88/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 11 av 7.2.2019, s. 41.  

(1) TEU L 311 av 28.11.2001, s. 67. 

(2) Kommisjonsvedtak 2008/911/EF av 21. november 2008 om fastsetjing av ei liste over plantestoff, plantepreparat og kombinasjonar av 

desse til bruk i tradisjonelle plantelækjemiddel (TEU L 328 av 6.12.2008, s. 42). 

2020/EØS/34/42 
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VEDLEGG 

I vedtak 2008/911/EF vert det gjort følgjande endringar: 

1)  I vedlegg I vert følgjande stoff sett inn etter Hamamelis virginiana L.: 

«Melaleuca alternifolia (Maiden and Betch) Cheel, M. linariifolia Smith, M. dissitiflora F. Mueller og andre artar av 

Melaleuca, aetheroleum». 

2)  I vedlegg II vert følgjande tekst sett inn etter Hamamelis virginiana L.: 

«OPPFØRING I UNIONSLISTA AV MELALEUCA ALTERNIFOLIA (MAIDEN AND BETCH) CHEEL, M. LINARIIFOLIA 

SMITH, M. DISSITIFLORA F. MUELLER OG/ELLER ANDRE ARTAR AV MELALEUCA, AETHEROLEUM 

Det vitskaplege namnet til planta 

 Melaleuca alternifolia (Maiden and Betch) Cheel, M. linariifolia Smith, M. dissitiflora F. Mueller og andre artar av 

Melaleuca 

Plantefamilie 

Myrtaceae 

Fellesnamnet til plantestoffet på alle offisielle EU-språk 

BG (bălgarski): Чаено дърво, масло 

CS (čeština): silice kajeputu střídavolistého 

DA (dansk): Tetræolie 

DE (Deutsch): Teebaumöl 

EL (elliniká): Μελαλεύκης αιθέριο έλαιο 

EN (English): Tea tree oil 

ES (español): Melaleuca alternifolia, aceite esencial de 

ET (eesti keel): teepuuõli 

FI (suomi): teepuuöljy 

FR (français): Mélaleuca (arbre à thé) (huile essentielle) 

HR (hrvatska): eteričnog ulje australijskog čajevca 

HU (magyar): Teafa-olaj 

IT (italiano): Melaleuca essenza 

LT (Lietuvių kalba): Arbatmedžių eterinis aliejus 

LV (Latviešu valoda): Tējaskoka ēteriskā eļļa 

MT (Malti): Żejt tal-Melaleucae 

NL (Nederlands): Theeboomolie 

PL (polski): Olejek eteryczny drzewa herbacianego 

PT (português): Óleo esencial de melaleuca 

RO (română): Melaleuca (arbore de ceai) (ulei esențial) 

SK (slovenčina): Silica melaleuky 

SL (slovenščina): eterično olje melalevke 

(SV svenska): Teträdsolja 

NO (norsk): Tetreolje 

Plantepreparat 

Eterisk olje 

Tilvising til monografien til Den europeiske farmakopeen 

01/2008:1837 

Indikasjonar 

Indikasjon a) 

Tradisjonelt plantelækjemiddel til behandling av små ytre sår og insektstikk. 

Indikasjon b) 

Tradisjonelt plantelækjemiddel til behandling av små byllar (kviser og mild akne).  
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Indikasjon c) 

Tradisjonelt plantelækjemiddel til lindring av kløe og irritasjon i samband med mild fotsopp. 

Indikasjon d) 

Tradisjonelt plantelækjemiddel til symptomatisk behandling ved mindre betennelsar i slimhinna i munnhòla. 

Middelet er eit tradisjonelt plantelækjemiddel til bruk ved visse indikasjonar som utelukkande byggjer på langvarig bruk. 

Tradisjon 

Europeisk. 

Tilrådd styrke 

Sjå «Tilrådd dosering». 

Tilrådd dosering 

Indikasjon a) 

Ungdom, vaksne og eldre 

Enkeltdose 

0,03-0,07 ml ufortynna eterisk olje til påføring på det aktuelle området med ein bomullspinne 1-3 gonger dagleg. 

Flytande preparat som inneheld 0,5–10 % eterisk olje, til påføring på det aktuelle området 1-3 gonger dagleg. 

Indikasjon b) 

Ungdom, vaksne og eldre 

Enkeltdose 

Oljeaktig væske eller halvfaste preparat som inneheld 10 % eterisk olje, til påføring på det aktuelle området 1-3 gonger 

dagleg, eller 

0,7-1 ml eterisk olje rørt ut i 100 ml lunka vatn, til påføring på dei aktuelle hudområda med ein bandasje som først er fukta 

med væska. Ufortynna eterisk olje til påføring på byllen med ein bomullspinne 2-3 gonger dagleg. 

Indikasjon c) 

Ungdom, vaksne og eldre 

Enkeltdose 

Oljeaktig væske eller halvfaste preparat som inneheld 10 % eterisk olje, til påføring på det aktuelle området 1-3 gonger 

dagleg. Bland 0,17-0,33 ml eterisk olje i nok varmt vatn til å dekkje føtene. Ha føtene i blandinga 5-10 minuttar kvar dag. 

Ufortynna eterisk olje til påføring på det aktuelle området med ein bomullspinne 2-3 gonger dagleg. 

Indikasjon d) 

Ungdom, vaksne og eldre 

0,17-0,33 ml eterisk olje blanda med 100 ml vatn til skyljing eller gurgling fleire gonger om dagen. 

Bør ikkje nyttast til barn under tolv år (sjå «Særlege åtvaringar og førebyggjande tiltak ved bruk»).  
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Tilførselsveg 

Indikasjon a), b) og c) 

Til bruk på huda. 

Indikasjon d) 

Til bruk i munnhòla. 

Brukstid eller eventuelle restriksjonar på brukstida 

Indikasjon a) 

Dersom symptoma ikkje forsvinn etter éi veke med bruk av lækjemiddelet, bør ein lækjar eller anna kvalifisert 

helsepersonell rådspørjast. 

Indikasjon b) og c) 

Må ikkje nyttast lenger enn éin månad. 

Dersom symptoma ikkje forsvinn ved bruk av lækjemiddelet, bør ein lækjar eller anna kvalifisert helsepersonell 

rådspørjast. 

Indikasjon d) 

Dersom symptoma ikkje forsvinn etter fem dagar med bruk av lækjemiddelet, bør ein lækjar eller anna kvalifisert 

helsepersonell rådspørjast. 

Andre opplysningar som er naudsynte for trygg bruk 

Kontraindikasjonar 

Overfølsemdsreaksjon mot det verksame stoffet eller mot kolofonium. 

Særlege åtvaringar og førebyggjande tiltak ved bruk 

Bør ikkje nyttast til barn under tolv år på grunn av manglande relevante data. 

Avbryt bruken dersom det oppstår utslett. 

Må ikkje nyttast i munnen eller andast inn. 

Må ikkje nyttast i auga eller øyra. 

Dersom symptoma forverrar seg ved bruk av lækjemiddelet, bør ein lækjar eller anna kvalifisert helsepersonell rådspørjast. 

Indikasjon a) 

Ved feber eller teikn til hudinfeksjon som forverrar seg, bør ein lækjar eller anna kvalifisert helsepersonell rådspørjast. 

Indikasjon b) 

Ved alvorleg akne bør ein lækjar eller anna kvalifisert helsepersonell rådspørjast. 

Indikasjon c) 

For behandling av soppinfeksjon bør ein lækjar eller anna kvalifisert helsepersonell rådspørjast.  
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Indikasjon d) 

Må ikkje svelgjast. 

Interaksjon med andre lækjemiddel og andre former for interaksjon 

Ingen er melde. 

Fertilitet, graviditet og amming 

Det ligg ikkje føre data om tryggleik under graviditet og amming. Ettersom det ikkje ligg føre tilstrekkelege data, bør 

middelet ikkje nyttast under graviditet og amming. 

Ingen tilgjengelege data om fertilitet. 

Verknader på evna til å føre motorvogn og nytte maskiner 

Det har ikkje vore utført studiar av verknaden på evna til å føre motorvogn og nytte maskiner. 

Biverknader 

Det er rapportert om hudreaksjonar, medrekna svie, mild pruritus, brennande kjensle, irritasjon, kløe, stikking, raud hud, 

ødem (kontaktdermatitt) eller andre allergiske reaksjonar. Frekvensen av denne typen reaksjonar er ikkje kjend. 

Brennande kjensle i huda er rapportert. Frekvensen er låg (< 1/1 000). 

Dersom andre biverknader som ikkje er nemnde ovanfor, skulle inntreffe, bør ein lækjar eller anna kvalifisert 

helsepersonell rådspørjast. 

Overdosering 

Ved bruk på huda: 

Ingen er melde. 

Ved bruk i munnhòla: 

Utilsikta overdosering kan føre til svekking av sentralnervesystemet og redusert muskelkraft. Hjå vaksne forsvinn desse 

symptoma vanlegvis innan 36 timar. 

Ved svelging bør pasienten overvakast og gjevast standard behandling dersom det krevst. 

Hjå barn er svelging av tetreolje ein medisinsk naudssituasjon som krev omgåande sjukehusbehandling og pustehjelp. 

Farmasøytiske opplysningar (dersom det er naudsynt) 

Skal lagrast i lufttette behaldarar, skjerma mot lys og varme. 

Riktig lagring og handtering er naudsynt for å unngå at det dannar seg oksidasjonsprodukt som medfører større risiko for 

hudsensibilisering. 

Farmakologiske verknader eller verknader som er rimelege på grunnlag av langvarig bruk og røynsle (dersom dette er 

naudsynt for trygg bruk av produktet) 

Ikkje relevant.» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/227 

av 9. februar 2017 

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(pentabromfenyl)eter(*) 

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(pentabromfenyl)eter («deka-BDE») er mye brukt som flammehemmende tilsetningsstoff innenfor mange ulike 

sektorer, særlig i plast- og tekstilprodukter, men også i klebemidler, tetningsmasse, belegg og trykkfarger. 

2) Den 29. november 2012 identifiserte medlemsstatskomiteen nevnt i artikkel 76 nr. 1 bokstav e) i forordning (EF) 

nr. 1907/2006 deka-BDE som et persistent, bioakkumulerende og giftig stoff («PBT») og et svært persistent og svært 

bioakkumulerende stoff («vPvB») i samsvar med artikkel 57 bokstav d) og e) i forordning (EF) nr. 1907/2006. Den  

19. desember 2012 ble stoffet oppført på listen over stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, for eventuell 

oppføring i vedlegg XIV til REACH. 

3) Den 2. mai 2013 foreslo Norge at deka-BDE bør oppføres i vedlegg A (eliminering) til Stockholm-konvensjonen om 

persistente, organiske, forurensende stoffer. 

4) På bakgrunn av Norges forslag mente Kommisjonen at å underlegge deka-BDE kravet om godkjenning i henhold til 

forordning (EF) nr. 1907/2006 ikke lenger var det mest hensiktsmessige lovgivningsmessige tiltaket. Den 21. juni 2013 

anmodet Kommisjonen Det europeiske kjemikaliebyrå («Byrået») om å utarbeide dokumentasjon som er i samsvar med 

kravene i vedlegg XV til forordning (EF) nr. 1907/2006 (heretter kalt «vedlegg XV-dokumentasjon»), med henblikk på 

å innlede framgangsmåten for begrensning i henhold til artikkel 69 til 73 i nevnte forordning. 

5) Den 4. august 2014 framla Byrået, i samarbeid med Norge, vedlegg XV-dokumentasjon(2) for Komiteen for risiko-

vurdering (heretter kalt «RAC» – Committee for Risk Assessment) og komiteen for sosioøkonomisk analyse (heretter 

kalt «SEAC» – Committee for Socio-Economic Analysis). Dokumentasjonen viste at tiltak på unionsplan er nødvendig 

for å håndtere de risikoene for menneskers helse og for miljøet som framstilling, omsetning eller bruk av deka-BDE 

medfører, alene, som en bestanddel i andre stoffer, i stoffblandinger eller i produkter. 

6) RAC vedtok 2. juni 2015 en uttalelse som bekreftet at deka-BDEs persistente og bioakkumulerende egenskaper, gir 

grunn til særlig bekymring når det gjelder stoffets spredning og mulige langsiktige skader for miljøet, også etter at 

utslippene har opphørt. I tillegg kan eksponering for deka-BDE føre til nevrotoksisitet hos pattedyr, herunder 

mennesker. 

7) RAC var enig i konklusjonen i vedlegg XV-dokumentasjonen, at en generell begrensning av all bruk av deka-BDE, med 

særlige unntak, vil redusere utslipp av deka-BDE så mye som mulig på mellomlang til lang sikt.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 35 av 10.2.2017, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 89/2017 av 5. mai 2017 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 11 av 7.2.2019, s. 43. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) http://echa.europa.eu/documents/10162/a3f810b8-511d-4fd0-8d78-8a8a7ea363bc 

2020/EØS/34/43 
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8) Den 10. september 2015 vedtok SEAC en uttalelse der den angir at den foreslåtte begrensningen, som endret av SEAC, 

er det mest hensiktsmessige tiltaket på unionsplan for å redusere utslipp av deka-BDE med hensyn til sosioøkonomiske 

fordeler og kostnader. SEAC baserte uttalelsen på kostnadseffektiviteten til den foreslåtte begrensningen, som endret, og 

på en rekke ytterligere kvalitative argumenter. 

9) SEAC sluttet seg til forslaget i vedlegg XV-dokumentasjonen om å utsette anvendelsen av begrensningen med 

18 måneder slik at berørte parter kan treffe nødvendige tiltak for å overholde sine forpliktelser. 

10) RAC og SEAC var enige i unntaket fra begrensningen som ble foreslått i vedlegg XV-dokumentasjonen for sektoren for 

sivil luftfart. Etter merknader mottatt under den offentlige høringen foreslo SEAC dessuten at begrensningen bør 

omfatte militære luftfartøyer. 

11) Den foreslåtte begrensningen bør ikke få anvendelse på elektrisk og elektronisk utstyr som omfattes av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU(1), ettersom omsetningen av slikt utstyr som inneholder polybromerte 

difenyletere (PBDE) i en konsentrasjon på over 0,1 vektprosent, allerede er regulert ved nevnte direktiv. 

12) RAC og SEAC samtykket dessuten i at de produktene som allerede er brakt i omsetning før anvendelsesdatoen for 

nevnte begrensning, bør unntas fra begrensningen. 

13) På grunnlag av opplysninger fra den offentlige høringen foreslo SEAC unntak for reservedeler til motorvogner som 

omfattes av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(2), for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer som omfattes av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013(3), og for maskiner som omfattes av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2006/42/EF(4), forutsatt at disse kjøretøyene og maskinene er produsert før 1. juli 2018. SEAC begrunnet 

disse unntakene med den uforholdsmessig store byrden den foreslåtte begrensningen ville medføre når det gjelder disse 

reservedelene, på grunn av de små volumene det dreier seg om, den gradvise reduksjonen i mengden deka-BDE som 

kreves (når kjøretøyer og maskiner kasseres) og kostnadene ved testing av alternative materialer til framstilling av slike 

reservedeler. SEAC mente at det ikke var noe grunnlag for å behandle reservedeler til disse kjøretøyene og maskinene 

forskjellig, selv om deres levetid varierer. 

14) Byråets forum for utveksling av opplysninger om gjennomføring, nevnt i artikkel 76 nr. 1 bokstav f) i forordning (EF) 

nr. 1907/2006, ble rådspurt under framgangsmåten for begrensning, og det ble tatt hensyn til dets uttalelse. 

15) Den 28. september 2015 framla Byrået uttalelsene fra RAC og SEAC(5) for Kommisjonen. 

16) På grunnlag av disse uttalelsene mener Kommisjonen at framstilling, bruk eller omsetning av deka-BDE alene, som en 

bestanddel i andre stoffer, i stoffblandinger og i produkter medfører en uakseptabel risiko for menneskers helse og 

miljøet. Kommisjonen mener at disse risikoene må reduseres på unionsplan. 

17) På bakgrunn av den gjenstående usikkerheten rundt materialgjenvinningssektorens kapasitet til å sikre håndtering av 

avfall som inneholder deka-BDE, mener Kommisjonen at utsettelsesperioden må være lengre enn 18 måneder. 

18) Muligheten til å sikre fortsatt tilgang til deka-BDE til framstilling av sivile og militære luftfartøyer bør begrenses til ti år 

fra denne forordning trer i kraft, ettersom dette bør gi industrien tilstrekkelig tid til å tilpasse seg. Det bør også gis 

unntak i forbindelse med framstilling og omsetning av reservedeler til alle luftfartøyer, både sivile og militære, som er 

produsert før utløpet av nevnte periode. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk 

utstyr (EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og 

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 av 5. februar 2013 om godkjenning av og markedstilsyn for jordbruks- og 

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

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF av 17. mai 2006 om maskiner, og om endring av direktiv 95/16/EF (EUT L 157 av 

9.6.2006, s. 24). 

(5) http://echa.europa.eu/documents/10162/b5ac0c91-e110-4afb-a68d-08a923b53275 
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19) Det bør være et unntak for framstilling og omsetning av reservedeler til motorvogner og maskiner nevnt i betraktning 

13, som er produsert før 2. mars 2019. 

20) Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor endres. 

21) 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. 

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

Utferdiget i Brussel 9. februar 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG 

I vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 skal ny post lyde: 

«67. Bis(pentabromfenyl)eter (deka-

bromdifenyleter, deka-BDE) 

CAS-nr. 1163-19-5 

EF-nr. 214-604-9 

1. Skal ikke framstilles eller bringes i omsetning som et stoff alene etter  

2. mars 2019. 

2. Skal ikke brukes i framstillingen av eller bringes i omsetning i 

a) et annet stoff, som en bestanddel, 

b) en stoffblanding, 

c) et produkt, eller i en del av dette, i en konsentrasjon lik eller høyere 

enn 0,1 vektprosent, etter 2. mars 2019. 

3. Nummer 1 og 2 får ikke anvendelse på et stoff, en bestanddel i et annet 

stoff eller stoffblanding som skal brukes, eller som brukes 

a) i produksjonen av et luftfartøy før 2. mars 2027. 

b) i produksjonen av reservedeler til en av følgende: 

i) Et luftfartøy som er produsert før 2. mars 2027. 

ii) Motorvogner som omfattes av direktiv 2007/46/EF, landbruks- og 

skogbrukskjøretøyer som omfattes av europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EU) nr. 167/2013(*) eller maskiner som omfattes av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF(**), produsert før 

2. mars 2019. 

4. Nummer 2 bokstav c) får ikke anvendelse på følgende: 

a) Produkter som er brakt i omsetning før 2. mars 2019. 

b) Luftfartøyer produsert i samsvar med nr. 3 bokstav a). 

c) Reservedeler til luftfartøyer, kjøretøyer eller maskiner som er 

produsert i samsvar med nr. 3 bokstav b). 

d) Elektrisk og elektronisk utstyr som omfattes av virkeområdet for 

direktiv 2011/65/EU. 

5. I denne posten menes med «luftfartøy» 

a) et sivilt luftfartøy som er produsert i samsvar med et typesertifikat 

utstedt i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 216/2008(***) eller en godkjenning for design utstedt i henhold til 

nasjonale regler 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 Chicago-

konvensjonen om internasjonal sivil luftfart, 

b) et militært luftfartøy. 

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 av 5. februar 2013 om godkjenning av og markedstilsyn for jordbruks- og 

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

(**) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF av 17. mai 2006 om maskiner, og om endring av direktiv 95/16/EF (EUT L 157 av 

9.6.2006, s. 24). 

(***) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et 

europeisk flysikkerhetsbyrå, og om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF 

(EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1).» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1726 

av 27. september 2016 

om endring av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til 

karvon, diammoniumfosfat, Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02 og myse(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

direktiv 91/414/EØF(1), særlig artikkel 5 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det er ikke fastsatt særlige grenseverdier for karvon, diammoniumfosfat, Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02 og 

myse. Ettersom disse stoffene ikke er oppført i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005, får standardverdien på 

0,01 mg/kg fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) anvendelse. 

2) Når det gjelder karvon, konkluderte Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten»)(2) med at 

karvon (d-/l-karvon i et forhold på minst 100:1) bør oppføres i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005. 

3) Diammoniumfosfat er godkjent som basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1107/2009(3). I lys av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/548(4) mener Kommisjonen at stoffet 

bør oppføres i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005. 

4) Når det gjelder Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02, konkluderte Myndigheten(5) med at stoffet bør oppføres i 

vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005. 

5) Myse er godkjent som basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009. I lys av 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/560(6) mener Kommisjonen at stoffet bør oppføres i vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 396/2005. 

6) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

7) 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 261 av 28.9.2016, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 90/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 av 7.2.2019, s. 45. 

(1) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1. 

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 2016. Statement on the assessment of the pesticide active substance carvone (d-/l-

carvone at a ratio of at least 100:1) for inclusion in Annex IV of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2016;14(2):4405,  

14 s. doi:10.2903/j.efsa.2016.4405. 

(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) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/548 av 8. april 2016 om godkjenning av basisstoffet diammoniumfosfat i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 95 av 9.4.2016, s. 1). 

(5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 2015. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active 

substance Saccharomyces cerevisiae LAS02. EFSA Journal 2015;13(12):4322, 29 s. doi:10.2903/j.efsa.2015.4322. 

(6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/560 av 11. april 2016 om godkjenning av basisstoffet myse 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 96 av 12.4.2016, s. 23). 

2020/EØS/34/44 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005 innsettes følgende poster i alfabetisk rekkefølge: 

«karvon(*) 

  

(*) På tidspunktet for oppføring i vedlegg IV viser anbefalingen fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

til gjeldende bruk. Dersom ny bruk planlegges, må den godkjennende medlemsstaten vurdere virkningen på 

forbrukernes eksponering.» 

«diammoniumfosfat» 

«Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02» 

«myse.» 

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 27. september 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1902 

av 27. oktober 2016 

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

grenseverdier for rester av acetamiprid, ametoktradin, azoksystrobin, cyflutrin, difluoreddiksyre, 

dimetomorf, fenpyrazamin, flonikamid, fluazinam, fludioksonil, flupyradifuron, flutriafol, fluksapyroksad, 

metkonazol, prokvinazid, protiokonazol, pyriproksyfen, spirodiklofen og trifloksystrobin 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 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdier for rester av acetamiprid, azoksystrobin, dimetomorf, flonikamid, fludioksonil, flutriafol, metkonazol, 

protiokonazol og trifloksystrobin er fastsatt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005. Grenseverdier for rester av 

cyflutrin er fastsatt i vedlegg II og i del B i vedlegg III til nevnte forordning. Grenseverdier for rester av ametoktradin, 

difluoreddiksyre, fenpyrazamin, fluazinam, flupyradifuron, fluksapyroksad, prokvinazid, pyriproksyfen og spirodiklofen 

er fastsatt i del A i vedlegg III til nevnte forordning. 

2) I forbindelse med en vurdering av hvorvidt det skulle gis godkjenning for bruk på bordoliven, tomater, sylteagurker, 

bønner (med belg), erter (med belg), belgfrukter (tørkede), rapsfrø, oliven til produksjon av olivenolje samt hvete av et 

plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet acetamiprid, er det i samsvar med artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 396/2005 inngitt en søknad om endring av de gjeldende grenseverdiene. 

3) Når det gjelder ametoktradin, er det inngitt en slik søknad for pipeløk. Når det gjelder azoksystrobin, er det inngitt en 

slik søknad for bord- og vindruer. Når det gjelder cyflutrin, er det inngitt en slik søknad for bygg, havre, rug og hvete 

etter bruk av beta-cyflutrin på disse produktene. Når det gjelder dimetomorf, er det inngitt en slik søknad for 

blomsterkål og «spinat og lignende blader». Når det gjelder flonikamid, er det inngitt en slik søknad for «urter og 

spiselige blomster». Når det gjelder fludioksonil, er det inngitt en slik søknad for «salat og salatplanter», «spinat og 

lignende blader», «urter og spiselige blomster» og erter (uten belg). Når det gjelder difluoreddiksyre og flupyradifuron, 

er det inngitt en slik søknad for jordbær, bjørnebær og bringebær etter bruk av flupyradifuron på disse produktene. Når 

det gjelder prokvinazid, er det inngitt en slik søknad for epler og pærer. Når det gjelder protiokonazol, er det inngitt en 

slik søknad for solsikkefrø. Når det gjelder pyriproksyfen, er det inngitt en slik søknad for bananer. Når det gjelder 

spirodiklofen, er det inngitt en slik søknad for tranebær og stikkelsbær. Når det gjelder trifloksystrobin, er det inngitt en 

slik søknad for knollselleri. 

4) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 og 4 i forordning (EF) nr. 396/2005 er det inngitt en søknad for dimetomorf på papaya, 

fenpyrazamin på bær fra halvbusker og blåbær, fluazinam på blåbær, flutriafol på jordbær, fluksapyroksad på mandler, 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 298 av 4.11.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 91/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 av 7.2.2019, s. 47. 

2020/EØS/34/45 
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paranøtter, kastanjer, hasselnøtter, macadamianøtter, pekannøtter, pinjekjerner, valnøtter, kirsebær, druer, jordbær, 

blåbær, mango, «andre rot- og knollvekster» med kodenummer 0213000, frukter av gresskarfamilien, brokkoli, kinakål, 

sennepsfrø, kardon, stilkselleri, florentinsk fennikel, rabarbra, ris og sukkerrør samt metkonazol på blåbær, poteter, 

«tropiske rot- og knollvekster», belgfrukter og solsikkefrø. Søkeren hevder at den tillatte bruken av nevnte stoffer på 

slike vekster i USA, Canada og Brasil fører til restmengder som overstiger grenseverdiene i forordning (EF) 

nr. 396/2005, og at høyere grenseverdier er nødvendig for å unngå handelshindringer for import av disse vekstene. 

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

vurderingsrapportene er oversendt Kommisjonen. 

6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», har vurdert søknadene og 

vurderingsrapportene, og undersøkte særlig risikoene for forbrukerne og, der det var relevant, for dyr, og har avgitt 

grunngitte uttalelser om de foreslåtte grenseverdiene(2). Myndigheten oversendte disse uttalelsene til Kommisjonen og 

medlemsstatene og gjorde dem tilgjengelige for offentligheten. 

7) Når det gjelder bruk av fluksapyroksad i andre rot- og knollvekster enn reddiker, konkluderte Myndigheten i sin 

grunngitte uttalelse med at de framlagte dataene ikke er tilstrekkelige til å fastsette nye grenseverdier. De gjeldende 

grenseverdiene bør derfor forbli uendret. 

8) Når det gjelder prokvinazid, anbefalte Myndigheten å øke de gjeldende grenseverdiene for lever og nyrer fra sau og geit 

for å ta hensyn til bruken av det aktive stoffet på epler og pærer. Ettersom det ikke er funnet rester av prokvinazid i 

produkter av småfe, bør definisjonen av restmengde med henblikk på håndhevelse bare omfatte den relevante 

metabolitten (IN-MU210). 

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

av 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 stoffenes toksikologiske egenskaper. Verken livslang eksponering for disse stoffene gjennom 

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

berørte produktene, viste at det var noen risiko for at akseptabelt daglig inntak eller akutt referansedose overskrides. 

10) Når det gjelder flupyradifuron, framla Myndigheten en konklusjon om fagfellevurderingen av risikovurderingen av 

pesticider med det aktive stoffet(3). I henhold til relevant god landbrukspraksis, bør grenseverdien for difluoreddiksyre i 

salat fastsettes til 0,09 mg/kg for å ta hensyn til bruken av flupyradifuron på nevnte produkt på en tilfredsstillende måte. 

11) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser og konklusjon, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for 

saken, anses de foreslåtte endringene av grenseverdiene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 396/2005. 

12) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør 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 

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

Utferdiget i Brussel 27. oktober 2016. 

 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 levels for acetamiprid in various crops. EFSA Journal 

2016;14(2):4385 [25 s.]. 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for ametoctradin in spring onions. EFSA Journal 

2016;14(4):4448 [19 s.]. 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for azoxystrobin in grapes. EFSA Journal 2016;14(2):4415 

[17 s.]. 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for beta-cyfluthrin in various cereals. EFSA Journal 

2016;14(3):4417 [23 s.]. 

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for dimethomorph in papaya. EFSA Journal 2016;14(4):4449 [19 s.]. 
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels (MRLs) for dimethomorph in various crops. EFSA Journal 

2016;14(1):4381 [19 s.]. 
Reasoned opinion on the setting import tolerances for fenpyrazamine in blueberries and cane fruits. EFSA Journal 2016;14(2):4384  
[20 s.]. 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for flonicamid in herbs and edible flowers. EFSA Journal 

2016;14(4):4467 [19 s.]. 

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for fluazinam in blueberries. EFSA Journal 2016;14(4):4460 [20 s.]. 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fludioxonil in various crops. EFSA Journal 

2016;14(3):4445 [20 s.]. 
Reasoned opinion on the setting of new maximum residue levels for flupyradifurone in strawberries, blackberries and raspberries. EFSA 

Journal 2016;14(3):4423 [19 s.]. 
Reasoned opinion on the setting of import tolerance for flutriafol in strawberries. EFSA Journal 2016;14(3):4427 [20 s.]. 
Reasoned opinion on the setting of import tolerances for fluxapyroxad in various crops. EFSA Journal 2016;14(3):4404 [28 s.]. 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for metconazole in various crops. EFSA Journal 

2016;14(4):4451 [23 s.]. 
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for proquinazid in apples, pears and animal commodities. 

EFSA Journal 2016;14(3):4428 [24 s.]. 
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for prothioconazole in sunflower seeds. EFSA Journal 

2015;13(12):4371 [24 s.]. 
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyriproxyfen in bananas. EFSA Journal 2016;14(2):4387 

[18 s.]. 
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels (MRLs) for spirodiclofen in berries. EFSA Journal 

2016;14(4):4457 [17 s.]. 
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level (MRL) for trifloxystrobin in celeriacs. EFSA Journal 

2016;14(1):4383 [17 s.]. 

(3) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flupyradifurone. EFSA Journal 2015;13(2):4020 

[101 s.]. 
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VEDLEGG 

I vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg II skal kolonnene for acetamiprid, azoksystrobin, cyflutrin, dimetomorf, flonikamid, fludioksonil, flutriafol, metkonazol, protiokonazol og trifloksystrobin lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 
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0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER           

0110000 Sitrusfrukter 0,9 15 0,02(*)  0,15(+) 10 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,5 

0110010 Grapefrukt    0,01(*)       

0110020 Appelsiner    0,8       

0110030 Sitroner    0,01(*)       

0110040 Lime    0,01(*)       

0110050 Mandariner    0,01(*)       

0110990 Andre    0,01(*)       

0120000 Nøtter 0,07  0,02(*) 0,02(*) 0,06(*)  0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02 

0120010 Mandler  0,01    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(*)     
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0120060 Hasselnøtter  0,01    0,01(*)     

0120070 Macadamianøtter  0,01    0,01(*)     

0120080 Pekannøtter  0,01    0,01(*)     

0120090 Pinjekjerner  0,01    0,01(*)     

0120100 Pistasienøtter  1    0,2     

0120110 Valnøtter  0,01    0,01(*)     

0120990 Andre  0,01    0,01(*)     

0130000 Kjernefrukter 0,8 0,01(*) 0,2 0,01(*) 0,3 5 0,4(+) 0,02(*) 0,01(*) 0,7 

0130010 Epler           

0130020 Pærer           

0130030 Kveder           

0130040 Mispel   (**)        

0130050 Japansk mispel   (**)        

0130990 Andre           

0140000 Steinfrukter  2  0,01(*)     0,01(*) 3 

0140010 Aprikoser 0,8  0,3  0,03(*) 5 0,01(*) 0,1   

0140020 Kirsebær (søte) 1,5  0,2  0,4(+) 5 1 0,2   

0140030 Ferskener 0,8  0,3  0,4 10 0,6 0,1   

0140040 Plommer 0,03  0,2  0,3(+) 5 0,4 0,02(*)   

0140990 Andre 0,01(*)  0,02(*)  0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*)   

0150000 Bær og små frukter     0,03(*)      

0151000 a) druer 0,5 3 0,3 3    0,02(*) 0,01(*) 3 

0151010 Borddruer      5 0,8    

0151020 Vindruer      4 1,5(+)    
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0152000 b) jordbær 0,5 10 0,02(*) 0,7  4(+) 1,5 0,02(*) 0,01(*) 1 

0153000 c) bær fra halvbusker 2 5 0,02(*)   5 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 3 

0153010 Bjørnebær    0,05(+)       

0153020 Blåbringebær    0,01(*)       

0153030 Bringebær (røde og gule)    0,05(+)       

0153990 Andre    0,01(*)       

0154000 d) andre små frukter og bær   0,02(*) 0,01(*)   0,01(*)    

0154010 Blåbær 2 5    2  0,4 0,01(*) 2 

0154020 Tranebær 2 0,5    2  0,02(*) 0,15 0,01(*) 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 2 5    2  0,02(*) 0,01(*) 1,5(+) 

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule) 2 5    2  0,02(*) 0,01(*) 1,5(+) 

0154050 Nyper 2 5 (**)   0,01(*)  0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0154060 Morbær (svart og hvit) 2 5 (**)   0,01(*)  0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0154070 Azarolhagtorn 0,01(*) 5 (**)   0,01(*)  0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0154080 Hyllebær 2 5 (**)   0,8  0,02(*) 0,01(*) 2 

0154990 Andre 0,01(*) 5    0,01(*)  0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0160000 Forskjellige frukter med   0,02(*)  0,03(*)    0,01(*)  

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

0161010 Dadler 0,01(*) 0,01(*)        0,01(*) 

0161020 Fikener 0,03 0,01(*)        0,01(*) 

0161030 Bordoliven 0,9 0,01(*)        0,3 

0161040 Kumquat 0,01(*) 0,01(*)        0,01(*) 

0161050 Stjernefrukt 0,01(*) 0,1 (**)       0,01(*) 

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon 0,01(*) 0,01(*) (**)       0,01(*) 
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0161070 Jambolan 0,01(*) 0,01(*) (**)       0,01(*) 

0161990 Andre 0,01(*) 0,01(*)        0,01(*) 

0162000 b) uspiselig skall, små 0,01(*)   0,01(*)   0,01(*) 0,02(*)   

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)  0,01(*)    15    0,01(*) 

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

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja  4    0,01(*)    4(+) 

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

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

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

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

0163000 c) uspiselig skall, store           

0163010 Avokadoer 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*)  0,4 0,01(*) 0,02(*)  0,01(*) 

0163020 Bananer 0,4 2  0,01(*)  0,01(*) 0,3 0,1  0,05 

0163030 Mango 0,01(*) 0,7  0,01(*)  2 0,01(*) 0,02(*)  0,01(*) 

0163040 Papaya 0,01(*) 0,3  0,7  0,01(*) 0,01(*) 0,02(*)  0,6 

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

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

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

0163080 Ananas 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*)  7 0,01(*) 0,02(*)  0,01(*) 

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

0163100 Durian 0,01(*) 0,01(*) (**) 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 0,02(*)  0,01(*) 

0163110 Surannona/guanabana 0,01(*) 0,01(*) (**) 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 0,02(*)  0,01(*) 

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

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE           

0210000 Rot- og knollvekster 0,01(*)          

0211000 a) poteter  7 0,04 0,05 0,09 5 0,01(*) 0,04(*) 0,02(*) 0,02 
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0212000 b) tropiske rot- og knollvekster  1 0,02(*) 0,01(*) 0,03(*)  0,01(*) 0,04(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0212010 Kassava      0,01(*)     

0212020 Søtpoteter      10     

0212030 Jams      10     

0212040 Arrowrot   (**)   0,01(*)     

0212990 Andre      0,01(*)     

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt 

sukkerbete 

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

0213010 Rødbeter  1  0,01(*)  1 0,06(+)  0,1(+) 0,02 

0213020 Gulrøtter  1  0,01(*)  1 0,01(*)  0,1(+) 0,1 

0213030 Knollselleri  1  0,01(*)  0,2 0,01(*)  0,01(*) 0,03 

0213040 Pepperrot  1  0,01(*)  1 0,01(*)  0,1(+) 0,08 

0213050 Jordskokk  1  0,01(*)  0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 

0213060 Pastinakk  1  0,01(*)  1 0,01(*)  0,1(+) 0,04 

0213070 Rotpersille  1  0,01(*)  1 0,01(*)  0,1(+) 0,08 

0213080 Reddiker  1,5  1,5  0,3 0,01(*)  0,01(*) 0,08 

0213090 Havrerot  1  0,01(*)  1 0,01(*)  0,1(+) 0,04 

0213100 Kålrot  1  0,01(*)  0,01(*) 0,01(*)  0,1(+) 0,04 

0213110 Neper  1  0,01(*)  0,01(*) 0,01(*)  0,1(+) 0,04 

0213990 Andre  1  0,01(*)  0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 

0220000 Løk  10 0,02(*)  0,03(*)  0,01(*) 0,02(*)   

0220010 Hvitløk 0,02   0,6  0,02   0,01(*) 0,01(*) 

0220020 Kepaløk 0,02   0,6  0,5   0,05(+) 0,01(*) 

0220030 Sjalottløk 0,01(*)   0,6  0,02   0,05(+) 0,01(*) 

0220040 Pipeløk/vårløk 0,01(*)   9  5   0,01(*) 0,1 

0220990 Andre 0,01(*)   0,15  0,01(*)   0,01(*) 0,01(*) 
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0230000 Fruktbærende grønnsaker           

0231000 a) søtvierfamilien  3  1    0,02(*) 0,01(*)  

0231010 Tomater 0,5  0,05  0,5(+) 3 0,6(+)   0,7 

0231020 Grønnsakpaprika 0,3  0,3  0,3 1 1   0,4(+) 

0231030 Auberginer/eggplanter 0,2  0,1  0,5(+) 0,4 0,01(*)   0,7 

0231040 Okra 0,2  0,02(*)  0,03(*) 0,01(*) 0,01(*)   0,01(*) 

0231990 Andre 0,2  0,02(*)  0,03(*) 0,01(*) 0,01(*)   0,01(*) 

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall  1  0,5 0,5 0,4 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,3 

0232010 Slangeagurker 0,3  0,1       (+) 

0232020 Sylteagurker 0,6  0,1       (+) 

0232030 Mandelgresskar 0,3  0,1  (+)      

0232990 Andre 0,3  0,02(*)        

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 0,2 1 0,02(*) 0,5 0,4(+) 0,3   0,01(*) 0,3 

0233010 Meloner       0,2(+) 0,05(+)   

0233020 Kjempegresskar       0,01(*) 0,02(*)   

0233030 Vannmeloner       0,2(+) 0,02(*)   

0233990 Andre       0,01(*) 0,02(*)   

0234000 d) sukkermais 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,02 0,01(*) 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,2 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,03(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av 

Brassica) 

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

0241000 a) blomsterkål 0,4 5 0,05  0,03(*)    0,05(+) 0,5 

0241010 Brokkoli    5  0,7     
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0241020 Blomkål    0,6  0,01(*)     

0241990 Andre    0,6  0,01(*)     

0242000 b) hodekål  5         

0242010 Rosenkål 0,05  0,2 0,01(*) 0,6 0,01(*)   0,1(+) 0,6 

0242020 Hodekål 0,7  0,3 6 0,03(*) 2   0,09(+) 0,5 

0242990 Andre 0,01(*)  0,2 0,01(*) 0,03(*) 0,01(*)   0,01(*) 0,01(*) 

0243000 c) bladkål 1,5 6 0,3 3 0,03(*)    0,01(*) 3(+) 

0243010 Kinakål/pe-tsai      10     

0243020 Grønnkål      0,01(*)     

0243990 Andre      0,01(*)     

0244000 d) knutekål 0,01(*) 5 0,02(*) 0,02 0,03(*) 0,01(*)   0,01(*) 0,01(*) 

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster           

0251000 a) salat og salatplanter  15 1  0,03(*)  0,01(*) 0,02(*) 0,01(*)  

0251010 Vårsalat 3 (+)  10  20    0,01(*) 

0251020 Salat 3   15  40    15 

0251030 Bredbladet endiv 1,5 (+)  6  20    15(+) 

0251040 Karse og andre spirer og skudd 3 (+)  10  20    0,01(*) 

0251050 Vårkarse 3 (+) (**) 10  20    0,01(*) 

0251060 Salatsennep/rucola 3 (+)  10  20    0,01(*) 

0251070 Sareptasennep 3 (+) (**) 10  20    0,01(*) 

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-

arter) 

3 (+)  10  20    15 

0251990 Andre 0,01(*)   10  20    0,01(*) 
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0252000 b) spinat og lignende blader  15   0,03(*)  0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0252010 Spinat 5  0,02(*) 30  30     

0252020 Portulakk 3  (**) 4  20     

0252030 Mangold/bladbete 3  0,02(*) 4  20     

0252990 Andre 0,01(*)  0,02(*) 4  20     

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

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

0255000 e) sikori/julesalat 0,01(*) 0,3 0,02(*) 0,05 0,03(*) 0,02 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 3 70 0,02(*) 10 6 20 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 15(+) 

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           

0260000 Belgfrukter  3     0,01(*) 0,02(*) 0,01(*)  

0260010 Bønner (med belg) 0,6  0,1 0,01(*) 0,03(*) 1    1(+) 

0260020 Bønner (uten belg) 0,3  0,05 0,04 0,03(*) 0,4    0,01(*) 

0260030 Erter (med belg) 0,6  0,2 0,01(*) 0,03(*) 1    0,01(*) 
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0260040 Erter (uten belg) 0,3  0,05 0,15 0,7 0,3    0,01(*) 

0260050 Linser 0,01(*)  0,05 0,01(*) 0,03(*) 0,05    0,01(*) 

0260990 Andre 0,01(*)  0,05 0,01(*) 0,03(*) 0,01(*)    0,01(*) 

0270000 Stengelgrønnsaker     0,03(*)  0,01(*) 0,02(*)   

0270010 Asparges 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*)  0,01(*)   0,01(*) 0,05 

0270020 Kardon 0,01(*) 15 0,02(*) 0,01(*)  0,01(*)   0,01(*) 0,01(*) 

0270030 Stilkselleri 1,5 15 0,02(*) 15  1,5   0,01(*) 1 

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel 0,01(*) 10 0,02(*) 0,01(*)  0,05   0,01(*) 0,01(*) 

0270050 Artisjokker 0,7 5 0,2 2  0,01(*)   0,01(*) 0,3 

0270060 Purre 0,01(*) 10 0,02(*) 1,5  0,01(*)   0,06(+) 0,7 

0270070 Rabarbra 0,01(*) 0,6 0,02(*) 0,01(*)  0,01(*)   0,01(*) 0,01(*) 

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

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

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

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

0280010 Dyrket sopp           

0280020 Viltvoksende sopp           

0280990 Mose og lav           

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

0300000 BELGFRUKTER 0,15 0,15 0,02(*) 0,01(*) 0,03(*)  0,01(*) 0,15  0,01(*) 

0300010 Bønner      0,5   0,05(+)  

0300020 Linser      0,4   1(+)  

0300030 Erter      0,4   1(+)  

0300040 Lupiner/lupinbønner      0,4   1(+)  

0300990 Andre      0,4   0,01(*)  
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0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER    0,02(*)  0,01(*)     

0401000 Oljeholdige frø           

0401010 Linfrø 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*)  0,06(*)  0,02(*) 0,2 0,09(+) 0,01(*) 

0401020 Peanøtter/jordnøtter 0,01(*) 0,2 0,02(*)  0,06(*)  0,15 0,05(*) 0,02(*)(+) 0,02 

0401030 Valmuefrø 0,01(*) 0,5 0,02(*)  0,06(*)  0,02(*) 0,15 0,09(+) 0,01(*) 

0401040 Sesamfrø 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*)  0,06(*)  0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0401050 Solsikkefrø 0,01(*) 0,5 0,02(*)  0,06(*)  0,02(*) 0,7 0,2 0,01(*) 

0401060 Rapsfrø 0,4 0,5 0,05  0,06(*)  0,5 0,2 0,15(+) 0,01(*) 

0401070 Soyabønner 0,01(*) 0,5 0,03  0,06(*)  0,4 0,05(*) 0,2 0,01(*) 

0401080 Sennepsfrø 0,01(*) 0,5 0,02(*)  0,06(*)  0,5 0,2 0,09(+) 0,01(*) 

0401090 Bomullsfrø 0,7 0,7 0,02(*)  0,2  0,02(*) 0,3 0,02(*) 0,01(*) 

0401100 Gresskarfrø 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*)  0,06(*)  0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0401110 Saflorfrø 0,01(*) 0,01(*) (**)  0,06(*)  0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0401120 Agurkurtfrø 0,01(*) 0,01(*) (**)  0,06(*)  0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0401130 Oljedodrefrø 0,01(*) 0,5 (**)  0,06(*)  0,5 0,05(*) 0,04(+) 0,01(*) 

0401140 Hampefrø 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*)  0,06(*)  0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0401150 Ricinus 0,01(*) 0,01(*) (**)  0,06(*)  0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0401990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*)  0,06(*)  0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,01(*) 

0402000 Oljeholdige frukter  0,01(*) 0,02(*)  0,06(*)  0,02(*) 0,05(*) 0,02(*)  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje 0,9         0,3 

0402020 Oljepalmefrø 0,01(*)  (**)       0,01(*) 

0402030 Oljepalmefrukter 0,01(*)  (**)       0,01(*) 

0402040 Kapok 0,01(*)  (**)       0,01(*) 

0402990 Andre 0,01(*)         0,01(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

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

0500010 Bygg 0,01(*) 1,5 0,3  0,4  0,15 0,4 0,2(+) 0,5 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*)  0,03(*)  0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0500030 Mais 0,01(*) 0,02 0,05(*)  0,03(*)  0,01(*) 0,1 0,1 0,02 

0500040 Hirse 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*)  0,03(*)  0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0500050 Havre 0,01(*) 1,5 0,3  0,4  0,01(*) 0,4 0,05(+) 0,4(+) 

0500060 Ris 0,01(*) 5 0,02(*)  0,03(*)  1,5(+) 0,02(*) 0,01(*) 5 

0500070 Rug 0,01(*) 0,5 0,04  2(+)  0,15 0,06 0,05(+) 0,3 

0500080 Sorghum 0,01(*) 10 0,02(*)  0,03(*)  0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0500090 Hvete 0,1 0,5 0,04  2(+)  0,15 0,15 0,1(+) 0,3 

0500990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*)  0,03(*)  0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNES-

BRØD 

0,05(*)  0,1(*) 0,05(*) 0,1(*)   0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

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

0620000 Kaffebønner  0,03 (**)   0,05(*) 0,15    

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

0631000 a) blomster  60 (**)   0,05(*)     

0631010 Kamille   (**)        

0631020 Jamaicahibisk/roselle   (**)        

0631030 Rose   (**)        

0631040 Jasmin   (**)        

0631050 Lind   (**)        

0631990 Andre   (**)        
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

0632000 b) blader og urter  60 (**)   0,05(*)     

0632010 Jordbær   (**)        

0632020 Rooibos   (**)        

0632030 Maté   (**)        

0632990 Andre   (**)        

0633000 c) røtter  0,3 (**)        

0633010 Vendelrot   (**)   1     

0633020 Ginseng   (**)   4     

0633990 Andre   (**)   1     

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

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

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

0700000 HUMLE 0,05(*) 30 20 80 3(+) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 40 

0800000 KRYDDER   (**)        

0810000 Frøkrydder 0,05(*) 0,3 (**)  0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0810010 Anis/anisfrø   (**) 30       

0810020 Svartkarve   (**) 30       

0810030 Selleri   (**) 30       

0810040 Koriander   (**) 30       

0810050 Spisskummen   (**) 30       

0810060 Dill   (**) 30       

0810070 Fennikel   (**) 30       

0810080 Bukkehornkløver   (**) 30       
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

0810090 Muskatnøtt   (**) 0,05(*)       

0810990 Andre   (**) 30       

0820000 Fruktkrydder 0,05(*) 0,3 (**)  0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0820010 Allehånde   (**) 0,05(*)       

0820020 Sichuanpepper   (**) 0,05(*)       

0820030 Karve   (**) 30       

0820040 Kardemomme   (**) 0,05(*)       

0820050 Einebær   (**) 0,05(*)       

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

0820070 Vanilje   (**) 0,05(*)       

0820080 Tamarind   (**) 0,05(*)       

0820990 Andre   (**) 0,05(*)       

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

0830010 Kanel   (**)        

0830990 Andre   (**)        

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler   (**)        

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

0840020 Ingefær 0,05(*) 0,05(*) (**) 0,05(*) 0,1(*) 1 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 

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

0840040 Pepperrot (+) (+) (**) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 

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

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

0850010 Kryddernellik   (**)        
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

0850020 Kapers   (**)        

0850990 Andre   (**)        

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

0860010 Safran   (**)        

0860990 Andre   (**)        

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

0870010 Muskatblomme   (**)        

0870990 Andre   (**)        

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

0900010 Sukkerbeterøtter  0,2 (**)    0,06 0,06  0,02 

0900020 Sukkerrør  0,01(*) (**)    0,01(*) 0,02(*)  0,01(*) 

0900030 Sikorirøtter  0,09 (**)    0,01(*) 0,02(*)  0,01(*) 

0900990 Andre  0,01(*) (**)    0,01(*) 0,02(*)  0,01(*) 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – 

LANDDYR 

(+)          

1010000 Vev fra    0,01(*)    0,02(*)   

1011000 a) svin  (+)        0,04 

1011010 Muskler 0,02(*) 0,01(*) 0,05  0,02(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) (+) 

1011020 Fettvev 0,02(*) 0,05 0,2  0,02(*) 0,05(*) 0,01(*)  0,01(*) (+) 

1011030 Lever 0,1(*) 0,07 0,05  0,03 0,05(*) 0,1(+)  0,5(+) (+) 

1011040 Nyrer 0,1(*) 0,07 0,05  0,03 0,05(*) 0,01(*)  0,5(+) (+) 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 

0,02(*) 0,07 0,05  0,03 0,05(*) 0,01(*)  0,5(+)  

1011990 Andre 0,02(*) 0,01(*) 0,05  0,03 0,05(*) 0,01(*)  0,5(+)  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1012000 b) storfe  (+)    (+)     

1012010 Muskler 0,05 0,01(*) 0,05  0,03 0,04 0,01(*)  0,01(*) 0,04(+) 

1012020 Fettvev 0,05 0,05 0,2  0,02(*) 0,2 0,01(*)  0,01(*) 0,06(+) 

1012030 Lever 0,1(*) 0,07 0,05  0,04 0,2 0,3(+)  0,5(+) 0,07(+) 

1012040 Nyrer 0,2 0,07 0,05  0,04 0,2 0,01(*)  0,5(+) 0,04(+) 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 

0,02(*) 0,07 0,05  0,04 0,05(*) 0,01(*)  0,5(+) 0,07 

1012990 Andre 0,02(*) 0,01(*) 0,05  0,04 0,05(*) 0,01(*)  0,5(+) 0,02(*) 

1013000 c) sau  (+)    (+)     

1013010 Muskler 0,05 0,01(*) 0,05  0,03 0,04 0,01(*)  0,01(*) 0,04(+) 

1013020 Fettvev 0,05 0,05 0,2  0,02(*) 0,2 0,01(*)  0,01(*) 0,06(+) 

1013030 Lever 0,1(*) 0,07 0,05  0,04 0,2 0,3(+)  0,5(+) 0,07(+) 

1013040 Nyrer 0,2 0,07 0,05  0,04 0,2 0,01(*)  0,5(+) 0,04(+) 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 

0,02(*) 0,07 0,05  0,04 0,05(*) 0,01(*)  0,5(+) 0,07 

1013990 Andre 0,02(*) 0,01(*) 0,05  0,04 0,05(*) 0,01(*)  0,5(+) 0,02(*) 

1014000 d) geit  (+)    (+)     

1014010 Muskler 0,05 0,01(*) 0,05  0,03 0,04 0,01(*)  0,01(*) 0,04(+) 

1014020 Fettvev 0,05 0,05 0,2  0,02(*) 0,2 0,01(*)  0,01(*) 0,06(+) 

1014030 Lever 0,1(*) 0,07 0,05  0,04 0,2 0,3(+)  0,5(+) 0,07(+) 

1014040 Nyrer 0,2 0,07 0,05  0,04 0,2 0,01(*)  0,5(+) 0,04(+) 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 

0,02(*) 0,07 0,05  0,04 0,05(*) 0,01(*)  0,5(+) 0,07 

1014990 Andre 0,02(*) 0,01(*) 0,05  0,04 0,05(*) 0,01(*)  0,5(+) 0,02(*) 

1015000 e) dyr av hestefamilien   (**)        

1015010 Muskler 0,05 0,01(*) (**)  0,03 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 0,04 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1015020 Fettvev 0,05 0,05 (**)  0,02(*) 0,2 0,01(*)  0,01(*) 0,06 

1015030 Lever 0,1(*) 0,07 (**)  0,04 0,2 0,3(+)  0,5(+) 0,07 

1015040 Nyrer 0,2 0,07 (**)  0,04 0,2 0,01(*)  0,5(+) 0,04 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 

0,02(*) 0,07 (**)  0,04 0,05(*) 0,01(*)  0,5(+) 0,07 

1015990 Andre 0,02(*) 0,01(*) (**)  0,04 0,05(*) 0,01(*)  0,5(+) 0,02(*) 

1016000 f) fjørfe  0,01(*)(+) 0,05    0,01(*)  0,01(*) 0,04 

1016010 Muskler 0,02(*)    0,03 0,01(*)    (+) 

1016020 Fettvev 0,02(*)    0,03 0,05(*)    (+) 

1016030 Lever 0,1(*)    0,03 0,05(*)    (+) 

1016040 Nyrer 0,1(*)    0,02(*) 0,05(*)     

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 

0,02(*)    0,03 0,05(*)     

1016990 Andre 0,02(*)    0,03 0,05(*)     

1017000 g) andre oppdrettede landdyr   (**)        

1017010 Muskler 0,05 0,01(*) (**)  0,03 0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 0,04 

1017020 Fettvev 0,05 0,05 (**)  0,02(*) 0,2 0,01(*)  0,01(*) 0,06 

1017030 Lever 0,1(*) 0,07 (**)  0,04 0,2 0,3(+)  0,5(+) 0,07 

1017040 Nyrer 0,2 0,07 (**)  0,04 0,2 0,01(*)  0,5(+) 0,04 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 

0,02(*) 0,07 (**)  0,04 0,05(*) 0,01(*)  0,5(+) 0,07 

1017990 Andre 0,02(*) 0,01(*) (**)  0,04 0,05(*) 0,01(*)  0,5(+) 0,02(*) 

1020000 Melk 0,05 0,01(*)(+) 0,02(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*)(+) 0,02(*) 

1020010 Storfe          (+) 

1020020 Sau          (+) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1020030 Geit          (+) 

1020040 Hest           

1020990 Andre           

1030000 Fugleegg 0,02(*) 0,01(*)(+) 0,02(*) 0,01(*) 0,04 0,05(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,04(+) 

1030010 Kylling           

1030020 And   (**)        

1030030 Gås   (**)        

1030040 Vaktel   (**)        

1030990 Andre   (**)        

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

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

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

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

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(**) Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien for restmengder som fastsatt i vedlegg III del B, gjelder for. 

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

(F) = Løselig i fett. 

Acetamiprid (R) 

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

Acetamiprid – kode 1000000 unntatt 1040000: Summen av acetamiprid og N-desmetyl-acetamiprid (IM-2-1), uttrykt som acetamiprid. 

(+) Gjeldende 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 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 5. februar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR 

1010000 Vev fra  
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1011000 a) svin 

1011010 Muskler 

1011020 Fettvev 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1011990 Andre 

1012000 b) storfe 

1012010 Muskler 

1012020 Fettvev 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1012990 Andre 

1013000 c) sau 

1013010 Muskler 

1013020 Fettvev 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1013990 Andre 

1014000 d) geit 

1014010 Muskler 

1014020 Fettvev 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1014990 Andre  
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1015000 e) dyr av hestefamilien 

1015010 Muskler 

1015020 Fettvev 

1015030 Lever 

1015040 Nyrer 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1015990 Andre 

1016000 f) fjørfe 

1016010 Muskler 

1016020 Fettvev 

1016030 Lever 

1016040 Nyrer 

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1016990 Andre 

1017000 g) andre oppdrettede landdyr 

1017010 Muskler 

1017020 Fettvev 

1017030 Lever 

1017040 Nyrer 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1017990 Andre 

1020000 Melk 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

1020040 Hest 

1020990 Andre 

1030000 Fugleegg  
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1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 

1030040 Vaktel 

1030990 Andre 

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 

1050000 Amfibier og krypdyr 

1060000 Virvelløse landdyr 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 

Azoksystrobin 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i 

første punktum dersom disse framlegges innen 1. juli 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0251010 Vårsalat 

0251030 Bredbladet endiv 

0251040 Karse og andre spirer og skudd 

0251050 Vårkarse 

0251060 Salatsennep/rucola 

0251070 Sareptasennep 

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter) 

(+) Gjeldende 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 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolitters toksisitet mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i 

første punktum dersom disse framlegges innen 1. juli 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011000 a) svin 

1011010 Muskler 

1011020 Fettvev 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer  
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1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1011990 Andre 

1012000 b) storfe 

1012010 Muskler 

1012020 Fettvev 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1012990 Andre 

1013000 c) sau 

1013010 Muskler 

1013020 Fettvev 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1013990 Andre 

1014000 d) geit 

1014010 Muskler 

1014020 Fettvev 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1014990 Andre 

1016000 f) fjørfe 

1016010 Muskler 

1016020 Fettvev 

1016030 Lever 

1016040 Nyrer  
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1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1016990 Andre 

1020000 Melk 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

1020040 Hest 

1020990 Andre 

1030000 Fugleegg 

1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 

1030040 Vaktel 

1030990 Andre 

Dimetomorf (summen av isomerer) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i 

første punktum dersom disse framlegges innen 13. juli 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0153010 Bjørnebær 

0153030 Bringebær (røde og gule) 

(+) Gjeldende 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 

Flonikamid (summen av flonikamid, TFNA og TFNG, uttrykt som flonikamid) (R) 

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

Flonikamid – kode 1000000 unntatt 1040000: Summen av flonikamid og TFNA-AM, uttrykt som flonikamid 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0110000 Sitrusfrukter 

0110010 Grapefrukt  
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0110020 Appelsiner 

0110030 Sitroner 

0110040 Lime 

0110050 Mandariner 

0110990 Andre 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i 

første punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0140020 Kirsebær (søte) 

0140040 Plommer 

0231010 Tomater 

0231030 Auberginer/eggplanter 

0232030 Mandelgresskar 

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 

0233010 Meloner 

0233020 Kjempegresskar 

0233030 Vannmeloner 

0233990 Andre 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om hydrolyseundersøkelser i bearbeidede varer mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500070 Rug 

0500090 Hvete 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0700000 HUMLE 

(+) Gjeldende 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 

Fludioksonil (F) (R) 

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

Fludioksonil – kode 1000000 unntatt 1040000: summen av fludioksonil og dets metabolitter oksidert til metabolitten 2,2-difluor-benzo[1,3]dioksol-4 karboksylsyre  
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(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i 

første punktum dersom disse framlegges innen 30. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0152000 b) jordbær 

(+) Gjeldende 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 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om en fôringsundersøkelse for husdyr mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 30. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1012000 b) storfe 

1012010 Muskler 

1012020 Fettvev 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1012990 Andre 

1013000 c) sau 

1013010 Muskler 

1013020 Fettvev 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1013990 Andre 

1014000 d) goat 

1014010 Muskler 

1014020 Fettvev 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1014990 Andre  
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Flutriafol 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om reststoffenes art i bearbeidede produkter mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til 

opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0130000 Kjernefrukter 

0130010 Epler 

0130020 Pærer 

0130030 Kveder 

0130040 Mispel 

0130050 Japansk mispel 

0130990 Andre 

0151020 Vindruer 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i 

første punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0213010 Rødbeter 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og reststoffenes art i bearbeidede produkter mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0231010 Tomater 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i 

første punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0233010 Meloner 

0233030 Vannmeloner 

0500060 Ris 

(+) Gjeldende 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 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsvilkår for stikkprøver fra fôringsundersøkelser mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta 

hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011030 Lever 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolisme hos drøvtyggere og lagringsvilkår for stikkprøver fra fôringsundersøkelser mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1012030 Lever  
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1013030 Lever 

1014030 Lever 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsvilkår for stikkprøver fra fôringsundersøkelser mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta 

hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1015030 Lever 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolisme hos drøvtyggere og lagringsvilkår for stikkprøver fra fôringsundersøkelser mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1017030 Lever 

Metkonazol (summen av isomerer) (F) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i 

første punktum dersom disse framlegges innen 17. august 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0233010 Meloner 

(+) Gjeldende 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 

Protiokonazol (protiokonazol-destio (summen av isomerer)) (F) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og data om lagringsstabilitet som er i samsvar med den foreslåtte definisjonen av restmengde, mangler. 

Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0213010 Rødbeter 

0213020 Gulrøtter 

0213040 Pepperrot 

0213060 Pastinakk 

0213070 Rotpersille 

0213090 Havrerot 

0213100 Kålrot 

0213110 Neper 

0220020 Kepaløk 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og data om lagringsstabilitet som er i samsvar med den foreslåtte definisjonen av restmengde, mangler. 

Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0220030 Sjalottløk  



   

 

N
r. 3

4
/3

6
8
 

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
 

 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og data om lagringsstabilitet som er i samsvar med den foreslåtte definisjonen av restmengde, mangler. 

Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0241000 a) blomsterkål 

0241010 Brokkoli 

0241020 Blomkål 

0241990 Andre 

0242010 Rosenkål 

0242020 Hodekål 

0270060 Purre 

0300010 Bønner 

0300020 Linser 

0300030 Erter 

0300040 Lupiner/lupinbønner 

0401010 Linfrø 

0401020 Peanøtter/jordnøtter 

0401030 Valmuefrø 

0401060 Rapsfrø 

0401080 Sennepsfrø 

0401130 Oljedodrefrø 

0500010 Bygg 

0500050 Havre 

0500070 Rug 

0500090 Hvete 

(+) Gjeldende 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 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk på gress (stor del av husdyrs fôr) mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta 

hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer  
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1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1011990 Andre 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1012990 Andre 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1013990 Andre 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1014990 Andre 

1015030 Lever 

1015040 Nyrer 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1015990 Andre 

1017030 Lever 

1017040 Nyrer 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1017990 Andre 

1020000 Melk 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

1020040 Hest 

1020990 Andre  
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Trifloksystrobin (A) (F) (R) 

(A) = Den europeiske unions referanselaboratorier har påpekt at referansestandarden for CGA321113 ikke er kommersielt tilgjengelig. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til hvorvidt 

referansestandarden nevnt i første punktum er tilgjengelig på markedet innen 23. juli 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at referansestandarden mangler. 

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

Trifloksystrobin – kode 1000000 unntatt 1040000: summen av trifloksystrobin og dets metabolitt (E, E)-metoksyimino- {2-[1-(3-trifluormetylfenyl)-etylidenamino-oksymetyl]-fenyl}-eddiksyre (CGA 321113) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien 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. 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule) 

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja 

0231020 Grønnsakpaprika 

0232010 Slangeagurker 

0232020 Sylteagurker 

0243000 c) bladkål 

0243010 Kinakål/pe-tsai 

0243020 Grønnkål 

0243990 Andre 

0251030 Bredbladet endiv 

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  
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0256990 Andre 

0260010 Bønner (med belg) 

0500050 Havre 

(+) Gjeldende 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 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien 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. 

1011010 Muskler 

1011020 Fettvev 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

1012010 Muskler 

1012020 Fettvev 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1013010 Muskler 

1013020 Fettvev 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1014010 Muskler 

1014020 Fettvev 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1016010 Muskler 

1016020 Fettvev 

1016030 Lever 

1020010 Storfe 

1020020 Sau  
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1020030 Geit 

1030000 Fugleegg 

1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 

1030040 Vaktel 

1030990 Andre» 

 

2) I del A i vedlegg III skal kolonnene for ametoktradin, difluoreddiksyre, fenpyrazamin, fluazinam, flupyradifuron, fluksapyroksad, prokvinazid, pyriproksyfen og spirodiklofen lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som 

grenseverdiene gjelder for(a) 

A
m
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R
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F
) 
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n
 (

F
) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER          

0110000 Sitrusfrukter 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,6  

0110010 Grapefrukt         0,5 

0110020 Appelsiner         0,5 

0110030 Sitroner         0,5 

0110040 Lime         0,4 

0110050 Mandariner         0,4 

0110990 Andre         0,4 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

0120000 Nøtter 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*)  0,02(*) 0,05(*)  

0120010 Mandler      0,04   0,1 

0120020 Paranøtter      0,04   0,05 

0120030 Kasjunøtter      0,01(*)   0,05 

0120040 Kastanjer      0,04   0,05 

0120050 Kokosnøtter      0,01(*)   0,05 

0120060 Hasselnøtter      0,04   0,05 

0120070 Macadamianøtter      0,04   0,05 

0120080 Pekannøtter      0,04   0,05 

0120090 Pinjekjerner      0,04   0,05 

0120100 Pistasienøtter      0,01(*)   0,05 

0120110 Valnøtter      0,04   0,05 

0120990 Andre      0,01(*)   0,05 

0130000 Kjernefrukter 0,01(*) 0,03 0,01(*)  0,4 0,9  0,2 0,8 

0130010 Epler    0,3   0,08   

0130020 Pærer    0,05(*)   0,08   

0130030 Kveder    0,05(*)   0,02(*)   

0130040 Mispel    0,05(*)   0,02(*)   

0130050 Japansk mispel    0,05(*)   0,02(*)   

0130990 Andre    0,05(*)   0,02(*)   

0140000 Steinfrukter 0,01(*) 0,02(*)  0,05(*) 0,01(*)  0,02(*)  2 

0140010 Aprikoser   5   1  0,05(*)  

0140020 Kirsebær (søte)   4   3  1  

0140030 Ferskener   4   1  0,5  

0140040 Plommer   3   1,5  0,3  

0140990 Andre   0,01(*)   0,01(*)  0,05(*)  
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0150000 Bær og små frukter          

0151000 a) druer 6 0,15 3  0,8 2 0,5 0,05(*)  

0151010 Borddruer    0,05(*)     2 

0151020 Vindruer    3     0,2 

0152000 b) jordbær 0,01(*) 0,03 3 0,05(*) 0,4 4 1,5 0,05(*) 2 

0153000 c) bær fra halvbusker 0,01(*)  5 0,05(*)  0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0153010 Bjørnebær  0,07   1,5     

0153020 Blåbringebær  0,02(*)   0,01(*)     

0153030 Bringebær (røde og gule)  0,07   1,5     

0153990 Andre  0,02(*)   0,01(*)     

0154000 d) andre små frukter og bær 0,01(*) 0,02(*)   0,01(*)     

0154010 Blåbær   4 3  7 0,02(*) 0,05(*) 4 

0154020 Tranebær   0,01(*) 0,05(*)  0,01(*) 0,02(*) 1 0,8 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips   0,01(*) 0,05(*)  0,01(*) 1,5 0,05(*) 1 

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)   0,01(*) 0,05(*)  0,01(*) 1,5 0,05(*) 0,8 

0154050 Nyper   0,01(*) 0,05(*)  0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1 

0154060 Morbær (svart og hvit)   0,01(*) 0,05(*)  0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1 

0154070 Azarolhagtorn   0,01(*) 0,05(*)  0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1 

0154080 Hyllebær   0,01(*) 0,05(*)  0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1 

0154990 Andre   0,01(*) 0,05(*)  0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1 

0160000 Forskjellige frukter med 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*)  0,02(*)   

0161000 a) spiselig skall      0,01(*)  0,05(*) 0,02(*) 

0161010 Dadler          
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0161020 Fikener          

0161030 Bordoliven          

0161040 Kumquat          

0161050 Stjernefrukt          

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon          

0161070 Jambolan          

0161990 Andre          

0162000 b) uspiselig skall, små      0,01(*)  0,05(*) 0,02(*) 

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)          

0162020 Litchi/litchiplommer          

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja          

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter          

0162050 Stjerneepler          

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki          

0162990 Andre          

0163000 c) uspiselig skall, store          

0163010 Avokadoer      0,01(*)  0,05(*) 1 

0163020 Bananer      0,01(*)  0,7 0,3 

0163030 Mango      0,5  0,05(*) 1 

0163040 Papaya      0,01(*)  0,05(*) 1 

0163050 Granatepler      0,01(*)  0,05(*) 0,02(*) 

0163060 Cherimoya      0,01(*)  0,05(*) 0,02(*) 

0163070 Guava      0,01(*)  0,05(*) 0,02(*) 

0163080 Ananas      0,01(*)  0,05(*) 0,02(*) 

0163090 Brødfrukter      0,01(*)  0,05(*) 0,02(*) 

0163100 Durian      0,01(*)  0,05(*) 0,02(*) 
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0163110 Surannona/guanabana      0,01(*)  0,05(*) 0,02(*) 

0163990 Andre      0,01(*)  0,05(*) 0,02(*) 

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE          

0210000 Rot- og knollvekster  0,09(+) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*)  0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0211000 a) poteter 0,05     0,1    

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster 0,05     0,01(*)    

0212010 Kassava          

0212020 Søtpoteter          

0212030 Jams          

0212040 Arrowrot          

0212990 Andre          

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukker-

bete 

0,01(*)         

0213010 Rødbeter      0,1    

0213020 Gulrøtter      0,1    

0213030 Knollselleri      0,1    

0213040 Pepperrot      0,1    

0213050 Jordskokk      0,1    

0213060 Pastinakk      0,1    

0213070 Rotpersille      0,1    

0213080 Reddiker      0,2    

0213090 Havrerot      0,1    

0213100 Kålrot      0,1    

0213110 Neper      0,1    

0213990 Andre      0,1    
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0220000 Løk  0,06(+) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,1 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0220010 Hvitløk 1,5         

0220020 Kepaløk 1,5         

0220030 Sjalottløk 1,5         

0220040 Pipeløk/vårløk 5         

0220990 Andre 0,01(*)         

0230000 Fruktbærende grønnsaker          

0231000 a) søtvierfamilien  0,15(+)    0,6  1  

0231010 Tomater 2  3 0,3 0,7  0,15  0,5 

0231020 Grønnsakpaprika 2  3 0,05(*) 0,9  0,02(*)  0,2 

0231030 Auberginer/eggplanter 1,5  3 0,05(*) 0,7  0,15  0,02(*) 

0231040 Okra 1,5  0,01(*) 0,05(*) 0,01(*)  0,02(*)  0,02(*) 

0231990 Andre 1,5  0,01(*) 0,05(*) 0,01(*)  0,02(*)  0,02(*) 

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall  0,4 0,7 0,05(*) 0,6 0,2 0,05   

0232010 Slangeagurker 2       0,1 0,1 

0232020 Sylteagurker 3       0,1 0,1 

0232030 Mandelgresskar 3       0,05(*) 0,02(*) 

0232990 Andre 3       0,05(*) 0,02(*) 

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 3 0,15 0,01(*) 0,05(*)  0,15 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0233010 Meloner  (+)   0,01(*)     

0233020 Kjempegresskar  (+)   0,01(*)     

0233030 Vannmeloner     0,15     

0233990 Andre  (+)   0,01(*)     
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0234000 d) sukkermais 0,01(*) 0,15(+) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,15 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 0,15(+) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av 

Brassica) 

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

0241000 a) blomsterkål          

0241010 Brokkoli 6     2    

0241020 Blomkål 0,01(*)     0,07    

0241990 Andre 0,01(*)     0,07    

0242000 b) hodekål      0,07    

0242010 Rosenkål 0,01(*)         

0242020 Hodekål 15         

0242990 Andre 0,01(*)         

0243000 c) bladkål          

0243010 Kinakål/pe-tsai 60     4    

0243020 Grønnkål 0,01(*)     0,07    

0243990 Andre 0,01(*)     0,07    

0244000 d) knutekål 0,01(*)     0,07    

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige 

blomster 

  0,01(*) 0,05(*)  0,03 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0251000 a) salat og salatplanter          

0251010 Vårsalat 50 0,04(+)   0,03(+)     

0251020 Salat 40 0,09   5     

0251030 Bredbladet endiv 40 0,04(+)   0,03(+)     
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0251040 Karse og andre spirer og skudd 40 0,04(+)   0,03(+)     

0251050 Vårkarse 40 0,04(+)   0,03(+)     

0251060 Salatsennep/rucola 40 0,04(+)   0,03(+)     

0251070 Sareptasennep 40 0,04(+)   0,03(+)     

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-

arter) 

40 0,04(+)   0,03(+)     

0251990 Andre 0,01(*) 0,04(+)   0,03(+)     

0252000 b) spinat og lignende blader 60 0,04(+)   0,03(+)     

0252010 Spinat          

0252020 Portulakk          

0252030 Mangold/bladbete          

0252990 Andre          

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*) 0,04(+)   0,03(+)     

0254000 d) brønnkarse 0,01(*) 0,04(+)   0,03(+)     

0255000 e) sikori/julesalat 0,01(*) 0,04(+)   0,03(+)     

0256000 f) urter og spiselige blomster  0,04(+)   0,03(+)     

0256010 Kjørvel 0,01(*)         

0256020 Gressløk 0,01(*)         

0256030 Snittselleri 0,01(*)         

0256040 Persille 0,01(*)         

0256050 Salvie 20         

0256060 Rosmarin 0,01(*)         

0256070 Timian 0,01(*)         

0256080 Basilikum og spiselige blomster 20         
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0256090 Laurbærblad 0,01(*)         

0256100 Estragon 0,01(*)         

0256990 Andre 0,01(*)         

0260000 Belgfrukter 0,01(*) 0,4(+) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*)  0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0260010 Bønner (med belg)      2    

0260020 Bønner (uten belg)      0,09    

0260030 Erter (med belg)      2    

0260040 Erter (uten belg)      0,09    

0260050 Linser      0,01(*)    

0260990 Andre      0,01(*)    

0270000 Stengelgrønnsaker  0,08(+) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*)  0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 

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

0270020 Kardon 0,01(*)     9    

0270030 Stilkselleri 20     9    

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel 20     9    

0270050 Artisjokker 0,01(*)     0,01(*)    

0270060 Purre 5     0,01(*)    

0270070 Rabarbra 0,01(*)     9    

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

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

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

0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0280010 Dyrket sopp          
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0280020 Viltvoksende sopp          

0280990 Mose og lav          

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0300000 BELGFRUKTER 0,01(*) 0,8(+) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*)  0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0300010 Bønner      0,3    

0300020 Linser      0,4    

0300030 Erter      0,4    

0300040 Lupiner/lupinbønner      0,3    

0300990 Andre      0,3    

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01(*)  0,01(*) 0,05(*) 0,01(*)  0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0401000 Oljeholdige frø  0,05(+)        

0401010 Linfrø      0,9    

0401020 Peanøtter/jordnøtter      0,01(*)    

0401030 Valmuefrø      0,9    

0401040 Sesamfrø      0,9    

0401050 Solsikkefrø      0,8    

0401060 Rapsfrø      0,9    

0401070 Soyabønner      0,15    

0401080 Sennepsfrø      0,9    

0401090 Bomullsfrø      0,01(*)    

0401100 Gresskarfrø      0,9    

0401110 Saflorfrø      0,9    

0401120 Agurkurtfrø      0,9    
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0401130 Oljedodrefrø      0,9    

0401140 Hampefrø      0,9    

0401150 Ricinus      0,9    

0401990 Andre      0,9    

0402000 Oljeholdige frukter  0,02(*)        

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje      0,01(*)    

0402020 Oljepalmefrø      0,01(*)    

0402030 Oljepalmefrukter      0,8    

0402040 Kapok      0,8    

0402990 Andre      0,01(*)    

0500000 KORN 0,01(*) 0,3(+) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*)  0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0500010 Bygg      2    

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter      0,01(*)    

0500030 Mais      0,01(*)    

0500040 Hirse      0,01(*)    

0500050 Havre      2    

0500060 Ris      5    

0500070 Rug      0,4    

0500080 Sorghum      0,7    

0500090 Hvete      0,4    

0500990 Andre      0,01(*)    

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,01(*) 0,1(*) 0,01(*)  0,05(*) 0,01(*) 0,05(*)  0,05(*) 

0610000 Te    0,05(*)    15  
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0620000 Kaffebønner    0,05(*)    0,05(*)  

0630000 Urtete fra        0,05(*)  

0631000 a) blomster    0,05(*)      

0631010 Kamille          

0631020 Jamaicahibisk/roselle          

0631030 Rose          

0631040 Jasmin          

0631050 Lind          

0631990 Andre          

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

0632010 Jordbær          

0632020 Rooibos          

0632030 Maté          

0632990 Andre          

0633000 c) røtter          

0633010 Vendelrot    0,05(*)      

0633020 Ginseng    3      

0633990 Andre    0,05(*)      

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

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

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

0700000 HUMLE 100 0,3 0,01(*) 0,05(*) 4 0,01(*) 0,05 0,05(*) 40 
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0800000 KRYDDER          

0810000 Frøkrydder 0,01(*) 0,1(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0810010 Anis/anisfrø          

0810020 Svartkarve          

0810030 Selleri          

0810040 Koriander          

0810050 Spisskummen          

0810060 Dill          

0810070 Fennikel          

0810080 Bukkehornkløver          

0810090 Muskatnøtt          

0810990 Andre          

0820000 Fruktkrydder 0,01(*) 0,1(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0820010 Allehånde          

0820020 Sichuanpepper          

0820030 Karve          

0820040 Kardemomme          

0820050 Einebær          

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit          

0820070 Vanilje          

0820080 Tamarind          

0820990 Andre          

0830000 Barkkrydder 0,01(*) 0,1(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel          

0830990 Andre          
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0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler          

0840010 Lakris 0,01(*) 0,1(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,01(*) 0,1(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,01(*) 0,1(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 

0840990 Andre 0,01(*) 0,1(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,01(*) 0,1(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik          

0850020 Kapers          

0850990 Andre          

0860000 Krydder i form av støvveier 0,01(*) 0,1(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0860010 Safran          

0860990 Andre          

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,01(*) 0,1(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme          

0870990 Andre          

0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*)  0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter      0,15    

0900020 Sukkerrør      3    

0900030 Sikorirøtter      0,01(*)    

0900990 Andre      0,01(*)    
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1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – 

LANDDYR 

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

1010000 Vev fra 0,03(*) (+) 0,01(*)  0,01(*)     

1011000 a) svin       0,01(*)   

1011010 Muskler  0,1    0,02   0,01(*) 

1011020 Fettvev  0,1    0,2   0,05(*) 

1011030 Lever  0,1    0,1   0,05(*) 

1011040 Nyrer  0,15    0,1   0,05(*) 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 

 0,15    0,1   0,05(*) 

1011990 Andre  0,1    0,01(*)   0,01(*) 

1012000 b) storfe       0,01(*)   

1012010 Muskler  0,1    0,02   0,01(*) 

1012020 Fettvev  0,1    0,2   0,05(*) 

1012030 Lever  0,1    0,1   0,05(*) 

1012040 Nyrer  0,15    0,1   0,05(*) 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 

 0,15    0,1   0,05(*) 

1012990 Andre  0,1    0,01(*)   0,01(*) 

1013000 c) sau          

1013010 Muskler  0,1    0,02 0,01(*)  0,01(*) 

1013020 Fettvev  0,1    0,2 0,01(*)  0,05(*) 

1013030 Lever  0,1    0,1 0,015  0,05(*) 

1013040 Nyrer  0,15    0,1 0,02  0,05(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 

 0,15    0,1 0,01(*)  0,05(*) 

1013990 Andre  0,1    0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 

1014000 d) geit          

1014010 Muskler  0,1    0,02 0,01(*)  0,01(*) 

1014020 Fettvev  0,1    0,2 0,01(*)  0,05(*) 

1014030 Lever  0,1    0,1 0 015  0,05(*) 

1014040 Nyrer  0,15    0,1 0,02  0,05(*) 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 

 0,15    0,1 0,01(*)  0,05(*) 

1014990 Andre  0,1    0,01(*) 0,01(*)  0,01(*) 

1015000 e) dyr av hestefamilien       0,01(*)   

1015010 Muskler  0,1    0,02   0,01(*) 

1015020 Fettvev  0,1    0,2   0,05(*) 

1015030 Lever  0,1    0,1   0,05(*) 

1015040 Nyrer  0,15    0,1   0,05(*) 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 

 0,15    0,1   0,05(*) 

1015990 Andre  0,1    0,01(*)   0,01(*) 

1016000 f) fjørfe       0,01(*)   

1016010 Muskler  0,05    0,02   0,01(*) 

1016020 Fettvev  0,03    0,05   0,05(*) 

1016030 Lever  0,1    0,02   0,01(*) 

1016040 Nyrer  0,02(*)    0,02   0,01(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 

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

1016990 Andre  0,02(*)    0,01(*)   0,01(*) 

1017000 g) andre oppdrettede landdyr       0,01(*)   

1017010 Muskler  0,1    0,02   0,01(*) 

1017020 Fettvev  0,1    0,2   0,05(*) 

1017030 Lever  0,1    0,1   0,05(*) 

1017040 Nyrer  0,15    0,1   0,05(*) 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 

nyrer) 

 0,15    0,1   0,05(*) 

1017990 Andre  0,1    0,01(*)   0,01(*) 

1020000 Melk 0,03(*) 0,03(+) 0,01(*)  0,01(*) 0,02 0,01(*)  0,004(*) 

1020010 Storfe          

1020020 Sau          

1020030 Geit          

1020040 Hest          

1020990 Andre          

1030000 Fugleegg 0,03(*) 0,03(+) 0,01(*)  0,01(*) 0,02 0,01(*)  0,02(*) 

1030010 Kylling          

1030020 And          

1030030 Gås          

1030040 Vaktel          

1030990 Andre          

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



   

 

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

4
/3

8
9
 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,03(*) 0,02(*)(+) 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,02(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,03(*) 0,02(*)(+) 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,02(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,03(*) 0,02(*)(+) 0,01(*)  0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  0,02(*) 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

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

(F) = Løselig i fett. 

Ametoktradin (R) 

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

Ametoktradin – kode 1000000 unntatt 1040000: Ametoktradin, metabolitt 4-(7-amino-5-etyl [1,2,4]triazolo, [1,5-a]pyrimidin-6-yl) smørsyre (M650F01) og metabolitt 6-(7-amino-5-etyl [1,2,4]triazolo  

[1,5-a]pyrimidin-6-yl) heksansyre (M650F06), uttrykt som ametoktradin. 

(+) Gjeldende 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 

Difluoreddiksyre (DFA) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om rotasjonsvekster mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 6. april 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0210000 Rot- og knollvekster 

0211000 a) poteter 

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster 

0212010 Kassava 

0212020 Søtpoteter 

0212030 Jams 

0212040 Arrowrot 

0212990 Andre 

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete 

0213010 Rødbeter 

0213020 Gulrøtter  
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0213030 Knollselleri 

0213040 Pepperrot 

0213050 Jordskokk 

0213060 Pastinakk 

0213070 Rotpersille 

0213080 Reddiker 

0213090 Havrerot 

0213100 Kålrot 

0213110 Neper 

0213990 Andre 

0220000 Løk 

0220010 Hvitløk 

0220020 Kepaløk 

0220030 Sjalottløk 

0220040 Pipeløk/vårløk 

0220990 Andre 

0231000 a) søtvierfamilien 

0231010 Tomater 

0231020 Grønnsakpaprika 

0231030 Auberginer/eggplanter 

0231040 Okra 

0231990 Andre 

0233010 Meloner 

0233020 Kjempegresskar 

0233990 Andre 

0234000 d) sukkermais 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker  
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0251010 Vårsalat 

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 

0252000 b) spinat og lignende blader 

0252010 Spinat 

0252020 Portulakk 

0252030 Mangold/bladbete 

0252990 Andre 

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  
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0256990 Andre 

0260000 Belgfrukter 

0260010 Bønner (med belg) 

0260020 Bønner (uten belg) 

0260030 Erter (med belg) 

0260040 Erter (uten belg) 

0260050 Linser 

0260990 Andre 

0270000 Stengelgrønnsaker 

0270010 Asparges 

0270020 Kardon 

0270030 Stilkselleri 

0270040 Søtfennikel / florentinsk fennikel 

0270050 Artisjokker 

0270060 Purre 

0270070 Rabarbra 

0270080 Bambusskudd 

0270090 Palmehjerter 

0270990 Andre 

0300000 BELGFRUKTER 

0300010 Bønner 

0300020 Linser 

0300030 Erter 

0300040 Lupiner/lupinbønner 

0300990 Andre 

0401000 Oljeholdige frø 

0401010 Linfrø  
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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 

0500000 KORN 

0500010 Bygg 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 

0500030 Mais 

0500040 Hirse 

0500050 Havre 

0500060 Ris 

0500070 Rug 

0500080 Sorghum 

0500090 Hvete 

0500990 Andre  
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(+) Gjeldende 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 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om rotasjonsvekster mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 6. april 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1010000 Vev fra 

1011000 a) svin 

1011010 Muskler 

1011020 Fettvev 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1011990 Andre 

1012000 b) storfe 

1012010 Muskler 

1012020 Fettvev 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1012990 Andre 

1013000 c) sau 

1013010 Muskler 

1013020 Fettvev 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1013990 Andre 

1014000 d) geit  
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1014010 Muskler 

1014020 Fettvev 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1014990 Andre 

1015000 e) dyr av hestefamilien 

1015010 Muskler 

1015020 Fettvev 

1015030 Lever 

1015040 Nyrer 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1015990 Andre 

1016000 f) fjørfe 

1016010 Muskler 

1016020 Fettvev 

1016030 Lever 

1016040 Nyrer 

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1016990 Andre 

1017000 g) andre oppdrettede landdyr 

1017010 Muskler 

1017020 Fettvev 

1017030 Lever 

1017040 Nyrer 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1017990 Andre 

1020000 Melk 

1020010 Storfe  
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1020020 Sau 

1020030 Geit 

1020040 Hest 

1020990 Andre 

1030000 Fugleegg 

1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 

1030040 Vaktel 

1030990 Andre 

1050000 Amfibier og krypdyr 

1060000 Virvelløse landdyr 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 

Fenpyrazamin 

(+) Gjeldende 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 

Fluazinam (F) 

(+) Gjeldende 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 

Flupyradifuron 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om rotasjonsvekster mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 6. april 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0251010 Vårsalat 

0251030 Bredbladet endiv 

0251040 Karse og andre spirer og skudd 

0251050 Vårkarse 

0251060 Salatsennep/rucola 

0251070 Sareptasennep  
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0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter) 

0251990 Andre 

0252000 b) spinat og lignende blader 

0252010 Spinat 

0252020 Portulakk 

0252030 Mangold/bladbete 

0252990 Andre 

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 

(+) Gjeldende 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 

Fluksapyroksad 

(+) Gjeldende 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  
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Prokvinazid (R) 

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

Prokvinazid – kode 1000000 unntatt 1040000: metabolitt 3-[(6-iodo-4-okso-3-propyl-3,4-dihydrokvinazolin-2-yl)oksy]propansyre (IN-MU210) uttrykt som prokvinazid 

(+) Gjeldende 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 

Pyriproksyfen (F) 

(+) Gjeldende 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 

Spirodiklofen (F) 

(+) Gjeldende 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» 

 

 



20.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 34/399 

 

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1901/2006 

av 12. desember 2006 

om legemidler til barn og om endring av forordning (EØF) nr. 1768/92, direktiv 2001/20/EF,  

direktiv 2001/83/EF og forordning (EF) nr. 726/2004(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

Under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

fellesskap, særlig artikkel 95, 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Før et legemiddel blir brakt i omsetning i en eller flere 

medlemsstater, må det vanligvis ha gjennomgått 

omfattende studier, herunder prekliniske eller kliniske 

utprøvinger, for å sikre at det er sikkert, av høy kvalitet 

og effektivt for bruk i målgruppen. 

2) Slike studier har ikke alltid vært foretatt med henblikk på 

den pediatriske populasjonen, og at mange av de lege-

midlene som i dag er i bruk for behandling av den 

pediatriske populasjonen, er ikke undersøkt eller godkjent 

for slik bruk. Det har vist seg at markedskreftene alene 

ikke er tilstrekkelige for å stimulere adekvat forskning i 

og utvikling og godkjenning av legemidler til den 

pediatriske populasjonen. 

3) Problemer som følger av mangel på legemidler som på 

egnet måte er tilpasset den pediatriske populasjonen, 

omfatter utilstrekkelig doseringsinformasjon, som fører 

til økt risiko for bivirkninger, herunder dødsfall, in-

effektiv behandling på grunn av underdosering, mang-

lende tilgang til terapeutiske framskritt for den 

pediatriske populasjonen, egnede preparater og til-

førselsveier samt bruk av magistrelt eller offisinelt for-

skrevne preparater som kan være av dårlig kvalitet, til 

behandling av den pediatriske populasjonen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 378 av 27.12.2006,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 92/2017 av  

5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg XVII 

(Opphavsrett), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 11 av 7.2.2019, s. 49. 

(1) EUT C 267 av 27.10.2005, s. 1. 

(2) Europaparlamentsuttalelse av 7. september 2005 (EUT C 193 av 

17.08.2006, s. 225), Rådets felles holdning av 10. mars 2006 (EUT 

C 132 av 7.6.2006, s. 1) og Europaparlamentets holdning av  

1. juni 2006 (ennå ikke offentliggjort i EUT). Rådsbeslutning av 

23. oktober 2006. 

4) Denne forordning har som mål å legge forholdene til 

rette for utvikling av og tilgang til legemidler for bruk 

til den pediatriske populasjonen, å sikre at legemidler 

som benyttes i behandlingen av den pediatriske popula-

sjonen er gjenstand for etisk forskning av høy kvalitet 

og er behørig godkjent for bruk til den pediatriske 

populasjonen, samt å bedre informasjonen som er 

tilgjengelig om bruk av legemidler i de ulike gruppene 

av den pediatriske populasjonen. Disse målene bør 

kunne oppnås uten å utsette den pediatriske popula-

sjonen for unødvendige kliniske utprøvinger og uten å 

forsinke godkjenningen av legemidler for andre 

aldersgrupper. 

5) Samtidig som det tas hensyn til at regulering av 

legemidler i utgangspunktet må ha som mål å sikre 

folkehelsen, må dette målet nås ved midler som ikke er 

til hinder for det frie bytte av sikre legemidler i 

Fellesskapet. Forskjellene mellom nasjonale lover og 

forskrifter når det gjelder legemidler har en tendens til å 

hindre handelen innenfor Fellesskapet og påvirker 

derfor direkte det indre markeds virkemåte. Alle tiltak 

for å fremme utvikling og godkjenning av legemidler til 

barn er derfor begrunnet ut fra hensynet til å forebygge 

eller fjerne disse hindringene. Traktatens artikkel 95 er 

derfor det korrekte rettslige grunnlaget. 

6) Det har vist seg nødvendig å opprette et system av både 

forpliktelser og belønninger og stimuleringstiltak for å 

nå disse målene. Den nøyaktige utforming av slike 

forpliktelser, belønninger og oppmuntringstiltak bør ta 

hensyn til det berørte legemiddelets status. Denne 

forordning bør få anvendelse på alle legemidler til barn, 

og forordningens virkeområde bør derfor omfatte 

legemidler under utvikling og legemidler som ennå ikke 

er godkjent, godkjente legemidler som omfattes av 

immaterialrettigheter og godkjente legemidler som ikke 

lenger omfattes av immaterialrettigheter.  

2020/EØS/34/46 
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7) Betenkelighetene ved å utføre utprøvinger på den 

pediatriske populasjonen bør veies mot de etiske 

betenkelighetene ved å gi legemidler til en populasjon 

som de ikke er behørig utprøvd for. Trusler mot 

folkehelsen fra bruken av ikke utprøvde legemidler til 

den pediatriske populasjonen kan på en sikker måte 

møtes ved studier av legemidler til denne populasjonen, 

som bør kontrolleres og overvåkes nøye ved de særlige 

kravene til beskyttelse av den pediatriske populasjonen 

som deltar i kliniske utprøvinger i Fellesskapet, fastsatt i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/20/EF av  

4. april 2001 om tilnærming av medlemsstatenes lover 

og forskrifter om bruk av god klinisk praksis ved 

gjennomføring av kliniske prøvinger av legemidler(1). 

8) Det er hensiktsmessig å opprette en vitenskapskomité, 

Den pediatriske komité, under Det europeiske lege-

middelbyrå, heretter kalt «Byrået», med sakkunnskap og 

kompetanse innen utvikling og vurdering av alle sider 

ved legemidler for behandling av den pediatriske 

populasjonen. Reglene for Byråets vitenskapskomiteer 

som fastsatt i forordning (EF) nr. 726/2004(2), bør få 

anvendelse på Den pediatriske komité. Medlemmer av 

Den pediatriske komité bør derfor ikke ha økonomiske 

eller andre interesser i legemiddelindustrien som vil 

kunne påvirke deres upartiskhet, de bør påta seg å 

opptre i allmennhetens interesse og på en uavhengig 

måte, og de bør avgi en årlig erklæring om sine 

økonomiske interesser. Den pediatriske komité bør i 

hovedsak ha ansvar for vitenskapelig vurdering og 

godkjenning av utviklingsplaner for legemidler til barn 

og for systemet for unntak for og utsettelser av disse; og 

bør også være sentral når det gjelder ulike støttetiltak 

som omfattes av denne forordning. I sitt arbeid bør Den 

pediatriske komité vurdere de potensielle betydelige 

terapeutiske fordelene for de pediatriske pasienter som 

deltar i studiene eller for hele den pediatriske popula-

sjonen, herunder behovet for å unngå unødvendige 

studier. Den pediatriske komité bør følge eksisterende 

fellesskapskrav, herunder direktiv 2001/20/EF, og Den 

internasjonale konferanse om harmoniserings (ICH) 

retningslinje E11 for utvikling av legemidler for den 

pediatriske populasjonen, og den bør unngå eventuelle 

forsinkelser i godkjenningen av legemidler for andre 

populasjoner som skyldes krav til studier av den 

pediatriske populasjonen. 

9) Det bør etableres prosedyrer for Byrået for godkjenning 

og endring av en utviklingsplan for legemidler til barn, 

som er det dokument som utvikling og godkjenning av 

legemidler til den pediatriske populasjonen bør baseres 

på. Utviklingsplanen for legemidler til barn bør omfatte 

nærmere detaljer om tidsplaner og tiltak som foreslås 

  

(1) EFT L 121 av 1.5.2001, s. 34. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 av  

31. mars 2004 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet for 

godkjenning og overvåking av legemidler for mennesker og dyr og 

om opprettelse av et europeisk legemiddelkontor(EUT L 136 av 

30.4.2004, s. 1). 

for å påvise kvaliteten til, sikkerheten ved og virkningen 

av legemiddelet i den pediatriske populasjonen. Siden 

den pediatriske populasjonen faktisk er sammensatt av 

en rekke delpopulasjoner, bør utviklingsplanen for 

legemidler til barn angi hvilke delpopulasjoner som må 

studeres, hvordan og innen hvilke frister. 

10) Innføringen av utviklingsplanen for legemidler til barn i 

den rettslige rammen for legemidler har som mål å sikre 

at utviklingen av legemidler som potensielt skal benyttes 

for den pediatriske populasjonen, blir en integrert del av 

utviklingen av legemidler ved at den integreres i 

utviklingsprogrammet for voksne. Utviklingsplaner for 

legemidler til barn bør derfor framlegges tidlig under 

utviklingen av produktet, i tide til at det eventuelt kan 

utføres studier på den pediatriske populasjonen før 

søknader om markedsføringstillatelse inngis. Det er 

hensiktsmessig å fastsette en frist for framlegging av en 

utviklingsplan for legemidler til barn for å sikre en tidlig 

dialog mellom sponsoren og Den pediatriske komité. 

Videre vil tidlig framlegging av en utviklingsplan for 

legemidler til barn, sammen med at det inngis en 

anmodning om utsettelse som beskrevet nedenfor, unngå 

å forsinke godkjenningen for andre populasjoner. Etter-

som utviklingen av legemidler er en dynamisk prosess 

som er avhengig av resultatet av pågående studier, bør det 

finnes mulighet for at en godkjent plan kan endres der 

dette er nødvendig. 

11) Det er nødvendig å innføre et krav til nye legemidler og 

til godkjente legemidler som omfattes av et patent eller 

et supplerende beskyttelsessertifikat om å framlegge 

enten resultatene av studiene på den pediatriske 

populasjonen i samsvar med en godkjent utviklingsplan 

for legemidler til barn eller bevis for at et unntak eller 

en utsettelse er gitt, på det tidspunkt det inngis en 

søknad om markedsføringstillatelse eller en søknad for 

en ny indikasjon, ny legemiddelform eller en ny 

tilførselsvei. Utviklingsplanen for legemidler til barn 

bør være grunnlaget for vurdering av om dette kravet er 

overholdt. Dette kravet bør imidlertid ikke få 

anvendelse på generiske eller tilsvarende biologiske 

legemidler og legemidler godkjent gjennom veletablerte 

prosedyrer for medisinsk bruk, og heller ikke på 

homøopatiske legemidler og tradisjonelle plantelege-

midler godkjent ved de forenklede prosedyrene for 

registrering i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et 

fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker(3).  

  

(3) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67. Direktivet sist endret ved direktiv 

2004/27/EF (EUT L 136 av 30.4.2004, s. 34). 
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12) Det bør åpnes for at forskning på legemidler til barn 

som ikke er beskyttet av et patent eller et supplerende 

beskyttelsessertifikat finansieres innenfor rammen av 

Fellesskapets forskningsprogrammer. 

13) For å sikre at forskning på den pediatriske populasjonen 

bare blir utført bare for å oppfylle dens terapeutiske 

behov, må det etableres prosedyrer slik at Byrået kan 

gjøre unntak fra kravet nevnt i betraktning 11) for 

særlige legemidler eller for klasser eller deler av klasser 

av legemidler, og slike unntak bør deretter offentlig-

gjøres av Byrået. Ettersom vitenskapelig og medisinsk 

kunnskap utvikler seg over tid, bør det finnes mulighet 

for at listene over unntak kan endres. Dersom et unntak 

imidlertid trekkes tilbake, bør nevnte krav ikke få 

anvendelse for en gitt periode, slik at det i hvert fall 

finnes tid til at en utviklingsplan for legemidler til barn 

godkjennes, og studier av den pediatriske populasjonen 

igangsettes før en søknad om markedsføringstillatelse 

inngis. 

14) I visse tilfeller bør Byrået utsette igangsettingen eller 

fullføringen av noen av eller alle de tiltak som en 

utviklingsplan for legemidler til barn omfatter, med 

sikte på å sikre at forskning utføres bare når dette er 

sikkert og etisk, og at kravet til data fra studier som 

gjelder den pediatriske populasjonen, ikke hindrer eller 

forsinker godkjenningen av legemidler beregnet på 

andre populasjoner. 

15) Byrået bør gi gratis vitenskapelig rådgivning som et 

oppmuntringstiltak til sponsorer som utvikler legemidler 

til den pediatriske populasjonen. For å sikre vitenskapelig 

konsekvens bør Byrået samordne kontakten mellom Den 

pediatriske komité og arbeidsgruppen for vitenskapelig 

rådgivning under Komiteen for legemidler, samt ha 

ansvar for kontakten mellom Den pediatriske komité og 

de andre fellesskapskomiteene og arbeidsgruppene for 

legemidler. 

16) Eksisterende prosedyrer for markedsføringstillatelse for 

legemidler bør ikke endres. Ut fra kravene nevnt i 

betraktning 11) følger det imidlertid at vedkommende 

myndigheter bør kontrollere at den godkjente 

utviklingsplanen for legemidler til barn og eventuelle 

unntak og utsettelser på det aktuelle trinn i valideringen 

av søknader om markedsføringstillatelse blir overholdt. 

Vurderingen av kvaliteten til, sikkerheten til og virkning 

av legemidler til den pediatriske populasjonen og 

utstedelse av markedsføringstillatelser bør fortsatt være 

vedkommende myndigheters ansvarsområde. Den 

pediatriske komité bør kunne anmodes om en uttalelse 

om samsvar for og om kvaliteten til, sikkerheten til og 

virkningen av et legemiddel hos den pediatriske 

populasjonen. 

17) For å gi helsearbeidere og pasienter informasjon om 

sikker og effektiv bruk av legemidler til den pediatriske 

populasjonen og som et tiltak for åpenhet, bør 

informasjon om resultatene av studier av den pediatriske 

populasjonen samt status for utviklingsplanene for 

legemidler til barn, unntak og utsettelser, inkluderes i 

produktinformasjonen. Når alle tiltak i utviklingsplanen 

for legemidler til barn er gjennomført, bør dette 

registreres i markedsføringstillatelsen, og danne grunnlag-

et for belønning av foretak for overholdelse. 

18) For å kunne identifisere legemidler godkjent til bruk i 

den pediatriske populasjonen og for at de kan fore-

skrives, bør det fastsettes at merkingen av legemidler 

som er godkjent til bruk på den pediatriske popula-

sjonen, har et symbol som Kommisjonen velger etter 

anbefaling fra Den pediatriske komité. 

19) For å skape stimuleringstiltak for godkjente legemidler 

som ikke lenger omfattes av immaterialrettigheter, er 

det nødvendig å opprette en ny type markedsførings-

tillatelse kalt 'markedsføringstillatelse for legemidler til 

barn'. En markedsføringstillatelse for legemidler til barn 

bør tildeles gjennom eksisterende prosedyrer for 

markedsføringstillatelse, men bør spesifikt gjelde for 

legemidler som er utviklet utelukkende for bruk på den 

pediatriske populasjonen. Det bør være mulig for 

legemiddelet som er tildelt en markedsføringstillatelse 

for legemidler til barn å beholde det eksisterende 

varenavnet på det tilsvarende legemiddelet som er 

godkjent for voksne, for å utnytte gjenkjenning av eksis-

terende varenavn, samtidig som man nyter godt av 

opplysningene som utelukkende er knyttet til en ny 

markedsføringstillatelse. 

20) En søknad om en markedsføringstillatelse for lege-

midler til barn bør omfatte framlegging av opplysninger 

om bruk av legemiddelet i den pediatriske populasjonen, 

innsamlet i samsvar med en godkjent utviklingsplan for 

legemidler til barn. Disse opplysningene kan være 

utledet fra offentliggjort litteratur eller fra nye studier. 

En søknad om en markedsføringstillatelse for lege-

midler til barn bør også kunne vise til opplysninger som 

inngår i dokumentasjonen til et legemiddel som er eller 

har vært godkjent i Fellesskapet. Dette er ment å skape 

et ytterligere stimuleringstiltak for små og mellomstore 

bedrifter, herunder foretak som framstiller generiske 

legemidler, til å utvikle ikke-patentbeskyttede lege-

midler til den pediatriske populasjonen. 

21) Denne forordning bør inneholde tiltak som gir Felles-

skapets borgere best mulig tilgang til nye legemidler 

som er utprøvd og tilpasset for bruk til barn, og for å 

minimere muligheten for at det blir tildelt belønninger 

og stimuleringstiltak i Fellesskapet uten at grupper av 

den pediatriske populasjonen i Fellesskapet nyter godt 

av at et nytt godkjent legemiddel er tilgjengelig. En 

søknad om markedsføringstillatelse, herunder en søknad 

om en markedsføringstillatelse for legemidler til barn, 

som inneholder resultatene av studier utført i samsvar 

med en godkjent utviklingsplan for legemidler til barn, 

bør omfattes av Fellesskapets sentraliserte prosedyre 

angitt i artikkel 5-15 i forordning (EF) nr. 726/2004.  
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22) Når en godkjent utviklingsplan for legemidler til barn 

har ført til godkjenning av en pediatrisk indikasjon for 

et legemiddel som allerede er markedsført for andre 

indikasjoner, bør innehaveren av markedsførings-

tillatelsen være forpliktet til å bringe legemiddelet i 

omsetning, idet det tas hensyn til den pediatriske 

informasjonen, innen to år etter tidspunktet for god-

kjenning av indikasjonen. Dette kravet bør gjelde bare 

produkter som allerede er godkjent, og ikke legemidler 

godkjent via en markedsføringstillatelse for legemidler 

til barn. 

23) En alternativ prosedyre bør etableres for å gjøre det 

mulig å få en enkelt uttalelse i hele Fellesskapet om et 

nasjonalt godkjent legemiddel dersom det i henhold til 

en godkjent utviklingsplan for legemidler til barn inngår 

opplysninger om den pediatriske populasjonen i 

søknaden om markedsføringstillatelse. For dette formål 

kan prosedyren fastsatt i artikkel 32, 33 og 34 i direktiv 

2001/83/EF benyttes. Dette vil gjøre det mulig å treffe 

en harmonisert beslutning i Fellesskapet om bruken av 

vedkommende legemiddel i den pediatriske popula-

sjonen og at legemiddelet inkluderes i all nasjonal 

produktinformasjon. 

24) Det er svært viktig å sikre at ordningene for legemiddel-

overvåking tilpasses for å møte de særlige kravene til 

innsamling av sikkerhetsdata om den pediatriske 

populasjonen, herunder data om mulige langtids-

virkninger. Det kan også være behov for ytterligere 

studier etter godkjenning når det gjelder virkningen for 

den pediatriske populasjonen. Derfor bør det dessuten 

kreves ved en søknad om en markedsføringstillatelse 

som omfatter resultatene av studier utført i samsvar med 

en godkjent utviklingsplan for legemidler til barn, være 

en forpliktelse for søkeren å angi hvordan denne foreslår 

å sikre langsiktig oppfølging av mulige bivirkninger ved 

bruken av legemiddelet og dets virkning for den 

pediatriske populasjonen. Der det dessuten er særlig 

grunn til bekymring bør søkeren framlegge og gjennom-

føre et risikohåndteringssystem og/eller utføre særlige 

studier etter markedsføringen som et vilkår for å få 

tildelt markedsføringstillatelsen. 

25) Det er av hensyn til folkehelsen nødvendig å sørge for at 

sikre og effektive legemidler godkjent for pediatriske 

indikasjoner og utviklet som et resultat av denne 

forordning, fortsatt er tilgjengelige. Dersom innehaveren 

av en markedsføringstillatelse har til hensikt å trekke et 

slikt legemiddel tilbake fra markedet, bør det foreligge 

ordninger slik at den pediatriske populasjonen fortsatt 

kan ha tilgang til vedkommende legemiddel. For å bidra 

til dette bør Byrået i god tid bli informert om enhver slik 

hensikt og bør offentliggjøre den. 

26) For produkter som faller inn under kravet om å 

framlegge pediatriske opplysninger, bør det, dersom alle 

tiltak inkludert i den godkjente utviklingsplanen for 

legemidler til barn er overholdt, dersom produktet er 

godkjent i alle medlemsstater og dersom relevant 

informasjon om resultatene av studieene er inkludert i 

produktinformasjonen, tildeles en belønning for i form 

av en 6-måneders forlengelse av gyldighetstiden til det 

supplerende beskyttelsessertifikatet innført ved råds-

forordning (EØF) nr. 1768/92(1). Alle beslutninger 

truffet av medlemsstatenes myndigheter med hensyn til 

fastsettelse av priser på legemidler eller at disse 

inkluderes i virkeområdet for nasjonale syketrygd-

ordninger skal ikke påvirke tildelingen av en slik 

belønning. 

27) En søknad om forlengelse av gyldighetstiden til sertifi-

katet i henhold til denne forordning bør bare tillates der 

et sertifikat er tildelt i henhold til forordning (EØF)  

nr. 1768/92. 

28) Fordi belønningen gis for å utføre studier på den 

pediatriske populasjonen og ikke for å påvise at et 

legemiddel er sikkert og virkningsfullt for denne, bør 

belønningen kunne tildeles selv om legemiddelet ikke er 

godkjent med noen pediatrisk indikasjon. For å bedre 

tilgjengelig informasjon om bruken av legemidler i den 

pediatriske populasjonen, bør imidlertid relevant 

informasjon om bruk i grupper av den pediatriske 

populasjonen inkluderes i informasjonen om det 

godkjente produktet. 

29) I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 141/2000 av 16. desember 1999 om legemidler mot 

sjeldne sykdommer(2) får legemidler klassifisert som 

legemidler mot sjeldne sykdommer ti års enerett på 

markedet i forbindelse med utstedelse av en markeds-

føringstillatelse for indikasjon som gjelder en sjelden 

sykdom. Ettersom slike legemidler ofte ikke er patent-

beskyttet, kan belønningen i form av en forlengelse av 

gyldighetstiden til det supplerende beskyttelsessertifi-

katet ikke anvendes; i de tilfeller legemidlene er 

patentbeskyttet, ville en slik forlengelse utgjøre et 

dobbelt stimuleringstiltak. For legemidler for sjeldne 

sykdommer bør derfor tiårsperioden med enerett på 

markedet, i stedet for en forlengelse av gyldighetstiden 

til det supplerende beskyttelsessertifikatet, forlenges til 

tolv år dersom kravet om opplysninger om bruken i den 

pediatriske populasjonen er oppfylt fullt ut. 

30) Tiltakene fastsatt i denne forordning bør ikke utelukke 

anvendelse av andre istimuleringstiltak eller belønnin-

ger. For å sikre åpenhet omkring de ulike tiltakene som 

er tilgjengelig på fellesskaps- og medlemsstatsplan, bør 

Kommisjonen utarbeide en detaljert liste over alle 

tilgjengelige stimuleringstiltak på grunnlag av 

informasjon fra medlemsstatene. Tiltakene fastsatt i 

denne forordning, herunder godkjenning av utviklings-

planer for legemidler til barn, bør ikke være grunn for å 

oppnå andre av Fellesskapets stimuleringstiltak til støtte 

for forskning, som finansiering av forskningsprosjekter 

innenfor rammen av flerårige fellesskapsramme-

programmer for forskning, teknologisk utvikling og 

demonstrasjon.  

  

(1) EFT L 182 av 2.7.1992, s. 1. Forordningen sist endret ved 

tiltredelsesakten av 2003. 

(2) EFT L 18 av 22.1.2000, s. 1. 
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31) For å øke tilgjengeligheten av informasjon om bruken av 

legemidler i den pediatriske populasjonen, og for å unngå 

unødvendig gjentakelse av studier av den pediatriske 

populasjonen som ikke øker den samlede kunnskapen om 

legemiddelet, bør den europeiske databasen nevnt i 

artikkel 11 i direktiv 2001/20/EF omfatte et europeisk 

register over kliniske utprøvinger av legemidler til barn 

som omfatter alle pågående, førtidig avsluttede og 

fullførte pediatriske studier utført både innenfor 

Fellesskapet og i tredjestater. En del av informasjonen om 

pediatriske kliniske utprøvinger som er registrert i 

databasen samt nærmere opplysninger om resultatene av 

alle pediatriske kliniske utprøvinger som er framlagt for 

vedkommende myndigheter, bør offentliggjøres av 

Byrået. 

32) En oversikt over de terapeutiske behovene til den 

pediatriske populasjonen bør etableres av Den pediatriske 

komité etter samråd med Kommisjonen, medlemsstatene 

og berørte parter, og bør ajourføres regelmessig. 

Oversikten bør inneholde opplysninger om eksisterende 

legemidler som benyttes av den pediatriske populasjonen 

og belyse de terapeutiske behovene til denne 

populasjonen og hvilke prioriteringer som bør gjøres 

innen forskning og utvikling. På denne måten vil 

foretakene lett kunne identifisere muligheter for 

forretningsutvikling; Den pediatriske komité vil bedre 

kunne bedømme behovet for legemidler og studier når 

den vurderer utkast til utviklingsplaner for legemidler til 

barn, unntak og utsettelser, og helsearbeidere og pasienter 

vil ha en informasjonskilde tilgjengelig til støtte for sitt 

valg av legemidler. 

33) Kliniske utprøvinger på den pediatriske populasjonen kan 

kreve særlig sakkunnskap, særlige metoder og i noen 

tilfeller særlige anlegg, og bør utføres av utprøvere med 

behørige kvalifikasjoner. Et nett som forbinder 

eksisterende nasjonale initiativer og fellesskapsinitiativer 

og utprøvingssentre for å bygge opp nødvendig 

kompetanse på fellesskapsplan, og som tar hensyn til data 

fra Fellesskapet og fra tredjestater, vil bidra til å lette 

samarbeidet og unngå unødvendige gjentakelser av 

studier. Dette nettet bør bidra til arbeidet med å styrke 

grunnlaget for det europeiske forskningsområdet i 

forbindelse med fellesskapsrammeprogrammer for 

forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon, 

tilgodese den pediatriske populasjonen og utgjøre en kilde 

til informasjon og sakkunnskap for industrien. 

34) For visse godkjente legemidler kan legemiddelforetak 

allerede inneha data om sikkerhet eller virkning for den 

pediatriske populasjonen. For å bedre tilgjengelig 

informasjon om bruken av legemidler i den pediatriske 

populasjonen, bør det kreves at foretak som har slik 

informasjon, framlegger den for vedkommende 

myndigheter der legemiddelet er godkjent. På denne 

måten kan informasjonen vurderes og informasjonen bør 

eventuelt inkluderes i den godkjente legemiddelinforma-

sjonen rettet mot helsearbeidere og pasienter. 

35) Fellesskapsfinansiering bør gis for å dekke alle sider av 

Den pediatriske komités og Byråets arbeid som følger 

av gjennomføringen av denne forordning, som vurde-

ring av utviklingsplaner for legemidler til barn, unntak 

for gebyrer ved vitenskapelig rådgivning og informa-

sjons- og åpenhetstiltak, herunder databasen for 

pediatriske studier og nettet. 

36) De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre denne 

forordning, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 

1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 

regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 

som er tillagt Kommisjonen(1). 

37) Forordning (EØF) nr. 1768/92, direktiv 2001/20/EF, 

direktiv 2001/83/EF og forordning (EF) nr. 726/2004 

bør derfor endres. 

38) Ettersom målet for denne forordning, som er bedret 

tilgjengelighet av legemidler til barn, ikke kan nås i 

tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor bedre kan 

nås på fellesskapsplan, gitt at dette vil gjøre det mulig å 

dra fordel av det største mulige marked og unngå 

spredning av begrensede ressurser, kan Fellesskapet treffe 

tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i 

traktatens artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighets-

prinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning 

ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse 

målene — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

AVDELING I 

INNLEDENDE BESTEMMELSER 

KAPITTEL 1 

Formål og definisjoner 

Artikkel 1 

I denne forordning fastsettes regler for utvikling av legemidler for 

å oppfylle de særlige terapeutiske behovene til den pediatriske 

populasjonen, men uten å underkaste denne populasjonen 

unødvendige kliniske eller andre utprøvinger og i samsvar med 

direktiv 2001/20/EF. 

Artikkel 2 

I tillegg til definisjonene fastsatt i artikkel 1 i direktiv 

2001/83/EF får i denne forordning følgende definisjoner anven-

delse: 

1) «pediatrisk populasjon» den del av befolkningen som er 

mellom fødsel og 18 år,  

  

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. Beslutningen endret ved beslutning 

2006/512/EF (EUT L 200 av 22.7.2006, s. 11). 
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2) «utviklingsplan for legemidler til barn» et forsknings- og 

utviklingsprogram som har som formål å sikre at det blir 

generert nødvendige data for å bestemme vilkårene for 

godkjenning av et legemiddel for behandling av den 

pediatriske populasjonen, 

3) «legemiddel godkjent for en pediatrisk indikasjon» et 

legemiddel som er godkjent for bruk i deler av eller hele 

den pediatriske populasjonen og for hvilket den godkjente 

indikasjonen er nærmere beskrevet i preparatomtalen 

utarbeidet i samsvar med artikkel 11 i direktiv 2001/83/EF, 

4) «markedsføringstillatelse for legemidler til barn» en 

markedsføringstillatelse gitt for et legemiddel som ikke er 

beskyttet av et supplerende beskyttelsessertifikat i henhold 

til forordning (EØF) nr. 1768/92 eller av et patent som 

kvalifiserer for tildeling av et supplerende beskyttelses-

sertifikat, som utelukkende omfatter terapeutiske indika-

sjoner som er relevante for bruk i den pediatriske popula-

sjonen, eller deler av denne, herunder egnet styrke, 

legemiddelform eller tilførselsvei for vedkommende 

legemiddel. 

KAPITTEL 2 

Pen pediatriske komité 

Artikkel 3 

1. Innen 26. juli 2007 skal det nedsettes en pediatrisk komité 

under Det europeiske legemiddelbyrå opprettet i henhold til 

forordning (EF) nr. 726/2004, heretter kalt «Byrået». Den 

pediatriske komité skal anses for å være nedsatt når medlem-

mene nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) og b) er oppnevnt. 

Den pediatriske komités sekretariatsfunksjoner skal utføres av 

Byrået og skal yte det teknisk og vitenskapelig bistand. 

2. Med mindre annet er fastsatt i denne forordning, får 

forordning (EF) nr. 726/2004 anvendelse på Den pediatriske 

komité, herunder bestemmelsene om medlemmenes 

uavhengighet og upartiskhet. 

3. Byråets daglige leder skal sikre hensiktsmessig sam-

ordning mellom Den pediatriske komité og Komiteen for lege-

midler, Komiteen for legemidler mot sjeldne sykdommer, deres 

arbeidsgrupper og andre rådgivende vitenskapsgrupper. 

Byrået skal utarbeide særlige prosedyrer for mulige samråd 

mellom dem. 

Artikkel 4 

1. Den pediatriske komité skal bestå av følgende medlem-

mer: 

a) Fem medlemmer, med varamedlemmer, fra Komiteen for 

legemidler for mennesker, som er blitt oppnevnt til nevnte 

komité i samsvar med artikkel 61 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 726/2004. Disse fem medlemmene med sine respektive 

varamedlemmer skal oppnevnes til Den pediatriske komité 

av Komiteen for legemidler for mennesker. 

b) Ett medlem og ett varamedlem oppnevnt av hver medlems-

stat hvis nasjonale vedkommende myndighet ikke er 

representert ved de medlemmene som er oppnevnt av 

Komiteen for legemidler for mennesker. 

c) Tre medlemmer og tre varamedlemmer oppnevnt av 

Kommisjonen på grunnlag av en offentlig interessetegning, 

etter samråd med Europaparlamentet, for å representere 

helsepersonell. 

d) Tre medlemmer og tre varamedlemmer oppnevnt av 

Kommisjonen på grunnlag av en offentlig interessetegning, 

etter samråd med Europaparlamentet, for å representere 

pasientforeninger. 

Varamedlemmene skal representere og stemme på vegne av 

fraværende medlemmer. 

Med henblikk på bokstav a) og b) skal medlemsstatene, under 

samordning av Byråets daglige leder, samarbeide for å sikre at 

den endelige sammensetningen av Den pediatriske komité, 

herunder medlemmer og varamedlemmer, dekker vitenskaps-

områdene som er relevante for legemidler til barn, og minst 

omfatte farmasøytisk utvikling, pediatrisk medisin, allmenn-

praktikere, pediatrisk farmasi, pediatrisk farmakologi, 

pediatrisk forskning, legemiddelovervåking, etikk og 

folkehelse. 

Med henblikk på bokstav c) og d) skal Kommisjonen ta hensyn 

til sakkunnskapen til de medlemmene som er oppnevnt i 

henhold til bokstav a) og b). 

2. Medlemmene av Den pediatriske komité skal oppnevnes 

for et tidsrom på tre år som kan fornlenges med ytterligere tre 

år. De kan på møtene til Den pediatriske komité være ledsaget 

av sakkyndige. 

3. Den pediatriske komité skal velge sin leder blant komite-

ens medlemmer for et tidsrom på tre år som kan forlenges én 

gang med ytterligere tre år. 

4. Byrået skal offentliggjøre medlemmenes navn og 

kvalifikasjoner. 

Artikkel 5 

1. Ved utforming av sine uttalelser skal Den pediatriske 

komité gjøre sitt ytterste for å oppnå vitenskapelig enighet. 

Dersom slik enighet ikke kan oppnås, skal Den pediatriske 

komité vedta en uttalelse på grunnlag av holdningen til flertallet 

av medlemmene. Uttalelsen skal nevne de ulike holdningene, 

med de grunner de bygger på. Uuttalelsen skal gjøres 

tilgjengelig for allmennheten i henhold til artikkel 25 nr. 5 og 7.  
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2. Den pediatriske komité skal fastsette sin forretningsorden 

for gjennomføringen av sine oppgaver. Forretningsordenen trer 

i kraft når Byråets styre og deretter Kommisjonen har avgitt 

positiv uttalelse om denne. 

3. Representanter for Kommisjonen, Byråets daglige leder 

eller dennes representanter skal ha rett til å delta i alle møter i 

Den pediatriske komité. 

Artikkel 6 

1. Den pediatriske komités oppgaver skal være:  

a) å vurdere innholdet i alle utviklingsplaner for legemidler til 

barn for et legemiddel som er framlagt for komiteen i 

samsvar med denne forordning, og avgi uttalelse om dette, 

b) å vurdere unntak og utsettelser og komme med en uttalelse 

om disse,  

c) på anmodning fra Komiteen for legemidler for mennesker, 

vedkommende myndighet eller søkeren, å vurdere om 

søknaden om markedsføringstillatelse er i samsvar med 

vedkommende godkjente utviklingsplan for legemidler til 

barn og avgi uttalelse om dette, 

d) på anmodning fra Komiteen for legemidler for mennesker 

eller vedkommende myndighet, å vurdere alle data som er 

generert i samsvar med en godkjent utviklingsplan for 

legemidler til barn og avgi uttalelse om legemiddelets 

kvalitet, sikkerhet eller virkning for bruk til den pediatriske 

populasjonen, 

e) å gi råd om innholdet og formatet for dataene som skal 

samles inn i forbindelse med undersøkelsen nevnt i  

artikkel 42, 

f) å gi bistand og råd til Byrået når det gjelder opprettelsen av 

det europeiske nettet nevnt i artikkel 44, 

g) bistå vitenskapelig ved utarbeidingen av eventuelle 

dokumenter knyttet til oppfyllelsen av målene med denne 

forordning, 

h) å gi råd om spørsmål knyttet til legemidler til barn, på 

anmodning fra Byråets daglige leder eller Kommisjonen, 

i) å opprette et særlig register over behovet for legemidler til 

barn og ajourføre det regelmessig, som nevnt i artikkel 43, 

j) å gi råd til Byrået og Kommisjonen ved meddelelser om 

tiltakene som er tilgjengelige for gjennomføring av forskning 

på legemidler til barn, 

k) å gi en anbefaling til Kommisjonen om symbolet nevnt i 

artikkel 32 nr. 2. 

2. Den pediatriske komité skal, ved utførelsen av sine 

oppgaver, vurdere om eventuelle foreslåtte studier kan 

forventes å ha betydelig terapeutisk verdi for og/eller oppfylle 

et terapeutisk behov hos den pediatriske populasjonen. Den 

pediatriske komité skal ta i betraktning all tilgjengelig 

informasjon, herunder alle uttalelser, beslutninger eller råd fra 

vedkommende myndigheter i tredjestater. 

AVDELING II 

KRAV TIL MARKEDSFØRINGSTILLATELSE 

KAPITTEL 1 

Alminnelige godkjenningskrav 

Artikkel 7 

1. En søknad om markedsføringstillatelse i henhold til 

artikkel 6 i direktiv 2001/83/EF med hensyn til et legemiddel 

som ikke er godkjent i Fellesskapet på tidspunktet for 

ikrafttredelsen av denne forordning, skal bare anses som gyldig 

dersom søknaden, i tillegg til de opplysninger og dokumenter 

som er nevnt i artikkel 8 nr. 3 i direktiv 2001/83/EF, omfatter 

ett av følgende: 

a) resultatene av alle studier som er utført og nærmere 

opplysninger om all informasjon som er innsamlet i 

samsvar med en godkjent utviklingsplan for legemidler til 

barn, 

b) en beslutning fra Byrået om et produktspesifikt unntak,  

c) en beslutning fra Byrået om et klasseunntak i henhold til 

artikkel 11, eller 

d) en beslutning fra Byrået om en utsettelse. 

Med hensyn til bokstav a) skal Byråets beslutning om 

godkjenning av vedkommende utviklingsplan for legemidler til 

barn også inkluderes i søknaden. 

2. Dokumentene som framlegges i henhold til nr. 1, skal 

samlet omfatte alle undergrupper av den pediatriske popula-

sjonen. 

Artikkel 8 

Når det gjelder godkjente legemidler som er beskyttet enten av 

et supplerende beskyttelsessertifikat i henhold til forordning 

(EØF) nr. 1768/92, eller av et patent som kvalifiserer for 

tildeling av et supplerende beskyttelsessertifikat, får artikkel 7 i 

denne forordning anvendelse på søknader om godkjenning av 

nye indikasjoner, herunder pediatriske indikasjoner, nye 

legemiddelformer og nye tilførselsveier. 

Med hensyn til første ledd skal dokumentene nevnt i artikkel 7 

nr. 1 omfatte både eksisterende og nye indikasjoner, lege-

middelformer og tilførselsveier.  
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Artikkel 9 

Artikkel 7 og 8 får ikke anvendelse på legemidler godkjent i 

henhold til artikkel 10, 10a, 13-16 eller 16a-16i i direktiv 

2001/83/EF. 

Artikkel 10 

I samråd med medlemsstatene, Byrået og andre berørte parter 

skal Kommisjonen utarbeide nærmere regler for formatet og 

innholdet som søknader om godkjenning av eller endring av en 

utviklingsplan for legemidler til barn og anmodninger om 

unntak og utsettelser må overholde for å anses som gyldige og 

for gjennomføringen av kontrollen av overholdelse nevnt i 

artikkel 23 og artikkel 28 nr. 3. 

KAPITTEL 2 

Unntak 

Artikkel 11 

1. Det skal gis unntak for forpliktelsen til å framlegge 

informasjonen nevnt i artikkel 7 nr. 1 bokstav a) for særskilte 

legemidler eller for klasser av legemidler dersom det foreligger 

dokumentasjon på ett eller flere av følgende forhold: 

a) det særskilte legemiddelet eller den særskilte klassen av 

legemidler vil trolig være ineffektiv(t) eller usikker(t) for 

deler av eller hele den pediatriske populasjonen, 

b) sykdommen eller tilstanden som det særskilte legemiddelet 

eller den særskilte klassen er beregnet på, opptrer bare hos 

voksne, 

c) det særskilte legemiddelet representerer ikke noen be-

tydelig terapeutisk fordel i forhold til eksisterende 

behandling for pediatriske pasienter. 

2. Unntaket fastsatt i nr. 1 kan gis med henvisning enten til 

en eller flere nærmere angitte undergrupper av den pediatriske 

populasjonen eller for en eller flere nærmere angitte 

terapeutiske indikasjoner, eller for en kombinasjon av disse. 

Artikkel 12 

Den pediatriske komité kan på eget initiativ avgi uttalelse, 

basert på grunnene som angis i artikkel 11 nr. 1, om at det bør 

gis et klasse- eller produktspesifikt unntak som nevnt i artikkel 

11 nr. 1. 

Så snart Den pediatriske komité avgir uttalelse, får prosedyren 

fastsatt i artikkel 25 anvendelse. Når det gjelder et klasseunn-

tak, får bare artikkel 25 nr. 6 og 7 anvendelse. 

Artikkel 13 

1. Søkeren kan ut fra grunnene angitt i artikkel 11 nr. 1 søke 

Byrået om et produktspesifikt unntak. 

2. Etter at Den pediatriske komité har mottatt søknaden, skal 

den oppnevne en rapportør og innen 60 dager avgi uttalelse om 

hvorvidt det bør gis et produktspesifikt unntak eller ikke. 

Søkeren og Den pediatriske komité kan begge anmode om et 

møte i løpet av den nevnte perioden på 60 dager. 

Når det er hensiktsmessig kan Den pediatriske komité anmode 

søkeren om utfyllende opplysninger og dokumenter i tillegg til 

de som allerede er framlagt. Dersom Den pediatriske komité 

benytter seg av denne muligheten, skal fristen på 60 dager 

oppsettes inntil de utfyllende opplysningene er framlagt. 

3. Så snart Den pediatriske komité avgir uttalelse, får 

prosedyren fastsatt i artikkel 25 anvendelse. 

Artikkel 14 

1. Byrået skal føre en liste over alle unntak. Listen skal 

ajourføres regelmessig (minst hvert år) og gjøres offentlig 

tilgjengelig. 

2. Den pediatriske komité kan når som helst avgi en uttalelse 

der den anbefaler at et gitt unntak vurderes på nytt. 

Dersom en endring får virkning for et produktspesifikt unntak, 

får prosedyren fastsatt i artikkel 25 anvendelse. 

Dersom en endring får virkning for et klasseunntak, får artikkel 

25 nr. 6 og 7 anvendelse. 

3. Dersom et bestemt produktspesifikt unntak eller 

klasseunntak tilbakekalles, får kravet fastsatt i artikkel 7 og 8 

ikke anvendelse i 36 måneder fra det tidspunkt unntaket ble 

fjernet fra listen over unntak. 

KAPITTEL 3 

Utviklingsplan for legemidler til barn 

Avsni t t  1  

Sø knader o m g odkjenning  

Artikkel 15 

1. Når hensikten er å søke om en markedsførings-

godkjenning i samsvar med artikkel 7 nr. 1 bokstav a) eller d), 

artikkel 8 eller artikkel 30, skal en utviklingsplan for legemidler 

til barn utarbeides og framlegges for Byrået med en søknad om 

godkjenning. 

2. I utviklingsplanen for legemidler til barn skal angis 

tidsplaner og tiltak som foreslås for å vurdere kvaliteten til, 

sikkerheten til og virkningen av legemiddelet i alle deler av den 

pediatriske populasjonen som kan bli berørt. Den skal i tillegg 

beskrive eventuelle tiltak for å tilpasse sammensetningen av 

legemiddelet slik at bruken blir lettere å akseptere og enklere, 

sikrere eller mer virkningsfull for ulike undergrupper av den 

pediatriske populasjonen.  
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Artikkel 16 

1. Når det gjelder søknader om markedsføringstillatelse 

nevnt i artikkel 7 og 8 eller søknader om unntak nevnt i artikkel 

11 og 12, skal utviklingsplanen for legemidler til barn eller 

søknaden om unntak framlegges sammen med en søknad om 

godkjenning, unntatt i behørig begrunnede tilfeller, senest ved 

fullføringen av de farmakokinetiske studiene på voksne nevnt i 

avsnitt 5.2.3 i del I i vedlegg I til direktiv 2001/83/EF, for å 

sikre at en uttalelse om bruk av vedkommende legemiddel til 

den pediatriske populasjonen kan avgis på tidspunktet for 

vurderingen av markedsføringstillatelsen eller annen berørt 

søknad. 

2. Byrået skal innen 30 dager etter at det har mottatt 

søknaden nevnt i nr. 1 og i artikkel 15 nr. 1, kontrollere 

søknadens gyldighet og utarbeide en sammendragsrapport for 

Den pediatriske komité. 

3. Når det er hensiktsmessig kan Byrået be søkeren om å 

framlegge tilleggsopplysninger og -dokumenter; i så fall skal 

fristen på 30 dager oppsettes til det tidspunkt tilleggsopplys-

ningene foreligger. 

Artikkel 17 

1. Etter at Den pediatriske komité har mottatt et forslag til 

utviklingsplan for legemidler til barn som er gyldig i samsvar 

med bestemmelsene i artikkel 15 nr. 2, skal den oppnevne en 

rapportør og innen 60 dager avgi uttalelse om hvorvidt de 

foreslåtte studieene vil sikre at de nødvendige opplysninger 

framkommer om de vilkår under hvilke legemiddelet kan 

benyttes ved behandling av den pediatriske populasjonen eller 

undergrupper av den samt om de forventede terapeutiske 

fordelene berettiger de foreslåtte studiene. Når komiteen avgir 

sin uttalelse, skal den vurdere om de tiltak som foreslås for å 

tilpasse sammensetningen av legemiddelet for bruk i ulike 

undergrupper av den pediatriske populasjonen, er hensikts-

messige. 

Innenfor den samme perioden kan enten søkeren eller Den 

pediatriske komité anmode om et møte. 

2. Innen 60-dagersperioden nevnt i nr. 1 kan Den pediatriske 

komité anmode søkeren om å foreslå endringer i planen, og i så 

fall skal fristen nevnt i nr. 1 for vedtakelse av den endelige 

uttalelsen forlenges med høyst 60 dager. I slike tilfeller kan 

søkeren eller Den pediatriske komité anmode om et til-

leggsmøte i løpet av denne perioden. Fristen skal utsettes til det 

tidspunkt da tilleggsopplysningene det ble anmodet om, er 

framlagt. 

Artikkel 18 

Så snart Den pediatriske komité avgir uttalelse, positiv eller 

negativ, får prosedyren i artikkel 25 anvendelse. 

Artikkel 19 

Dersom Den pediatriske komité, etter å ha vurdert en 

utviklingsplan for legemidler til barn, kommer til at artikkel 11 

nr. 1 bokstav a), b) eller c) får anvendelse på vedkommende 

legemiddel, skal den avgi en negativ uttalelse i henhold til 

artikkel 17 nr. 1. 

I slike tilfeller skal Den pediatriske komité avgi en uttalelse til 

fordel for et unntak i henhold til artikkel 12, hvoretter 

prosedyren i artikkel 25 får anvendelse. 

Avsni t t  2  

Utset tel ser  

Artikkel 20 

1. Samtidig som utviklingsplanen for legemidler til barn 

framlegges i henhold til artikkel 16 nr. 1, kan det søkes om en 

utsettelse av igangsetting eller fullføring av noen av eller alle 

tiltakene som er fastsatt i vedkommende plan. En slik utsettelse 

skal være vitenskapelig og teknisk begrunnet eller være 

begrunnet ut fra hensynet til folkehelsen. 

I alle tilfeller skal en slik utsettelse gis når det er hensiktsmessig 

å foreta studier på voksne før det igangsettes studier av den 

pediatriske populasjonen, eller når studier av den pediatriske 

populasjonen vil ta lengre tid å foreta enn studier på voksne. 

2. På grunnlag av erfaringene med anvendelsen av denne 

artikkel, kan Kommisjonen vedta bestemmelser i samsvar med 

prosedyren nevnt i artikkel 51 nr. 2 for nærmere å bestemme 

grunnene for å gi utsettelse. 

Artikkel 21 

1. Samtidig som Pediatrikomiteen avgir en positiv uttalelse i 

henhold til artikkel 17 nr. 1, skal den, dersom vilkårene i 

artikkel 20 er oppfylt, på eget initiativ eller etter søknad fra 

søkeren i henhold til artikkel 20, avgi en positiv uttalelse om 

utsettelse av igangsetting eller fullføring av noen av eller alle 

tiltak i utviklingsplanen for legemidler til barn. 

En positiv uttalelse om en utsettelse skal angi fristene for 

igangsetting eller fullføring av de berørte tiltakene. 

2. Så snart Den pediatriske komité avgir en positiv uttalelse 

om utsettelse som nevnt i nr. 1, får prosedyren fastsatt i artikkel 

25 anvendelse. 

Avsni t t  3  

Endring  av en utvikl ingsplan for l ege midler t i l  

barn  

Artikkel 22 

Dersom søkeren, etter at beslutningen om godkjenning av 

utviklingsplanen om legemidler til barn er truffet, støter på slike 

vanskeligheter i forbindelse med gjennomføringen at planen 

ikke lar seg gjennomføre eller ikke lenger er egnet, kan søkeren 

foreslå endringer eller søke om en utsettelse eller et unntak med 

en utførlig begrunnelse, for Den pediatriske komité. Innen  

60 dager skal Den pediatriske komité granske disse endringene 

eller søknaden om en utsettelse eller et unntak og avgi en 

uttalelse der det foreslås å avslå eller godkjenne dem. Så snart 

Den pediatriske komité avgir uttalelse, positiv eller negativ, får 

prosedyren i artikkel 25 anvendelse.  
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Avsni t t  4  

Overholde lse  av utvikl ingsplanen for 

lege midler t i l  barn  

Artikkel 23 

1. Vedkommende myndighet med ansvar for å gi markeds-

føringstillatelse skal bekrefte om en søknad om eller endring av 

en markedsføringstillatelse er i samsvar med kravene i artikkel 

7 og 8, samt om en søknad som er framlagt i henhold til artikkel 

30, er i samsvar med den godkjente utviklingsplanen for 

legemidler til barn. 

Når søknaden er framlagt i samsvar med prosedyren fastsatt i 

artikkel 27-39 i direktiv 2001/83/EF, skal bekreftelsen av slik 

overholdelse, eventuelt inkludert en anmodning om en uttalelse 

fra Den pediatriske komité i samsvar med nr. 2 bokstav b) og c) 

i denne artikkel, foretas av den rapporterende medlemsstat. 

2. I tilfellene nedenfor kan Den pediatriske komité anmodes 

om å avgi uttalelse om hvorvidt studier utført av søkeren er i 

samsvar med den godkjente utviklingsplanen for legemidler til 

barn: 

a) av søkeren, før det framlegges en søknad om eller en endring 

av en markedsføringstillatelse som nevnt i henholdsvis 

artikkel 7, 8 og 30, 

b) av Byrået, eller av nasjonal vedkommende myndighet, når 

en søknad i henhold til bokstav a) skal valideres og den 

ikke inneholder en uttalelse om overholdelse vedtatt etter 

en anmodning i henhold til bokstav a), 

c) av Komiteen for legemidler til mennesker, eller av nasjonal 

vedkommende myndighet, når en søknad skal vurderes som 

nevnt i bokstav a), der det er tvil om overholdelse, og det 

ikke allerede er avgitt noen uttalelse etter en søknad i 

henhold til bokstav a) eller b). 

Med hensyn til bokstav a) skal søkeren ikke framlegge sin 

søknad før Den pediatriske komité har avgitt uttalelse, og en 

kopi av denne skal vedlegges søknaden. 

3. Dersom Den pediatriske komité blir anmodet om å avgi 

uttalelse i henhold til nr. 2, skal dette skje innen 60 dager etter 

at anmodningen er mottatt. 

Medlemsstatene skal ta hensyn til en slik uttalelse. 

Artikkel 24 

Dersom vedkommende myndighet, når den utfører den 

vitenskapelige vurderingen av en gyldig søknad om markeds-

føringstillatelse, finner at studiene ikke er i samsvar med den 

godkjente utviklingsplanen for legemidler til barn, skal 

legemiddelet ikke komme i betraktning til de belønninger og 

oppmuntringstiltak som er fastsatt i artikkel 36, 37 og 38. 

KAPITTEL 4 

Prosedyre 

Artikkel 25 

1. Innen 10 dager etter å ha mottatt uttalelsen fra Den 

pediatriske komité skal Byrået oversende denne til søkeren. 

2. Innen 30 dager etter å ha mottatt uttalelsen fra Den 

pediatriske komité kan søkeren framlegge en skriftlig anmod-

ning for Byrået og der angi detaljerte grunner for en ny 

gjennomgang av uttalelsen. 

3. Innen 30 dager etter å ha mottatt en søknad om ny 

gjennomgang i henhold til nr. 2, skal Den pediatriske komité, 

etter å ha oppnevnt en ny rapportør, avgi en ny uttalelse som 

bekrefter eller endrer sin tidligere uttalelse. Rapportøren skal 

kunne stille spørsmål direkte til søkeren. Søkeren kan også tilby 

seg å svare på spørsmål. Rapportøren skal omgående skriftlig 

og utførlig underrette Den pediatriske komité om kontakten 

med søkeren. Uttalelsen skal være behørig begrunnet og en 

begrunnelse for komiteens konklusjon, skal vedlegges den nye 

uttalelsen, som deretter blir endelig. 

4. Dersom søkeren innen 30-dagersperioden nevnt i nr. 2 

ikke søker om en ny gjennomgang, blir uttalelsen fra Den 

pediatriske komité endelig. 

5. Byrået skal treffe sin beslutning innen en periode som 

ikke skal overstige 10 dager etter at det har mottatt den endelige 

uttalelsen fra Den pediatriske komité. Beslutningen skal 

meddeles søkeren skriftlig og være vedlagt den endelige 

uttalelsen fra Den pediatriske komité. 

6. I tilfelle av et klasseunntak som nevnt i artikkel 12 skal 

Byrået treffe en beslutning innen 10 dager etter at det har 

mottatt uttalelsen fra Den pediatriske komité som nevnt i 

artikkel 13 nr. 3. Den pediatriske komités uttalelse skal 

vedlegges beslutningen. 

7. Byråets beslutninger skal offentliggjøres etter at enhver 

opplysning av kommersielt fortrolig art er fjernet. 

KAPITTEL 5 

Diverse bestemmelser 

Artikkel 26 

Enhver juridisk eller fysisk person som utvikler et legemiddel til 

barn, kan, før framleggelse av en utviklingsplan for legemidler til 

barn og under gjennomføringen av denne, anmode om råd fra 

Byrået med hensyn til utforming og gjennomføring av de ulike 

formene for utprøving og studier som er nødvendige for å påvise 

legemiddelets kvalitet, sikkerhet og virkning for den pediatriske 

populasjonen i samsvar med artikkel 57 nr. 1 bokstav n) i 

forordning (EF) nr. 726/2004.  
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Vedkommende juridiske eller fysiske person kan i tillegg anmode 

om råd om utformingen og gjennomføringen av systemer for 

legemiddelovervåking og risikohåndtering som nevnt i  

artikkel 34. 

Byrået skal vederlagsfritt gi råd i henhold til denne artikkel. 

AVDELING III 

PROSEDYRER FOR MARKEDSFØRINGSTILLATELSE 

Artikkel 27 

Med mindre noe annet er fastsatt i denne avdeling, er prosedy-

rene for markedsføringstillatelse for markedsføringstillatelser 

som omfattes av denne avdeling, underlagt bestemmelsene 

fastsatt i forordning (EF) nr. 726/2004 eller i direktiv 

2001/83/EF. 

KAPITTEL 1 

Prosedyrer for markedsføringstillatelse for søknader som 

faller inn under virkeområdet for artikkel 7 og 8 

Artikkel 28 

1. Søknader kan framlegges i samsvar med prosedyren 

fastsatt i artikkel 5-15 i forordning (EF) nr. 726/2004 for en 

markedsføringstillatelse som nevnt i artikkel 7 nr. 1 i denne 

forordning som omfatter en eller flere pediatriske indikasjoner 

på grunnlag av studier utført i samsvar med en godkjent 

utviklingsplan for legemidler til barn. 

Når en markedsføringstillatelse utstedes, skal resultatene av alle 

studiene inkluderes i preparatomtalen og eventuelt i lege-

middelets pakningsvedlegg, forutsatt at vedkommende 

myndighet anser at disse opplysningene er til nytte for 

pasientene, enten alle de berørte pediatriske indikasjonene var 

godkjent av vedkommende myndighet eller ikke. 

2. Når en markedsføringstillatelse utstedes eller endres, skal 

ethvert unntak eller enhver utsettelse som er gitt i henhold til 

denne forordning, registreres i preparatomtalen og eventuelt i 

vedkommende legemiddels pakningsvedlegg. 

3. Dersom søknaden er i samsvar med alle tiltak i den 

godkjente fullførte utviklingsplanen for legemidler til barn og 

dersom preparatomtalen gjenspeiler resultatene av studier utført 

i samsvar med vedkommende godkjente utviklingsplan for 

legemidler til barn, skal vedkommende myndighet inkludere i 

markedsføringstillatelsen en erklæring om at søknaden er i 

samsvar med den godkjente, fullførte utviklingsplanen for 

legemidler til barn. Med hensyn til anvendelsen av artikkel 45 

nr. 3 skal denne erklæringen også angi om viktige studier i den 

godkjente utviklingsplanen for legemidler til barn er fullført 

etter at denne forordning er trådt i kraft. 

Artikkel 29 

Når det gjelder legemidler som er godkjent i henhold til direktiv 

2001/83/EF, kan det framlegges en søknad som nevnt i artikkel 

8 i denne forordning, i samsvar med prosedyren fastsatt i 

artikkel 32, 33 og 34 i direktiv 2001/83/EF, om tillatelse for en 

ny indikasjon, herunder forlengelsen av en tillatelse til bruk i 

den pediatriske populasjonen, en ny legemiddelform eller en ny 

tilførselsvei. 

Søknaden skal oppfylle kravet fastsatt i artikkel 7 nr. 1 bokstav a). 

Prosedyren skal være begrenset til vurderingen av de særlige 

avsnittene av preparatomtalen som skal endres. 

KAPITTEL 2 

Markedsføringstillatelse for legemidler til barn 

Artikkel 30 

1. Framlegging av en søknad om en markedsføringstillatelse 

for legemidler til barn skal på ingen måte være til hinder for 

retten til å søke om en markedsføringstillatelse for andre 

indikasjoner. 

2. En søknad om en markedsføringstillatelse for legemidler 

til barn skal ledsages av de opplysninger og dokumenter som er 

nødvendige for å fastslå kvalitet, sikkerhet og virkning for den 

pediatriske populasjonen, herunder eventuelle særlige opplys-

ninger som er nødvendige for å godtgjøre en hensiktsmessig 

styrke, legemiddelform eller tilførselsvei for legemiddelet, i 

samsvar med en godkjent utviklingsplan for legemidler til barn. 

Søknaden skal også omfatte Byråets beslutning om god-

kjenning av vedkommende utviklingsplan for legemidler til 

barn. 

3. Når et legemiddel blir eller er blitt godkjent i en medlems-

stat eller i Fellesskapet, kan opplysninger i dokumentasjonen 

for vedkommende legemiddel, der det er hensiktsmessig, vises 

til i samsvar med artikkel 14 nr. 11 i forordning (EF)  

nr. 726/2004 eller artikkel 10 i direktiv 2001/83/EF, i en søknad 

om en markedsføringstillatelse for legemidler til barn. 

4. Legemiddelet for hvilket det er tildelt en markeds-

føringstillatelse for legemidler til barn, kan beholde navnet til 

ethvert annet legemiddel som inneholder det samme virksomme 

stoffet og for hvilket samme innehaver er gitt markeds-

føringstillatelse for bruk til voksne. 

Artikkel 31 

Uten at det berører artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 726/2004 kan en søknad om en markedsføringstillatelse for 

legemidler til barn framlegges i samsvar med prosedyren 

fastsatt i artikkel 5-15 i forordning (EF) nr. 726/2004.  
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KAPITTEL 3 

Identifisering 

Artikkel 32 

1. Når et legemiddel tildeles en markedsføringstillatelse for 

en pediatrisk indikasjon, skal merkingen vise det godkjente 

symbolet for dette i samsvar med nr. 2. Pakningsvedlegget skal 

inneholde en forklaring på betydningen av symbolet. 

2. Kommisjonen skal innen 26. januar 2008 velge et symbol 

på anbefaling av Den pediatriske komité. Kommisjonen skal 

offentliggjøre symbolet. 

3. Bestemmelsene i denne artikkel får også anvendelse på 

legemidler som er godkjent før denne forordning trer i kraft, og 

på legemidler som er godkjent etter at denne forordning er trådt i 

kraft, men før symbolet er offentliggjort, dersom vedkommende 

legemidler er godkjent for pediatriske indikasjoner. 

I dette tilfellet skal symbolet og forklaringen nevnt i nr. 1 

foreligge på henholdsvis merkingen og pakningsvedlegget til 

vedkommende legemidler senest to år etter at symbolet er 

offentliggjort. 

AVDELING IV 

KRAV ETTER MARKEDSFØRINGSTILLATELSE 

Artikkel 33 

Når legemidler blir godkjent for en pediatrisk indikasjon etter 

fullføring av en godkjent utviklingsplan for legemidler til barn 

og disse legemidlene allerede har vært brakt i omsetning med 

andre indikasjoner, skal innehaveren av markedsførings-

tillatelsen innen to år fra det tidspunkt den pediatriske 

indikasjonen godkjennes, bringe legemiddelet med denne 

pediatriske indikasjonen i omsetning. Det skal opprettes et 

register over disse fristene, som samordnes og gjøres offentlig 

tilgjengelig av Byrået. 

Artikkel 34 

1. I følgende tilfeller skal søkeren nærmere angi de tiltak 

som er truffet for å sikre oppfølging av virkning og av mulige 

bivirkninger ved bruk av legemiddelet til barn: 

a) Søknader om en markedsføringstillatelse som omfatter en 

pediatrisk indikasjon, 

b) søknader om inkludering av en en pediatrisk indikasjon i en 

eksisterende markedsføringstillatelse, 

c) søknader om en markedsføringstillatelse for legemidler til 

barn. 

2. Der det er særlig grunn til bekymring skal vedkommende 

myndighet, som et vilkår for å gi markedsføringstillatelse, 

kreve at det opprettes et risikohåndteringssystem eller at særlige 

studier etter markedsføring blir utført og framlagt for 

gjennomgåelse. Risikohåndteringssystemet skal omfatte en 

rekke tiltak og inngrep innen legemiddelovervåking som er 

utformet for å identifisere, karakterisere, forhindre eller minske 

risiko knyttet til legemidler, herunder en vurdering av 

inngrepenes effektivitet. 

En vurdering av et risikohåndteringssystems effektivitet og 

resultatene av eventuelle utførte studier skal omfattes av de 

periodiske, ajourførte sikkerhetsrapportene som er nevnt i 

artikkel 104 nr. 6 i direktiv 2001/83/EF og i artikkel 24 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 726/2004. 

I tillegg kan vedkommende myndighet anmode om at det 

framlegges tilleggsrapporter som vurderer om et system for 

risikominimering er effektivt samt resultatene av eventuelle 

utførte studier. 

3. I tillegg til nr. 1 og 2 får bestemmelsene om legemiddel-

overvåking fastsatt i forordning (EF) nr. 726/2004 og i direktiv 

2001/83/EF anvendelse på markedsføringstillatelser for 

legemidler som omfatter en pediatrisk indikasjon. 

4. I tilfelle av en utsettelse skal innehaveren av markeds-

føringstillatelsen framlegge en årlig rapport for Byrået med en 

ajourføring av framdriften til pediatriske studier i samsvar med 

Byråets beslutning om godkjenning av utviklingsplanen for 

legemidler til barn og å gi en utsettelse. 

Byrået skal underrette vedkommende myndighet dersom det 

finner at innehaveren av markedsføringstillatelsen ikke har 

overholdt Byråets beslutning om godkjenning av utviklings-

planen for legemidler til barn og å gi en utsettelse. 

5. Byrået skal utarbeide retningslinjer knyttet til anvendelsen 

av denne artikkel. 

Artikkel 35 

Dersom et legemiddel er godkjent for en pediatrisk indikasjon 

og innehaveren av markedsføringstillatelsen har dratt fordel av 

belønninger eller oppmuntringstiltak i henhold til artikkel 36, 

37 eller 38, og disse beskyttelsesperiodene er utløpt, og dersom 

innehaveren av markedsføringstillatelsen har til hensikt å 

avslutte omsetningen av legemiddelet, skal innehaveren av 

markedsføringstillatelsen overføre markedsføringstillatelsen 

eller tillate at tredjemann, som har gjort kjent at vedkommende 

har til hensikt fortsatt å omsette vedkommende legemiddel, 

benytter den farmasøytiske, prekliniske og kliniske dokumenta-

sjonen som finnes i legemiddelets saksmappe i henhold til 

artikkel 10c i direktiv 2001/83/EF. 

Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal underrette Byrået 

om at vedkommende har til hensikt å avslutte markedsføringen 

av legemiddelet minst seks måneder før dette skjer. Byrået skal 

offentliggjøre dette. 

AVDELING V 

BELØNNINGER OG OPPMUNTRINGSTILTAK 

Artikkel 36 

1. Når en søknad i henhold til artikkel 7 eller 8 omfatter 

resultatene av alle studier som er utført i samsvar med en 

godkjent utviklingsplan for legemidler til barn, skal 

innehaveren av patentet eller det supplerende beskyttelses-

sertifikatet ha rett til en seks måneders forlengelse av perioden 

nevnt i artikkel 13 nr. 1 og 2 i forordning (EØF) nr. 1768/92.  
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Første ledd får også anvendelse der en fullføring av den 

godkjente utviklingsplanen for legemidler til barn ikke fører til 

godkjenning av en pediatrisk indikasjon, men resultatene av de 

utførte studiene vises i preparatomtalen og eventuelt i ved-

kommende legemiddels pakningsvedlegg. 

2. Når en markedsføringstillatelse inneholder erklæringen 

nevnt i artikkel 28 nr. 3, skal denne legges til grunn ved anven-

delsen av nr. 1 i denne artikkel. 

3. Når prosedyrene fastsatt i direktiv 2001/83/EF er benyttet, 

skal forlengelsen på seks måneder av perioden nevnt i nr. 1 gis 

bare dersom legemiddelet er godkjent i alle medlemsstater. 

4. Nr. 1, 2 og 3 får anvendelse på legemidler som er beskyt-

tet av et supplerende beskyttelsessertifikat i henhold til for-

ordning (EØF) nr. 1768/92, eller i henhold til et patent som 

kvalifiserer for tildeling av et slikt supplerende beskyttelses-

sertifikat. De får ikke anvendelse på legemidler utpekt som 

legemidler mot sjeldne sykdommer i henhold til forordning 

(EF) nr. 141/2000. 

5. Med hensyn til en søknad i henhold til artikkel 8 som 

fører til godkjenning av en ny pediatrisk indikasjon, får nr. 1, 2 

og 3 ikke anvendelse dersom søkeren søker om og får en 

forlengelse på ett år for perioden for markedsføringsbeskyttelse 

for vedkommende legemiddel, med den begrunnelse at denne 

nye pediatriske indikasjonen vil innebære en betydelig klinisk 

fordel sammenlignet med eksisterende behandlingsmetoder, i 

samsvar med artikkel 14 nr. 11 i forordning (EF) nr. 726/2004 

eller artikkel 10 nr. 1 fjerde ledd i direktiv 2001/83/EF. 

Artikkel 37 

Når en søknad om en markedsføringstillatelse er framlagt for et 

legemiddel som er utpekt som et legemiddel mot sjeldne 

sykdommer i henhold til forordning (EF) nr. 141/2000 og 

søknaden inneholder resultatene av alle studier som er utført i 

samsvar med en godkjent utviklingsplan for legemidler til barn, 

og erklæringen nevnt i artikkel 28 nr. 3 i denne forordning 

deretter blir inkludert i markedsføringstillatelsen som ble tildelt, 

skal tiårsperioden nevnt i artikkel 8 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 141/2000 forlenges til 12 år. 

Første ledd får anvendelse også der en fullføring av den 

godkjente utviklingsplanen for legemidler til barn ikke fører til 

godkjenning av en pediatrisk indikasjon, men resultatene av de 

utførte studiene vises i preparatomtalen og eventuelt i ved-

kommende legemiddels pakningsvedlegg. 

Artikkel 38 

1. Når en markedsføringstillatelse for legemidler til barn blir 

utstedt i samsvar med artikkel 5-15 i forordning (EF)  

nr. 726/2004, får data- og markedsføringsbeskyttelsesperiodene 

nevnt i artikkel 14 nr. 11 i nevnte forordning anvendelse. 

2. Når en markedsføringstillatelse for legemidler til barn blir 

utstedt i samsvar med prosedyrene fastsatt i direktiv 

2001/83/EF, får data- og markedsføringsbeskyttelsesperiodene 

nevnt i artikkel 10 nr. 1 i nevnte direktiv anvendelse. 

Artikkel 39 

1. I tillegg til de belønninger og oppmuntringstiltak som er 

fastsatt i artikkel 36, 37 og 38, kan legemidler til barn også 

kunne omfattes av oppmuntringstiltak fastsatt av Fellesskapet 

eller av medlemsstatene som støtte til forskning på samt 

utvikling av og tilgjengelighet av legemidler til barn. 

2. Medlemsstatene skal innen 26. januar 2008 oversende 

Kommisjonen detaljerte opplysninger som gjelder tiltak de har 

truffet for å støtte forskning på samt utvikling av og 

tilgjengelighet av legemidler til barn. Slike opplysninger skal 

ajourføres regelmessig på anmodning fra Kommisjonen. 

3. Kommisjonen skal innen 26. juli 2008 offentliggjøre en 

detaljert fortegnelse over alle belønninger og oppmuntrings-

tiltak fastsatt av Fellesskapet og medlemsstatene til støtte for 

forskning på samt utvikling av og tilgjengelighet av legemidler 

til barn. Denne fortegnelsen skal ajourføres regelmessig og 

ajourføringene skal også gjøres offentlig tilgjengelige. 

Artikkel 40 

1. Det skal i Fellesskapets budsjett avsettes midler til 

forskning på legemidler til barn for å støtte studier knyttet til 

legemidler eller virksomme stoffer som ikke omfattes av et 

patent eller et supplerende beskyttelsessertifikat. 

2. Fellesskapets finansiering nevnt i nr. 1 skal gis gjennom 

fellesskapsrammeprogrammer for forskning, teknologisk ut-

vikling og demonstrasjon eller andre fellesskapsinitiativer for 

finansiering av forskning. 

AVDELING VI 

KOMMUNIKASJON OG SAMORDNING 

Artikkel 41 

1. Den europeiske databasen som ble opprettet ved artikkel 

11 i direktiv 2001/20/EF, skal omfatte kliniske utprøvinger 

utført i tredjestater som inngår i en godkjent utviklingsplan for 

legemidler til barn i tillegg til de kliniske utprøvingene nevnt i 

artikkel 1 og 2 i nevnte direktiv. Dersom slike kliniske 

utprøvinger er utført i tredjestater, skal detaljopplysningene 

angitt i artikkel 11 i nevnte direktiv registreres i databasen av 

mottakeren av Byråets beslutning om en utviklingsplan for 

legemidler til barn. 

Som unntak fra bestemmelsene i artikkel 11 i direktiv 2001/ 

20/EF skal Byrået offentliggjøre deler av opplysningene om 

pediatriske kliniske utprøvinger som er registrert i den europeiske 

databasen.  
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2. Nærmere opplysninger om resultatene av alle utprøvinger 

nevnt i nr. 1 og om andre utprøvinger framlagt for ved-

kommende myndigheter i samsvar med artikkel 45 og 46 skal 

offentliggjøres av Byrået, uansett om utprøvingen ble avsluttet 

førtidig eller ikke. Disse resultatene skal omgående framlegges 

for Byrået av sponsoren for den kliniske utprøvingen, av 

mottakeren av Byråets beslutning om en utviklingsplan for 

legemidler til barn eller av innehaveren av markeds-

føringstillatelsen. 

3. I samråd med Byrået, medlemsstatene og berørte parter 

skal Kommisjonen utarbeide en veiledning om arten av opplys-

ningene nevnt i nr. 1 som skal registreres i den europeiske 

databasen opprettet ved artikkel 11 i direktiv 2001/20/EF, om 

hvilke opplysninger som skal gjøres tilgjengelige for all-

mennheten ved anvendelsen av nr. 1, om hvordan resultater av 

kliniske utprøvinger skal framlegges og gjøres offentlig kjent 

ved anvendelsen av nr. 2 samt om Byråets ansvar og oppgaver i 

denne sammenheng. 

Artikkel 42 

Medlemsstatene skal samle inn tilgjengelige data for alle 

eksisterende bruksområder for legemidler til barn og skal innen 

26. januar 2009 oversende disse dataene til Byrået. 

Den pediatriske komité skal fastsette retningslinjer for format 

og innhold for dataene som skal samles inn innen  

26. oktober 2007. 

Artikkel 43 

1. På grunnlag av opplysningene nevnt i artikkel 42 og etter 

samråd med Kommisjonen, medlemsstatene og berørte parter, 

skal Den pediatriske komité opprette en oversikt over 

terapeutiske behov, særlig med hensyn til å fastsette priorite-

ringer for forskningen. 

Byrået skal offentliggjøre oversikten tidligst 26. januar 2009 og 

senest 26. januar 2010 og ajourføre den regelmessig. 

2. Ved opprettelsen av oversikten over terapeutiske behov 

skal det tas hensyn til prevalensen av tilstandene i den 

pediatriske populasjonen, alvoret i de tilstandene som skal 

behandles, tilgjengelighet og egnethet når det gjelder alternative 

behandlinger for disse tilstandene i den pediatriske popula-

sjonen, herunder virknings- og bivirkningsprofil for disse 

behandlingsformene, inkludert eventuelle spørsmål som 

utelukkende gjelder pediatrisk sikkerhet samt alle data som er 

resultat av studier i tredjestater. 

Artikkel 44 

1. Byrået skal, med vitenskapelig støtte av Den pediatriske 

komité, utvikle et europeisk nett av eksisterende nasjonale og 

europeiske nett, utprøvere og sentre med særlig sakkunnskap i 

hvordan studier av den pediatriske populasjonen foretas. 

2. Målsettingene med det europeiske nettet skal blant annet 

være å samordne studier knyttet til legemidler til barn, å bygge 

opp nødvendig vitenskapelig og forvaltningsmessig kompetanse 

på europeisk plan og å unngå unødvendige gjentakelser av studier 

av og utprøving på den pediatriske populasjonen. 

3. Innen 26. januar 2008 skal Byråets styre, etter forslag fra 

daglig leder og etter samråd med Kommisjonen, medlems-

statene og berørte parter, vedta en gjennomføringsstrategi for 

oppstart og drift av det europeiske nettet. Dette nettet må, der 

det er hensiktsmessig, være forenlig med arbeidet med å styrke 

grunnlaget for det europeiske forskningsområde i forbindelse 

med fellesskapsrammeprogrammene for forskning, teknologisk 

utvikling og demonstrasjon. 

Artikkel 45 

1. Innen 26. januar 2008 skal alle pediatriske undersøkelser 

som allerede er fullført på ikrafttredelsestidspunktet med 

hensyn til legemidler godkjent i Fellesskapet, framlegges av 

innehaveren av markedsføringstillatelsen for vurdering hos 

vedkommende myndighet. 

Vedkommende myndighet kan ajourføre preparatomtalen og 

pakningsvedlegg, og kan endre markedsføringstillatelsen 

tilsvarende. Vedkommende myndigheter skal utveksle informa-

sjon om de framlagte studiene og eventuelt om hvordan de 

påvirker de berørte markedsføringstillatelsene. 

Byrået skal samordne informasjonsutvekslingen. 

2. Alle eksisterende pediatriske studier, som nevnt i nr. 1, og 

alle pediatriske studier som er igangsatt før ikrafttredelsen av 

denne forordning, skal kunne inngå i en utviklingsplan for 

legemidler til barn, og skal tas i betraktning av Den pediatriske 

komité når den vurderer søknader om utviklingsplaner for 

legemidler til barn, unntak og utsettelser samt av vedkommende 

myndigheter ved vurderingen av søknader framlagt i henhold til 

artikkel 7, 8 eller 30. 

3. Uten å berøre forrige ledd skal belønningene og 

oppmuntringstiltakene i artikkel 36, 37 og 38 gis bare under 

forutsetning av at viktige studier i den godkjente utviklings-

planen for legemidler til barn, er fullført etter at denne 

forordning er trådt i kraft. 

4. I samråd med Byrået skal Kommisjonen utarbeide 

retningslinjer for å fastsette kriterier for vurdering av de utførte 

studienes betydning i henhold til nr. 3. 

Artikkel 46 

1. Alle andre studier som sponses av innehaveren av en 

markedsføringstillatelse og som innebærer bruk i den pediatris-

ke populasjonen av et legemiddel som omfattes av en markeds-

føringstillatelse, enten de er utført i samsvar med en godkjent 

utviklingsplan for legemidler til barn eller ikke, skal framlegges 

for vedkommende myndighet innen seks måneder etter at 

vedkommende studier er fullført.  
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2. Nr. 1 får anvendelse uavhengig av om innehaveren av 

markedsføringstillatelsen har til hensikt å søke om en markeds-

føringstillatelse for en pediatrisk indikasjon eller ikke. 

3. Vedkommende myndighet kan ajourføre preparatomtalen 

og pakningsvedlegg, og kan endre markedsføringstillatelsen 

tilsvarende. 

4. Vedkommende myndigheter skal utveksle informasjon 

om de framlagte studiene og eventuelt om hvordan de påvirker 

de berørte markedsføringstillatelsene. 

5. Byrået skal samordne informasjonsutvekslingen. 

AVDELING VII 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER OG SLUTT-

BESTEMMELSER 

KAPITTEL 1 

Alminnelige bestemmelser 

Avsni t t  1  

Geby rer,  fe l le sskapsf inansiering ,  sanksjoner og  

rapportering  

Artikkel 47 

1. Når en søknad om en markedsføringstillatelse for lege-

midler til barn blir framlagt i samsvar med prosedyren fastsatt i 

forordning (EF) nr. 726/2004, skal beløpet på de reduserte 

gebyrene for behandling av søknaden og videreføring av 

markedsføringstillatelsen fastsettes i samsvar med artikkel 70 i 

forordning (EF) nr. 726/2004. 

2. Rådsforordning (EF) nr. 297/95 av 10. februar 1995 om 

fastsettelse av gebyrer til Det europeiske legemiddelkontor(1) 

får anvendelse. 

3. Den pediatriske komités vurdering av følgende skal være 

vederlagsfri: 

a) søknader om unntak, 

b) søknader om utsettelse, 

c) utviklingsplaner for legemidler til barn, 

d) overholdelse av den godkjente utviklingsplanen for lege-

midler til barn. 

Artikkel 48 

Fellesskapets bidrag i henhold til artikkel 67 i forordning (EF) 

nr. 726/2004 skal dekke arbeidet til Den pediatriske komité, 

herunder vitenskapelig støtte fra sakkyndige, og til Byrået, 

herunder vurdering av utviklingsplaner for legemidler til barn, 

vitenskapelig rådgivning og eventuelle gebyrunntak fastsatt i 

denne forordning, og skal støtte Byråets virksomhet i henhold 

til artikkel 41 og 44 i denne forordning. 

Artikkel 49 

1. Uten at det berører protokollen om De europeiske 

fellesskaps privilegier og immunitet skal hver medlemsstat 

  

(1) EFT L 35 av 15.2.1995, s. 1. Forordningen sist endret ved for-

ordning (EF) nr. 1905/2005 (EUT L 304 av 23.11.2005, s. 1). 

fastsette de sanksjoner som skal anvendes ved overtredelser av 

bestemmelsene i denne forordning eller gjennomførings-

tiltakene som vedtas i henhold til forordningen og som gjelder 

legemidler som er gitt godkjenning ved prosedyrene fastsatt i 

direktiv 2001/83/EF, og skal treffe alle tiltak som er 

nødvendige for å gjennomføre dem. Sanksjonene skal være 

virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 

avskrekkende. 

Medlemsstatene skal innen 26. oktober 2007 underrette 

Kommisjonen om disse bestemmelsene. De skal snarest mulig 

underrette Kommisjonen om alle senere endringer. 

2. Medlemsstatene skal umiddelbart underrette Kommisjo-

nen om enhver tvist som innledes i forbindelse med over-

tredelse av denne forordning. 

3. På anmodning fra Byrået kan Kommisjonen pålegge 

økonomiske sanksjoner for overtredelse av bestemmelsene i 

denne forordning eller de gjennomføringstiltak som er vedtatt i 

henhold til forordningen i tilknytning til legemidler godkjent 

ved prosedyren i forordning (EF) nr. 726/2004. Øverste 

beløpsgrense for samt vilkårene og metodene for innkrevingen 

av slike sanksjonsbeløp skal fastsettes i samsvar med 

prosedyren nevnt i artikkel 51 nr. 2 i denne forordning. 

4. Kommisjonen skal offentliggjøre navnene på enhver som 

overtrer bestemmelsene i denne forordning eller de gjennom-

føringstiltak som er vedtatt i henhold til forordningen samt 

størrelsene på og begrunnelsene for de økonomiske sanksjonene 

som pålegges. 

Artikkel 50 

1. På grunnlag av en rapport fra Byrået, og minst én gang i 

året, skal Kommisjonen offentliggjøre en fortegnelse over de 

foretak og de produkter som har dratt fordel av belønningene og 

oppmuntringstiltakene i denne forordning, samt de foretak som 

ikke har overholdt forpliktelsene i denne forordning. Medlems-

statene skal gi Byrået disse opplysningene. 

2. Kommisjonen skal innen 26. januar 2013 framlegge en 

generell rapport for Europaparlamentet og Rådet om de 

erfaringer som er gjort på grunnlag av anvendelsen av denne 

forordning. Den skal særlig omfatte en detaljert oversikt over 

alle legemidler som er godkjent for bruk til barn siden 

forordningen trådte i kraft. 

3. Kommisjonen skal innen innen 26. januar 2017 framlegge 

en rapport for Europaparlamentet og Rådet om de erfaringer 

som er gjort på grunnlag av anvendelsen av artikkel 36, 37 og 

38. Rapporten skal inneholde en analyse av den økonomiske 

virkningen av belønninger og oppmuntringstiltak samt en 

analyse av denne forordnings anslåtte virkninger for folkehelsen, 

med henblikk på å foreslå eventuelle nødvendige endringer. 

4. Dersom det foreligger tilstrekkelige opplysninger til at det 

kan foretas pålitelige analyser, skal bestemmelsene i nr. 3 

oppfylles samtidig med bestemmelsene i nr. 2.  
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Avsni t t  2  

Fast  ko mi té  

Artikkel 51 

1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for 

legemidler for mennesker, nedsatt ved artikkel 121 i 

direktiv 2001/83/EF, heretter kalt «Komiteen». 

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 

beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas hensyn 

til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8. 

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 

skal være tre måneder. 

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden. 

KAPITTEL 2 

Endringer 

Artikkel 52 

I forordning (EØF) nr. 1768/92 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 1 skal ny definisjon lyde: 

«e) «søknad om forlengelse av gyldighetstiden» en søknad 

om å forlenge sertifikatets gyldighetstid i henhold til 

artikkel 13 nr. 3 i denne forordning og i artikkel 36 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1901/2006 

av 12. desember 2006 om legemidler til barn(*). 

  

(*) EUT L 378 av 27.12.2006, s. 1.» 

2)  I artikkel 7 skal nye ledd lyde: 

«3.  Søknaden om forlengelse av gyldighetstiden kan 

inngis samtidig med søknaden om et sertifikat eller når 

søknaden om sertifikat er under behandling og de relevante 

kravene i henholdsvis artikkel 8 nr. 1 bokstav d) eller 

artikkel 8 nr. 1 bokstav a) er oppfylt. 

4. Søknaden om forlengelse av gyldighetstiden til et 

sertifikat som tidligere er utstedt, skal inngis senest to år før 

sertifikatet utløper. 

5. I fem år etter ikrafttredelsen av forordning (EF)  

nr. 1901/2006, uten hensyn til nr. 4, skal søknaden om en 

forlengelse av gyldighetstiden til et sertifikat som allerede 

er utstedt, inngis senest seks måneder før sertifikatet 

utløper.» 

3)  I artikkel 8 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 skal nytt ledd lyde: 

«d)  dersom søknaden om et sertifikat omfatter en 

anmodning om forlengelse av gyldighetstiden: 

i) en kopi av erklæringen som bekrefter over-

holdelse av en godkjent, fullført utviklings-

plan for legemidler til barn, som nevnt i 

artikkel 36 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1901/2006, 

ii) om nødvendig, i tillegg til en kopi av 

markedsføringstillatelsen som nevnt i bokstav 

b), dokumentasjon på besittelse av markeds-

føringstillatelser i alle øvrige medlemsstater, 

som nevnt i artikkel 36 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1901/2006.» 

b) Nye numre skal lyde: 

«1a.  Dersom en søknad om sertifikat er under behand-

ling, skal søknad om forlengelse av gyldighets-

tiden i samsvar med artikkel 7 nr. 3 inneholde 

opplysningene nevnt i nr. 1 bokstav d) samt en 

henvisning til den allerede inngitte søknaden om 

sertifikat. 

1b.  Søknaden om en forlengelse av gyldighetstiden til 

et sertifikat som allerede er tildelt, skal inneholde 

opplysningene nevnt i nr. 1 bokstav d) samt en 

kopi av det sertifikatet som allerede er tildelt.» 

c) Nr. 2 skal lyde: 

«2.  Medlemsstatene kan fastsette at det skal betales en 

avgift for inngivelse av søknad om sertifikat og for 

søknad om forlengelse av gyldighetstiden til et 

sertifikat.» 

4)  I artikkel 9 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 skal nytt ledd lyde: 

«Søknaden om forlengelse av gyldighetstiden til et 

sertifikat skal inngis til vedkommende myndighet i den 

aktuelle medlemsstaten.» 

b) I nr. 2 skal nytt ledd lyde: 

«f)  eventuelt en opplysning om at søknaden omfatter 

en søknad om forlengelse av gyldighetstiden.» 

c) Nytt nummer skal lyde: 

«3.  Nr. 2 får anvendelse på meddelelsen om søknaden 

om forlengelse av gyldighetstiden til et tidligere utstedt 

sertifikat, eller når en søknad om et sertifikat er under 

behandling. Meddelelsen skal i tillegg inneholde en 

angivelse av søknaden om forlengelse av gyldighets-

tiden til sertifikatet.»  
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5)  I artikkel 10 skal nytt nummer lyde: 

«6.  Nr. 1-4 får tilsvarende anvendelse på søknaden om en 

forlengelse av gyldighetstiden.» 

6)  I artikkel 11 skal nytt ledd lyde: 

«3.  Nr. 1 og 2 får anvendelse på meddelelsen om at det er 

utstedt en forlengelse av gyldighetstiden til et sertifikat, 

eller om at søknaden om en forlengelse er avslått.» 

7)  I artikkel 13 skal nytt ledd lyde: 

«3.  Tidsrommene fastsatt i nr. 1 og 2 skal forlenges med 

seks måneder i tilfeller der artikkel 36 i forordning (EF)  

nr. 1901/2006 får anvendelse. I så fall kan varigheten på 

tidsrommet som er fastsatt i nr. 1 i denne artikkel, forlenges 

bare én gang.» 

8)  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 15a 

Ugyldighet av en forlengelse av gyldighetstiden 

1. Forlengelsen av gyldighetstiden kan kjennes ugyldig 

dersom den ble utstedt i strid med bestemmelsene i artikkel 

36 i forordning (EF) nr. 1901/2006. 

2. Enhver kan innlevere en anmodning om ugyldig-

kjennelse av forlengelse av gyldighetstiden til den instansen 

som i henhold til nasjonal lovgivning er kompetent til å 

kjenne det tilsvarende basispatentet ugyldig.» 

9)  I artikkel 16 gjøres følgende endringer: 

a) Teksten i artikkel 16 blir nevnte artikkels nr. 1. 

b) Nytt nummer skal lyde: 

«2.  Dersom forlengelsen av gyldighetstiden kjennes 

ugyldig i henhold til artikkel 15a, skal myndigheten 

nevnt i artikkel 9 nr. 1 kunngjøre en meddelelse om 

dette.» 

10)  Artikkel 17 skal lyde: 

«Artikkel 17 

Klageadgang 

Beslutningene som myndigheten nevnt i artikkel 9 nr. 1 

eller instansene nevnt i artikkel 15 nr. 2 og 15a nr. 2 har 

truffet i henhold til denne forordning, kan påklages etter 

reglene som er fastsatt i nasjonal lovgivning når det gjelder 

tilsvarende beslutninger truffet om nasjonale patenter.» 

Artikkel 53 

I artikkel 11 i direktiv 2001/20/EF skal nytt nummer lyde: 

«4.  Som unntak fra nr. 1 skal Byrået offentliggjøre deler av 

opplysningene om pediatriske kliniske utprøvinger som er 

registrert i den europeiske databasen i samsvar med bestemmel-

sene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1901/2006 

av 12. desember 2006 om legemidler til barn(*). 

  

(*) EUT L 378 av 27.12.2006, s. 1.» 

Artikkel 54 

I artikkel 6 i direktiv 2001/83/EF skal nr. 1 første ledd lyde: 

«1.  Ingen legemidler kan bringes i omsetning i en medlems-

stat uten at vedkommende myndigheter i medlemsstaten har gitt 

markedsføringstillatelse i samsvar med dette direktiv eller det 

er gitt tillatelse i samsvar med forordning (EF) nr. 726/2004, 

lest i sammenheng med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1901/2006 av 12. desember 2006 om legemidler til 

barn(*). 

  

(*) EUT L 378 av 27.12.2006, s. 1.» 

Artikkel 55 

I forordning (EF) nr. 726/2004 gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 56 nr. 1 skal lyde: 

«1.  Byrået skal bestå av 

a) Komiteen for legemidler for mennesker, som skal ha 

ansvar for å utarbeide Byråets uttalelser om alle saker i 

forbindelse med vurdering av legemidler for 

mennesker, 

b) Komiteen for veterinærpreparater, som skal ha ansvar 

for å utarbeide Byråets uttalelser om alle saker i 

forbindelse med vurdering av veterinærpreparater, 

c) Komiteen for legemidler mot sjeldne sykdommer, 

d) Komiteen for plantelegemidler, 

e) Den pediatriske komité, 

f) et sekretariat som skal yte teknisk, vitenskapelig og 

administrativ bistand til komiteene og sikre hensikts-

messig samordning av deres arbeid, 

g) en daglig leder som skal utføre oppgavene fastsatt i 

artikkel 64, 

h) et styre som skal utføre oppgavene fastsatt i artikkel 65, 

66 og 67.»  
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2)  I artikkel 57 nr. 1 skal ny bokstav lyde: 

«t)  treffe beslutninger som nevnt i artikkel 7 nr. 1 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1901/2006 

av 12. desember 2006 om legemidler til barn(*). 

  

(*) EUT L 378 av 27.12.2006, s. 1.» 

3)  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 73a 

Beslutninger truffet av Byrået i henhold til forordning (EF) 

nr. 1901/2006 kan bringes inn for De europeiske felles-

skaps domstol i henhold til vilkårene fastsatt i traktatens 

artikkel 230.» 

KAPITTEL 3 

Sluttbestemmelser 

Artikkel 56 

Kravene fastsatt i artikkel 7 nr. 1 får ikke anvendelse på gyldige 

søknader som er under behandling på tidspunktet for ikraft-

tredelsen av denne forordning. 

Artikkel 57 

1. Denne forordning trer i kraft den 30. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2. Artikkel 7 får anvendelse fra 26. juli 2008. 

Artikkel 8 får anvendelse fra 26. januar 2009. 

Artikkel 30 og 31 får anvendelse fra 26. juli 2007. 

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

Utferdiget i Strasbourg, 12. desember 2006. 

For Europaparlamentet 

J. BORRELL FONTELLES 

President 

For Rådet 

M. PEKKARINEN 

Formann 

 __________   
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UTTALELSE FRA KOMMISJONEN 

I lys av risikoen for kreftframkallende, arvestoffskadelige og reproduksjonstoksiske stoffer vil Kommi-

sjonen anmode Komiteen for legemidler for mennesker i Det europeiske legemiddelbyrå om å utarbeide 

en uttalelse om bruken av disse kategoriene av stoffer som hjelpestoffer for legemidler for mennesker, på 

grunnlag av artikkel 5 nr. 3 og 57 nr. 1 bokstav p) i forordning (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. 

Kommisjonen vil oversende uttalelsen fra Komiteen for legemidler for mennesker til Europaparlamentet 

og Rådet. 

Innen seks måneder etter at uttalelsen fra Komiteen for legemidler for mennesker er avgitt, vil 

Kommisjonen underrette Europaparlamentet og Rådet om eventuelle nødvendige tiltak den har til hensikt 

å treffe for å følge opp uttalelsen. 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1902/2006 

av 20. desember 2006 

om endring av forordning 1901/2006 om legemidler til barn(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

fellesskap, særlig artikkel 95, 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité, 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(1) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 

forordning (EF) nr. 1901/2006(2), bør vedtas i samsvar 

med rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om 

fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den 

gjennomføringsmyndighet som er gitt Kommisjonen(3). 

2) Kommisjonen bør særlig ha fullmakt til nærmere å 

fastsette grunnene for å gi en utsettelse av igangsetting 

eller fullføring av noen av eller alle tiltak som er fastsatt 

i utviklingsplanen for legemidler til barn, og å angi 

øverste grense for størrelsen på samt vilkårene og 

metodene for innkreving av de økonomiske sanksjonene 

ved overtredelse av bestemmelsene i forordning (EF) nr. 

1901/2006 eller de gjennomføringstiltak som vedtas i 

henhold til forordningen. Ettersom disse tiltakene er 

allmenne og har som formål å endre ikke-grunnleggende 

bestemmelser i forordning (EF) nr. 1901/2006 ved å 

utfylle den med nye ikke-grunnleggende bestemmelser, 

bør tiltakene vedtas etter framgangsmåten med 

forskriftskomité med kontroll fastsatt i artikkel 5a i 

beslutning 1999/468/EF. 

3) Forordning (EF) nr. 1901/2006 bør derfor endres. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 378 av 27.12.2006,  

s. 20, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 92/2017 av  

5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg XVII 

(Opphavsrett), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 11 av 7.2.2019, s. 49. 

(1) Europaparlamentsuttalelse av 14. desember 2006 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 19. desember 2006. 

(2) Se EUT L 378 av 27.12.2006, s. 1. 

(3) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. Beslutningen endret ved beslutning 

2006/512/EF (EUT L 200 av 22.7.2006, s. 11). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 1901/2006 gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 20 nr. 2 skal lyde: 

«2.  På grunnlag av erfaringene med anvendelsen av 

denne artikkel, kan Kommisjonen vedta bestemmelser i 

samsvar med framgangsmåten med forskriftskomité med 

kontroll nevnt i artikkel 51 nr. 2, for å endre eller supplere 

ikke-grunnleggende bestemmelser i denne forordning, for 

nærmere å bestemme grunnene til å gi utsettelse.» 

2)  Artikkel 49 nr. 3 skal lyde: 

«3.  På anmodning fra Byrået kan Kommisjonen pålegge 

økonomiske sanksjoner for overtredelse av bestemmelsene i 

denne forordning eller de gjennomføringstiltak som er 

vedtatt i henhold til forordningen i tilknytning til legemidler 

godkjent ved prosedyren i forordning (EF) nr. 726/2004. 

Tiltakene som endrer eller supplerer de ikke-grunnleggende 

delene av denne forordning som gjelder de øverste beløps-

grensene for størrelsen på samt vilkårene og metodene for 

innkreving av slike sanksjonsbeløp, skal vedtas i samsvar 

med framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 

nevnt i artikkel 51 nr. 2.» 

3)  Artikkel 51 nr. 2 skal lyde: 

«2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1-4 

og artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, 

samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i 

beslutningens artikkel 8.» 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 30. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2020/EØS/34/47 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 20. desember 2006. 

For Europaparlamentet 

J. BORRELL FONTELLES 

President 

For Rådet 

J. KORKEAOJA 

Formann 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 469/2009 

av 6. mai 2009 

om det supplerende beskyttelsessertifikatet for legemidler 

(kodifisert utgave)(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

fellesskap, særlig artikkel 95, 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Rådsforordning (EØF) nr. 1768/92 av 18. juni 1992 om 

innføring av et supplerende beskyttelsessertifikat for 

legemidler(3) er blitt betydelig endret flere ganger(4). Av 

klarhetshensyn og av praktiske årsaker bør nevnte 

forordning kodifiseres. 

2) Forskningen på det farmasøytiske området bidrar på 

avgjørende måte til en fortsatt forbedring av 

folkehelsen. 

3) Legemidler, særlig legemidler som er et resultat av 

langvarig forskning med store omkostninger, vil  

i framtiden bli utviklet i Fellesskapet og i Europa bare 

dersom de omfattes av gunstige regler som sikrer 

tilstrekkelig beskyttelse til å fremme slik forskning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 152 av 16.6.2009, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 92/2017 av  

5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg XVII 

(Opphavsrett), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 11 av 7.2.2019, s. 49.  

(1) EUT C 77 av 31.3.2009, s. 42. 

(2) Uttalelse fra Europaparlamentet av 21. oktober 2008 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 6. april 2009. 

(3) EFT L 182 av 2.7.1992, s. 1. 

(4) Se vedlegg I. 

4) Den tiden det tar fra en patentsøknad for et nytt 

legemiddel blir inngitt og til det foreligger en 

markedsføringstillatelse, reduserer på det nåværende 

tidspunkt den effektive beskyttelsen patentet gir til et 

tidsrom som ikke er tilstrekkelig til å avskrive 

forskningsinvesteringene. 

5) Denne situasjonen fører til en beskyttelse som ikke er 

tilstrekkelig, og som er til skade for den farmasøytiske 

forskningen. 

6) Det foreligger en risiko for at forskningssentrene  

i medlemsstatene flyttes til andre stater som tilbyr bedre 

beskyttelse. 

7) Det bør fastsettes en ensartet løsning på fellesskapsplan 

for å hindre at en uensartet utvikling av nasjonal 

lovgivning fører til ytterligere forskjeller som kan 

hindre den frie bevegelighet for legemidler  

i Fellesskapet og dermed direkte påvirke det indre 

markeds funksjon. 

8) Det er derfor nødvendig å fastsette bestemmelser for et 

supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler som 

har markedsføringstillatelse, og som kan utstedes til 

innehaveren av et nasjonalt eller europeisk patent på 

samme vilkår i alle medlemsstater. En forordning er 

derfor det mest hensiktsmessige rettslige instrumentet. 

9) Sertifikatets gyldighetstid bør fastsettes slik at den gir 

tilstrekkelig effektiv beskyttelse. For dette formål bør 

innehaveren av både et patent og et sertifikat kunne dra 

nytte av en beskyttelsestid på i alt høyst 15 år regnet fra 

tidspunktet for den første markedsføringstillatelsen for 

det aktuelle legemiddelet i Fellesskapet.  

2020/EØS/34/48 
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10) Ikke desto mindre bør det tas hensyn til alle berørte 

interesser, herunder folkehelsen, som gjør seg gjeldende 

innen en sektor som er så kompleks og følsom som den 

farmasøytiske. Av denne grunn kan sertifikatet ikke 

utstedes for et tidsrom på over fem år. Beskyttelsen det 

gir bør i tillegg være strengt begrenset til det produktet 

som er tillatt markedsført som legemiddel. 

11) En passende avgrensning av sertifikatets gyldighetstid 

bør fastsettes i de særlige tilfellene der et patents 

gyldighetstid allerede er forlenget i henhold til nasjonal 

lovgivning — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

a) «legemiddel» ethvert stoff eller enhver sammensetning av 

stoffer som presenteres som et middel til å behandle eller 

forebygge sykdom hos mennesker eller dyr, samt ethvert 

stoff eller enhver sammensetning av stoffer som kan 

tilføres mennesker eller dyr med sikte på å stille en 

medisinsk diagnose eller å gjenopprette, korrigere eller 

endre legemsfunksjoner hos mennesker eller dyr, 

b) «produkt» det virksomme stoffet eller sammensetningen av 

virksomme stoffer i et legemiddel, 

c) «basispatent» et patent som beskytter et produkt som sådan, 

en prosedyre for å framstille et produkt eller en anvendelse 

av et produkt, og som innehaveren har utpekt med henblikk 

på rutinen for utstedelse av et sertifikat, 

d) «sertifikat» det supplerende beskyttelsessertifikatet, 

e) «søknad om forlengelse av gyldighetstiden» en søknad om 

å forlenge sertifikatets gyldighetstid i henhold til 

artikkel 13 nr. 3 i denne forordning og artikkel 36 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1901/2006 av 

12. desember 2006 om legemidler til barn(1). 

Artikkel 2 

Virkeområde 

For ethvert produkt som er patentbeskyttet på en medlemsstats 

territorium, og som før det markedsføres som legemiddel er 

underlagt administrativ tillatelse i henhold til europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring 

  

(1) EUT L 378 av 27.12.2006, s. 1. 

av et fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker(2) eller 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av 

6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for 

veterinærpreparater(3), kan det utstedes et sertifikat på vilkårene 

fastsatt i denne forordning. 

Artikkel 3 

Vilkår for utstedelse av sertifikat 

Et sertifikat skal utstedes dersom følgende vilkår er oppfylt på 

søknadsdatoen i den medlemsstaten der søknaden nevnt  

i artikkel 7 inngis: 

a)  produktet er beskyttet av et basispatent som er i kraft, 

b)  en gyldig tillatelse til å markedsføre produktet som 

legemiddel, er utstedt i samsvar med direktiv 2001/83/EF 

eller eventuelt direktiv 2001/82/EF, 

c)  det er ikke tidligere utstedt et sertifikat for produktet, 

d)  tillatelsen omtalt i bokstav b) er den første tillatelsen til å 

markedsføre produktet som legemiddel. 

Artikkel 4 

Beskyttelsens gjenstand 

Den beskyttelsen som sertifikatet gir, er ikke mer vidtgående 

enn den beskyttelse basispatentet gir, og den omfatter bare det 

produkt som dekkes av markedsføringstillatelsen for det 

tilsvarende legemiddelet, samt enhver anvendelse av produktet 

som legemiddel som det er gitt tillatelse til før sertifikatet 

utløper. 

Artikkel 5 

Sertifikatets rettsvirkninger 

Med forbehold for artikkel 4 skal sertifikatet medføre de samme 

rettigheter, begrensninger og forpliktelser som dem som knytter 

seg til basispatentet. 

Artikkel 6 

Rett til sertifikatet 

Retten til sertifikatet tilkommer innehaveren av basispatentet 

eller vedkommendes rettsetterfølger.  

  

(2) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67. 

(3) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 1. 
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Artikkel 7 

Søknad om sertifikat 

1. Søknaden om sertifikat skal være inngitt innen en frist på 

seks måneder regnet fra datoen da tillatelsen til å markedsføre 

produktet som legemiddel, nevnt i artikkel 3 bokstav b), ble 

utstedt. 

2. Uten hensyn til nr. 1 skal en søknad om sertifikat inngis 

innen en frist på seks måneder regnet fra datoen da 

basispatentet ble meddelt dersom markedsføringstillatelsen 

foreligger før basispatentet er meddelt. 

3. Søknaden om forlengelse av gyldighetstiden kan inngis 

samtidig med søknaden om et sertifikat eller når søknaden om 

sertifikat er under behandling og de relevante kravene  

i henholdsvis artikkel 8 nr. 1 bokstav d) eller artikkel 8 nr. 2 er 

oppfylt. 

4. Søknaden om forlengelse av gyldighetstiden til et allerede 

utstedt sertifikat skal inngis senest to år før sertifikatet utløper. 

5. I fem år etter ikrafttredelsen av forordning (EF)  

nr. 1901/2006, uten hensyn til nr. 4, skal søknaden om en 

forlengelse av gyldighetstiden til et sertifikat som allerede er 

utstedt, inngis senest seks måneder før sertifikatet utløper. 

Artikkel 8 

Innholdet i søknaden om sertifikat 

1.  En søknad om sertifikat skal inneholde: 

a)  en anmodning om utstedelse av et sertifikat, som særlig 

angir: 

i) søkerens navn og adresse, 

ii) dersom det er utpekt en fullmektig, vedkommendes 

navn og adresse, 

iii) basispatentets nummer og oppfinnelsens benevnelse, 

iv) nummer på og dato for den første tillatelsen til å 

markedsføre produktet, nevnt i artikkel 3 bokstav b), 

og dersom dette ikke er den første tillatelsen til å 

markedsføre produktet i Fellesskapet, nummer på og 

dato for den første tillatelsen, 

b)  en kopi av markedsføringstillatelsen nevnt i artikkel 3 

bokstav b), der produktet identifiseres, og som særlig 

inneholder nummer på og dato for tillatelsen samt et 

sammendrag av produktets egenskaper i samsvar med 

artikkel 11 i direktiv 2001/83/EF eller artikkel 14 i direktiv 

2001/82/EF, 

c)  dersom tillatelsen nevnt i bokstav b) ikke er den første 

tillatelsen til å markedsføre produktet som legemiddel  

i Fellesskapet, informasjon om identiteten til produktet som 

har fått slik tillatelse, og den lovbestemmelsen som gir 

hjemmel for tillatelsen, samt en kopi av kunngjøringen av 

denne tillatelsen i offisiell publikasjon, 

d)  dersom søknaden om sertifikat omfatter en anmodning om 

forlengelse av gyldighetstiden: 

i) en kopi av erklæringen som bekrefter overholdelse av 

en godkjent, gjennomført utviklingsplan for legemidler 

til barn, som nevnt i artikkel 36 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1901/2006, 

ii) om nødvendig, i tillegg til en kopi av tillatelsen til å 

markedsføre produktet, som nevnt i bokstav b), do-

kumentasjon på besittelse av tillatelser til å markedsføre 

produktet i alle øvrige medlemsstater, som nevnt i 

artikkel 36 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1901/2006. 

2.  Dersom en søknad om sertifikat er under behandling, skal 

søknad om forlengelse av gyldighetstiden i samsvar med 

artikkel 7 nr. 3 inneholde opplysningene nevnt i nr. 1 

bokstav d) i denne artikkel samt en henvisning til den allerede 

inngitte søknaden om sertifikat. 

3.  Søknaden om forlengelse av gyldighetstiden til et allerede 

utstedt sertifikat skal inneholde opplysningene nevnt i nr. 1 

bokstav d) samt en kopi av det utstedte sertifikatet. 

4.  Medlemsstatene kan fastsette at det skal betales et gebyr 

ved søknad om sertifikat og ved søknad om forlengelse av 

gyldighetstiden til et sertifikat.  
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Artikkel 9 

Inngivelse av søknad om sertifikat 

1.  Søknaden om sertifikat skal inngis til vedkommende 

myndighet for industriell eiendomsrett i medlemsstaten som 

meddelte basispatentet, eller i medlemsstaten det er meddelt på 

vegne av, og der tillatelsen nevnt i artikkel 3 bokstav b) til å 

markedsføre produktet ble utstedt, med mindre medlemsstaten 

utpeker en annen myndighet for dette formål. 

Søknaden om forlengelse av gyldighetstiden til et sertifikat skal 

inngis til vedkommende myndighet i den aktuelle medlems-

staten. 

2.  Meddelelse om søknad om sertifikat skal kunngjøres av 

myndigheten nevnt i nr. 1. Meddelelsen skal minst inneholde 

følgende opplysninger: 

a)  søkerens navn og adresse, 

b)  basispatentets nummer, 

c)  oppfinnelsens benevnelse, 

d)  nummer på og dato for markedsføringstillatelsen nevnt  

i artikkel 3 bokstav b) samt produktet som identifiseres  

i tillatelsen, 

e)  om nødvendig nummer på og dato for den første tillatelsen 

til å markedsføre produktet i Fellesskapet, 

f)  dersom det er relevant, en opplysning om at søknaden 

omfatter en søknad om forlengelse av gyldighetstiden. 

3.  Nr. 2 får anvendelse på meddelelsen om søknaden om 

forlengelse av gyldighetstiden til et allerede utstedt sertifikat, 

eller når en søknad om et sertifikat er under behandling. 

Meddelelsen skal i tillegg inneholde en angivelse av søknaden 

om forlengelse av gyldighetstiden til sertifikatet. 

Artikkel 10 

Utstedelse av sertifikat eller avslag på søknad om sertifikat 

1.  Dersom søknaden om sertifikat og produktet den vedrører 

oppfyller vilkårene fastsatt i denne forordning, skal 

myndigheten nevnt i artikkel 9 nr. 1 utstede sertifikatet. 

2.  Med forbehold for nr. 3 skal myndigheten nevnt i artikkel 

9 nr. 1 avslå søknaden om sertifikat dersom søknaden eller 

produktet den vedrører, ikke oppfyller vilkårene fastsatt i denne 

forordning. 

3. Dersom søknaden om sertifikat ikke oppfyller vilkårene 

fastsatt i artikkel 8, skal myndigheten nevnt i artikkel 9 nr. 1 

oppfordre søkeren til å foreta rettelser av anmerkede mangler 

eller betale gebyret innen en fastsatt frist. 

4.  Dersom manglene ikke er rettet opp eller gebyret ikke er 

betalt i henhold til nr. 3 innen den fastsatte fristen, skal 

myndigheten avslå søknaden. 

5.  Medlemsstatene kan fastsette at myndigheten nevnt  

i artikkel 9 nr. 1 skal utstede sertifikater uten å undersøke om 

vilkårene fastsatt i artikkel 3 bokstav c) og d) er oppfylt. 

6.  Nr. 1–4 får tilsvarende anvendelse på søknaden om 

forlengelse av gyldighetstiden. 

Artikkel 11 

Kunngjøring 

1.  Meddelelse om utstedelse av sertifikat skal kunngjøres av 

myndigheten nevnt i artikkel 9 nr. 1. Meddelelsen skal 

inneholde minst følgende opplysninger: 

a)  navn og adresse til innehaveren av sertifikatet, 

b)  basispatentets nummer, 

c)  oppfinnelsens benevnelse, 

d)  nummer på og dato for markedsføringstillatelsen nevnt  

i artikkel 3 bokstav b) samt produktet som identifiseres  

i tillatelsen, 

e)  om nødvendig nummer på og dato for den første tillatelsen 

til å markedsføre produktet i Fellesskapet, 

f)  sertifikatets gyldighetstid.  
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2.  Meddelelse om avslag på søknaden om sertifikat skal 

kunngjøres av myndigheten nevnt i artikkel 9 nr. 1. Med-

delelsen skal inneholde minst de opplysningene som er nevnt i 

artikkel 9 nr. 2. 

3.  Nr. 1 og 2 får anvendelse på meddelelsen om at det er 

utstedt en forlengelse av gyldighetstiden til et sertifikat, eller 

om at søknaden om forlengelse er avslått. 

Artikkel 12 

Årsavgifter 

Medlemsstatene kan fastsette at det betales årsavgifter for 

sertifikatet. 

Artikkel 13 

Sertifikatets gyldighetstid 

1.  Sertifikatet skal få virkning ved utløpet av basispatentets 

lovhjemlede gyldighetstid, og skal være gyldig i et tidsrom som 

tilsvarer tidsrommet mellom datoen da søknaden om 

basispatent ble inngitt og datoen da den første tillatelsen til å 

markedsføre produktet i Fellesskapet forelå, redusert med et 

tidsrom på fem år. 

2.  Uten hensyn til nr. 1 kan sertifikatets gyldighetstid ikke 

overstige fem år regnet fra datoen da sertifikatet får virkning. 

3.  Tidsrommene fastsatt i nr. 1 og 2 forlenges med seks 

måneder i tilfeller der artikkel 36 i forordning (EF)  

nr. 1901/2006 får anvendelse. I så fall kan varigheten på 

tidsrommet som er fastsatt i nr. 1 i denne artikkel, forlenges 

bare én gang. 

4.  Dersom det utstedes et sertifikat for et produkt som er 

beskyttet av et patent som fikk sin gyldighetstid forlenget før  

2. januar 1993, eller som det ble søkt om slik forlengelse for 

etter nasjonal lovgivning, skal dette sertifikatets gyldighetstid 

reduseres med det antall år som patentets gyldighetstid 

overstiger 20 år. 

Artikkel 14 

Sertifikatets bortfall 

Sertifikatet skal bortfalle 

a)  ved utløpet av tidsrommet fastsatt i artikkel 13, 

b)  dersom innehaveren av sertifikatet gir avkall på det, 

c)  dersom årsavgiften fastsatt i samsvar med artikkel 12 ikke 

blir betalt innen fristen, 

d)  dersom og så lenge produktet som omfattes av sertifikatet, 

ikke lenger kan markedsføres som følge av at den eller de 

aktuelle markedsføringstillatelsene er tilbakekalt i samsvar 

med direktiv 2001/83/EF eller direktiv 2001/82/EF. 

Myndigheten nevnt i artikkel 9 nr. 1 i denne forordning kan 

enten på eget initiativ eller etter anmodning fra tredjepart 

treffe beslutning om sertifikatets bortfall. 

Artikkel 15 

Sertifikatets ugyldighet 

1.  Sertifikatet er ugyldig dersom 

a)  det er utstedt i strid med bestemmelsene i artikkel 3, 

b)  basispatentet bortfaller før dets lovhjemlede gyldighetstid 

utløper, 

c)  basispatentet kjennes ugyldig eller begrenses på en slik 

måte at produktet som sertifikatet ble utstedt for, ikke 

lenger er beskyttet av basispatentets krav, eller dersom det 

etter at basispatentet er bortfalt, foreligger ugyldighets-

grunner som ville ha berettiget en slik ugyldighetskjennelse 

eller begrensning. 

2.  Med henblikk på å få sertifikatet kjent ugyldig kan enhver 

person inngi en anmodning til eller ta rettslige skritt ved den 

instansen som i henhold til nasjonal lovgivning er kompetent til 

å kjenne det tilsvarende basispatentet ugyldig. 

Artikkel 16 

Oppheving av en forlengelse av gyldighetstiden 

1.  Forlengelsen av gyldighetstiden kan oppheves dersom den 

er utstedt i strid med bestemmelsene i artikkel 36 i forordning 

(EF) nr. 1901/2006. 

2.  Enhver kan inngi en anmodning om oppheving av en 

forlengelse av gyldighetstiden til den instansen som i henhold 

til nasjonal lovgivning er kompetent til å kjenne det tilsvarende 

basispatentet ugyldig. 

Artikkel 17 

Kunngjøring av bortfall eller ugyldighet 

1.  Dersom sertifikatet bortfaller i henhold til artikkel 14 

bokstav b), c) eller d), eller dersom det er ugyldig i henhold til 

artikkel 15, skal myndigheten nevnt i artikkel 9 nr. 1 kunngjøre 

en meddelelse om dette. 

2.  Dersom forlengelsen av gyldighetstiden oppheves  

i henhold til artikkel 16, skal myndigheten nevnt i artikkel 9 

nr. 1 kunngjøre en meddelelse om dette.  
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Artikkel 18 

Klageadgang 

Beslutningene som myndigheten nevnt i artikkel 9 nr. 1 eller 

instansene nevnt i artikkel 15 nr. 2 og 16 nr. 2 har truffet  

i henhold til denne forordning, kan påklages etter reglene som 

er fastsatt i nasjonal lovgivning når det gjelder tilsvarende 

beslutninger truffet om nasjonale patenter. 

Artikkel 19 

Saksbehandling 

1.  I mangel av bestemmelser om saksbehandling i denne 

forordning skal de bestemmelser om saksbehandling som etter 

nasjonal lovgivning får anvendelse på det tilsvarende 

basispatentet, få anvendelse på sertifikatet, med mindre det i 

den nasjonale lovgivningen er fastsatt særlige bestemmelser om 

saksbehandling for sertifikater. 

2.  Uten hensyn til nr. 1 kan det ikke nedlegges innsigelse 

mot et utstedt sertifikat. 

Artikkel 20 

Ytterligere bestemmelser i forbindelse med utvidelsen av 

Fellesskapet 

Med forbehold for de øvrige bestemmelsene i denne forordning 

får følgende bestemmelser anvendelse: 

a)  for ethvert legemiddel som er beskyttet av et gyldig 

basispatent og for hvilket den første tillatelsen til å 

markedsføre det som legemiddel ble gitt etter  

1. januar 2000, kan det utstedes et sertifikat i Bulgaria, 

forutsatt at søknaden om sertifikat ble inngitt senest seks 

måneder etter 1. januar 2007, 

b)  for ethvert legemiddel som er beskyttet av et gyldig 

basispatent i Den tsjekkiske republikk og for hvilket den 

første tillatelsen til å markedsføre det som legemiddel ble 

gitt 

i)  i Den tsjekkiske republikk etter 10. november 1999, kan 

det utstedes et sertifikat, forutsatt at søknaden om 

sertifikat ble inngitt senest seks måneder etter datoen da 

den første tillatelsen til å markedsføre produktet ble gitt, 

ii)  i Fellesskapet tidligst seks måneder før 1. mai 2004, kan 

det utstedes et sertifikat, forutsatt at søknaden om 

sertifikat ble inngitt senest seks måneder etter datoen da 

den første tillatelsen til å markedsføre produktet ble gitt, 

c)  for ethvert legemiddel som er beskyttet av et gyldig 

basispatent og for hvilket tillatelsen til å markedsføre det 

som legemiddel ble gitt i Estland før 1. mai 2004, kan det 

utstedes et sertifikat, forutsatt at søknaden om sertifikat ble 

inngitt senest seks måneder etter datoen da den første 

tillatelsen til å markedsføre produktet ble gitt, eller, når det 

gjelder patentene som ble meddelt før 1. januar 2000,  

i løpet av de seks månedene som er fastsatt i den estiske 

patentloven av oktober 1999, 

d)  for ethvert legemiddel som er beskyttet av et gyldig 

basispatent og for hvilket tillatelsen til å markedsføre det 

som legemiddel ble gitt i Kypros før 1. mai 2004, kan det 

utstedes et sertifikat, forutsatt at søknaden om sertifikat ble 

inngitt senest seks måneder etter datoen da den første 

tillatelsen til å markedsføre produktet ble gitt. Uten hensyn 

til ovennevnte og dersom tillatelsen til å markedsføre 

produktet ble gitt før basispatentet ble utstedt, skal 

søknaden om sertifikat inngis senest seks måneder etter 

datoen da patentet ble meddelt, 

e)  for ethvert legemiddel som er beskyttet av et gyldig 

basispatent og for hvilket tillatelsen til å markedsføre det 

som legemiddel ble gitt i Latvia før 1. mai 2004, kan det 

utstedes et sertifikat. Dersom tidsrommet fastsatt  

i artikkel 7 nr. 1 er utløpt, skal det gis mulighet til å søke 

om sertifikat i et tidsrom på seks måneder som innledes 

senest 1. mai 2004, 

f)  for ethvert legemiddel som er beskyttet av et gyldig 

basispatent og for hvilket det er inngitt søknad om etter 

1. februar 1994, og for hvilket tillatelsen til å markedsføre 

det som legemiddel ble gitt i Litauen første gang før  

1. mai 2004, kan det utstedes et sertifikat, forutsatt at 

søknaden om sertifikat ble inngitt senest seks måneder etter 

1. mai 2004, 

g)  for ethvert legemiddel som er beskyttet av et gyldig 

basispatent og for hvilket tillatelsen til å markedsføre det 

som legemiddel ble gitt første gang etter 1. januar 2000, 

kan det utstedes et sertifikat i Ungarn, forutsatt at søknaden 

om sertifikat ble inngitt senest seks måneder etter  

1. mai 2004, 

h)  for ethvert legemiddel som er beskyttet av et gyldig 

basispatent og for hvilket tillatelsen til å markedsføre det 

som legemiddel ble gitt i Malta før 1. mai 2004, kan det 

utstedes et sertifikat. Dersom tidsrommet fastsatt  

i artikkel 7 nr. 1 er utløpt, skal det gis mulighet til å søke 

om sertifikat i et tidsrom på seks måneder fra senest  

1. mai 2004,  
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i)  for ethvert legemiddel som er beskyttet av et gyldig 

basispatent og for hvilket den første tillatelsen til å 

markedsføre det som legemiddel ble gitt etter  

1. januar 2000, kan det utstedes et sertifikat i Polen, 

forutsatt at søknaden om sertifikat ble inngitt i løpet av et 

tidsrom på seks måneder fra senest 1. mai 2004, 

j)  for ethvert legemiddel som er beskyttet av et gyldig basis-

patent og for hvilket den første tillatelsen til å markedsføre 

det som legemiddel ble gitt etter 1. januar 2000, kan det 

utstedes et sertifikat i Romania. Dersom tidsrommet fastsatt 

i artikkel 7 nr. 1 er utløpt, skal det gis mulighet til å søke 

om sertifikat i et tidsrom på seks måneder fra senest  

1. januar 2007, 

k)  for ethvert legemiddel som er beskyttet av et gyldig 

basispatent og for hvilket den første tillatelsen til å 

markedsføre det som legemiddel ble gitt i Slovenia før 

1. mai 2004, kan det utstedes et sertifikat, forutsatt at 

søknaden om sertifikat ble inngitt senest seks måneder etter 

1. mai 2004, herunder de tilfellene der tidsrommet fastsatt  

i artikkel 7 nr. 1 er utløpt, 

l)  for ethvert legemiddel som er beskyttet av et gyldig 

basispatent og for hvilket den første tillatelsen til å 

markedsføre det som legemiddel ble gitt i Slovakia etter  

1. januar 2000, kan det utstedes et sertifikat, forutsatt at 

søknaden om sertifikat ble inngitt senest seks måneder etter 

datoen da den første tillatelsen til å markedsføre produktet 

ble gitt, eller senest seks måneder etter 1. juli 2002, dersom 

tillatelsen til å markedsføre produktet ble gitt før den 

datoen. 

Artikkel 21 

Overgangsbestemmelser 

1.  Denne forordning får ikke anvendelse på sertifikater 

utstedt i samsvar med en medlemsstats nasjonale lovgivning før 

2. januar 1993 eller på søknader om sertifikat som er inngitt  

i samsvar med nevnte lovgivning før 2. juli 1992. 

Når det gjelder Østerrike, Finland og Sverige, får denne for-

ordning ikke anvendelse på sertifikater utstedt i samsvar med 

deres nasjonale lovgivning før 1. januar 1995. 

2.  Denne forordning får anvendelse på supplerende 

beskyttelsessertifikater som er utstedt i samsvar med den 

nasjonale lovgivningen i Den tsjekkiske republikk, Estland, 

Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia før 

1. mai 2004 og den nasjonale lovgivningen i Romania før 

1. januar 2007. 

Artikkel 22 

Oppheving 

Forordning (EØF) nr. 1768/92, som endret ved rettsaktene 

oppført i vedlegg I, oppheves. 

Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås som 

henvisninger til denne forordning, og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg II. 

Artikkel 23 

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, 6. mai 2009. 

 For Europa parlamentet For Rådet 

 H.-G. PÖTTERING J. KOHOUT 

 President Formann 

 _____ 
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VEDLEGG I 

OPPHEVET FORORDNING MED OVERSIKT OVER ENDRINGER 

(nevnt i artikkel 22) 

Rådsforordning (EØF) nr. 1768/92 

(EFT L 182 av 2.7.1992, s. 1) 

 

Avsnitt XI bokstav F nr. I i vedlegg I til tiltredelsesakten av 1994 

(EFT C 241 av 29.8.1994, s. 233) 

 

Nr. 4 bokstav C punkt II i vedlegg II til tiltredelsesakten av 2003 

(EUT L 236 av 23.9.2003, s. 342) 

 

Nr. 1 punkt II i vedlegg III til tiltredelsesakten av 2005 

(EUT L 157 av 21.6.2005, s. 56) 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1901/2006 

(EUT L 378 av 27.12.2006, s. 1) 

bare artikkel 52 

 ______   
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VEDLEGG II 

SAMMENLIGNINGSTABELL 

Forordning (EØF) nr. 1768/92 Denne forordning 

— Betraktning 1 

Betraktning 1 Betraktning 2 

Betraktning 2 Betraktning 3 

Betraktning 3 Betraktning 4 

Betraktning 4 Betraktning 5 

Betraktning 5 Betraktning 6 

Betraktning 6 Betraktning 7 

Betraktning 7 Betraktning 8 

Betraktning 8 Betraktning 9 

Betraktning 9 Betraktning 10 

Betraktning 10 — 

Betraktning 11 — 

Betraktning 12 — 

Betraktning 13 Betraktning 11 

Artikkel 1 Artikkel 1 

Artikkel 2 Artikkel 2 

Artikkel 3, innledende ordlyd Artikkel 3, innledende ordlyd 

Artikkel 3 bokstav a) Artikkel 3 bokstav a) 

Artikkel 3 bokstav b) første punktum Artikkel 3 bokstav b) 

Artikkel 3 bokstav b) annet punktum — 

Artikkel 3 bokstav c) og d) Artikkel 3 bokstav c) og d) 

Artikkel 4–7 Artikkel 4–7 

Artikkel 8 nr. 1 Artikkel 8 nr. 1 

Artikkel 8 nr. 1 bokstav a) Artikkel 8 nr. 2 

Artikkel 8 nr. 1 bokstav b) Artikkel 8 nr. 3 

Artikkel 8 nr. 2 Artikkel 8 nr. 4 

Artikkel 9–12 Artikkel 9–12 

Artikkel 13 nr. 1, 2 og 3 Artikkel 13 nr. 1, 2 og 3 

Artikkel 14 og 15 Artikkel 14 og 15 

Artikkel 15a Artikkel 16 

Artikkel 16, 17 og 18 Artikkel 17, 18 og 19 

Artikkel 19 — 

Artikkel 19a, innledende ordlyd Artikkel 20, innledende ordlyd 

Artikkel 19a bokstav a) punkt i) og ii) Artikkel 20 bokstav b), innledende ordlyd og punkt i) og 

ii) 
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Forordning (EØF) nr. 1768/92 Denne forordning 

Artikkel 19a bokstav b) Artikkel 20 bokstav c) 

Artikkel 19a bokstav c) Artikkel 20 bokstav d) 

Artikkel 19a bokstav d) Artikkel 20 bokstav e) 

Artikkel 19a bokstav e) Artikkel 20 bokstav f) 

Artikkel 19a bokstav f) Artikkel 20 bokstav g) 

Artikkel 19a bokstav g) Artikkel 20 bokstav h) 

Artikkel 19a bokstav h) Artikkel 20 bokstav i) 

Artikkel 19a bokstav i) Artikkel 20 bokstav k) 

Artikkel 19a bokstav j) Artikkel 20 bokstav l) 

Artikkel 19a bokstav k) Artikkel 20 bokstav a) 

Artikkel 19a bokstav l) Artikkel 20 bokstav j) 

Artikkel 20 Artikkel 21 

Artikkel 21 — 

Artikkel 22 Artikkel 13 nr. 4 

— Artikkel 22 

Artikkel 23 Artikkel 23 

— Vedlegg I 

— Vedlegg II 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 488/2012 

av 8. juni 2012 

om endring av forordning (EF) nr. 658/2007 om økonomiske sanksjoner ved brudd på visse 

forpliktelser i forbindelse med markedsføringstillatelser utstedt i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 726/2004(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 726/2004 av 31. mars 2004 om fastsettelse av fram-

gangsmåter i Fellesskapet for godkjenning og overvåking av 

legemidler for mennesker og veterinærpreparater og om 

opprettelse av et europeisk legemiddelkontor(1), særlig 

artikkel 84 nr. 3 første ledd, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1901/2006 av 12. desember 2006 om legemidler til barn og 

om endring av forordning (EØF) nr. 1768/92, direktiv 

2001/20/EF, direktiv 2001/83/EF og forordning (EF)  

nr. 726/2004(2), særlig artikkel 49 nr. 3, og 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1235/2010(3) endret forordning (EF) nr. 726/2004 

med hensyn til legemiddelovervåking for å styrke og 

rasjonalisere overvåkingen av sikkerheten ved 

legemidler som er brakt i omsetning i Unionen. 

Bestemmelsene i forordning (EF) nr. 726/2004 utfylles 

ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av  

6. november 2001 om innføring av et fellesskaps-

regelverk for legemidler(4), som ble endret ved 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/84/EU(5) med 

hensyn til legemiddelovervåking. For å håndheve de 

forpliktelser i forbindelse med legemiddelovervåking 

som ble innført ved forordning (EU) nr. 1235/2010 og 

direktiv 2010/84/EU, er det nødvendig å tilpasse 

kommisjonsforordning (EF) nr. 658/2007 (EF) av  

14. juni 2007 om økonomiske sanksjoner ved brudd på 

visse forpliktelser i forbindelse med markeds-

føringstillatelser utstedt i henhold til europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(6) slik at eventuelle 

brudd på disse forpliktelsene kan omfattes av de 

økonomiske sanksjonene fastsatt i forordning (EF) 

nr. 658/2007. 

2) I henhold til forordning (EF) nr. 1901/2006, endret ved 

forordning (EF) nr. 1902/2006(7), kan Kommisjonen 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 150 av 9.6.2012, s. 68, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 92/2017 av  

5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg XVII 

(Opphavsrett), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 11 av 7.2.2019, s. 49  

(1) EUT L 136, 30.4.2004, s. 1. 

(2) EUT L 378 av 27.12.2006, s. 1. 

(3) EUT L 348 av 31.12.2010, s. 1. 

(4) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67. 

(5) EUT L 348 av 31.12.2010, s. 74. 

(6) EUT L 155 av 15.6.2007, s. 10. 

(7) EUT L 378 av 27.12.2006, s. 20. 

pålegge økonomiske sanksjoner for brudd på forord-

ningens bestemmelser eller de gjennomføringstiltak som 

er vedtatt i henhold til forordningen i tilknytning til 

legemidler godkjent ved prosedyren i forordning (EF) 

nr. 726/2004. Den bemyndiger også Kommisjonen til å 

treffe tiltak om øverste grense for sanksjonenes størrelse 

samt vilkår og metoder for innkreving av de 

økonomiske sanksjonene. Ettersom forordning (EF) 

nr.  658/2007 omhandler økonomiske sanksjoner for 

brudd på visse forpliktelser i forbindelse med 

markedsføringstillatelser utstedt i henhold til forordning 

(EF) nr. 726/2004, er det av konsekvenshensyn 

hensiktsmessig å ta med de forpliktelser som er fastsatt i 

forordning (EF) nr. 1901/2006 hvis brudd på disse kan 

omfattes av de økonomiske sanksjonene fastsatt i 

samme forordning, under virkeområdet for forordning 

(EF) nr. 658/2007. 

3) Som følge av den harmoniserte anvendelsen av 

forpliktelsene fastsatt i forbindelse med markeds-

føringstillatelsene utstedt i henhold til forordning (EF)  

nr. 726/2004 og behovet for å sikre effektiviteten ved 

disse forpliktelsene, er Unionens interesser berørt ved 

brudd på forpliktelsene. Av hensyn til vern av 

folkehelsen er dessuten reglene for overvåking av 

legemidler nødvendige for å kunne forebygge, påvise og 

vurdere bivirkninger av legemidler som er brakt i 

omsetning i Unionen, ettersom legemidlers fullstendige 

sikkerhetsprofil først blir kjent etter at de er brakt i 

omsetning. 

4) Brudd på forpliktelsene i tilknytning til veterinær-

preparater er ikke omfattet av forordning (EF) 

nr. 1901/2006 eller endringene som gjelder overvåking 

av legemidler. Det er derfor ikke nødvendig å endre 

virkeområdet for forordning (EF) nr. 658/2007 i denne 

sammenheng. For å sikre samsvar med de endrede 

bestemmelsene og for å bedre klarheten bør imidlertid 

visse bestemmelser om veterinærpreparater omstruk-

tureres uten at innholdet endres. 

5) De endrede bestemmelsene skal få anvendelse fra 

samme dato som de endringer som ble innført ved 

forordning (EU) nr. 1235/2010, med hensyn til 

overvåking av legemidler. 

6) Forordning (EF) nr. 658/2007 bør derfor endres. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for legemidler for mennes-

ker og Den faste komité for veterinærpreparater —  

2020/EØS/34/49 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Artikkel 1 i forordning (EF) nr. 658/2007 skal lyde: 

«Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

Ved denne forordning fastsettes bestemmelser om iverkset-

ting av økonomiske sanksjoner mot innehaverne av mar-

kedsføringstillatelser som er utstedt i henhold til forordning 

(EF) nr. 726/2004, for brudd på følgende forpliktelser i 

tilfeller der den aktuelle overtredelsen kan få vesentlige 

følger for folkehelsen i Unionen, eller der overtredelsen har 

en unionsdimensjon ved at den finner sted eller har sine 

virkninger i mer enn én medlemsstat, eller der Unionens 

interesser er berørt: 

1)  forpliktelsen til å framlegge fullstendige og nøyaktige 

opplysninger og dokumenter i en søknad om markeds-

føringstillatelse i henhold til forordning (EF) 

nr. 726/2004 som inngis til Det europeiske legemid-

delbyrå (heretter kalt «Byrået»), opprettet ved nevnte 

forordning, eller som følge av forpliktelser fastsatt i 

nevnte forordning og forordning (EF) nr. 1901/2006 

dersom overtredelsen gjelder et viktig punkt, 

2)  forpliktelsen til å overholde vilkår eller begrensninger 

i markedsføringstillatelsen med hensyn til levering 

eller bruk av legemiddelet, som nevnt i artikkel 9 nr. 4 

bokstav b), artikkel 10 nr. 1 annet ledd, artikkel 34 

nr. 4 bokstav c) og artikkel 35 nr. 1 annet ledd i 

forordning (EF) nr. 726/2004, 

3)  forpliktelsen til å overholde vilkår eller begrensninger 

i markedsføringstillatelsen med hensyn til sikker og 

effektiv bruk av legemiddelet, som nevnt i artikkel 9 

nr. 4 bokstav aa), c), ca), cb) og cc), artikkel 10 nr. 1, 

artikkel 34 nr. 4 bokstav d) og artikkel 35 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 726/2004, idet det tas hensyn til 

eventuelle tidsfrister som er fastsatt i samsvar med 

artikkel 10 nr. 1 tredje ledd i forordning (EF) 

nr. 726/2004, 

4)  forpliktelsen til å innføre eventuelle endringer  

i vilkårene for markedsføringstillatelsen for å ta 

hensyn til teknisk og vitenskapelig utvikling, og for å 

gjøre det mulig å framstille og kontrollere legemidlene 

ved hjelp av gjeldende vitenskapelige metoder, som 

nevnt i artikkel 16 nr. 1 og artikkel 41 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 726/2004, 

5)  forpliktelsen til å framlegge alle nye opplysninger som 

kan medføre endringer i vilkårene for markeds-

føringstillatelsen, melde om alle forbud eller restrik-

sjoner som innføres av de vedkommende myndigheter 

i alle land der legemiddelet markedsføres, eller 

framlegge alle opplysninger som kan påvirke vurde-

ringen av risikoene og fordelene ved legemiddelet, 

som nevnt i artikkel 16 nr. 2 og artikkel 41 nr. 4 i 

forordning (EF) nr. 726/2004, 

6)  forpliktelsen til å holde produktinformasjonen ajour 

med nåværende vitenskapelig kunnskap, herunder 

konklusjonene av de vurderinger og anbefalinger som 

er offentliggjort på den europeiske nettportalen for 

legemidler, som nevnt i artikkel 16 nr. 2 i forordning 

(EF) nr. 726/2004, 

7)  forpliktelsen til, på Byråets anmodning, å framlegge 

alle opplysninger som viser at nytte-risiko-forholdet 

fortsatt er gunstig, som nevnt i artikkel 16 nr. 4 og 

artikkel 41 nr. 4 i forordning (EF) nr. 726/2004, 

8)  forpliktelsen til å bringe legemidler i omsetning i 

samsvar med innholdet i preparatomtalen og merkingen 

og pakningsvedlegget, som beskrevet i markeds-

føringstillatelsen, 

9)  forpliktelsen til å overholde betingelsene nevnt i 

artikkel 14 nr. 7 og 8 i forordning (EF) nr. 726/2004 

eller til å innføre de særskilte prosedyrene nevnt i 

artikkel 39 nr. 7 i forordning (EF) nr. 726/2004, 

10)  forpliktelsen til å underrette Byrået om datoene for 

den faktiske markedsføringen og opphøret av 

markedsføringen av legemiddelet, og til å oversende 

Byrået opplysninger om omfanget av salget og 

resepter, som nevnt i artikkel 13 nr. 4 og artikkel 38 

nr. 4 i forordning (EF) nr. 726/2004, 

11) forpliktelsen til å ha et omfattende legemiddelover-

våkingssystem for å oppfylle legemiddelovervåkings-

relaterte oppgaver, herunder driften av et kvalitets-

system, vedlikehold av hoveddokumentet for legemid-

delovervåkingssystemet og utførelse av regelmessige 

revisjoner, i samsvar med artikkel 21 i forordning (EF) 

nr. 726/2004 sammenholdt med artikkel 104 i direktiv 

2001/83/EF, 

12)  forpliktelsen til, på Byråets anmodning, å framlegge 

en kopi av hoveddokumentet for legemiddelovervå-

kingssystemet, som nevnt i artikkel 16 nr. 4 i for-

ordning (EF) nr. 726/2004, 

13)  forpliktelsen til å ha et risikohåndteringssystem 

omhandlet i artikkel 14a og artikkel 21 nr. 2 i for-

ordning (EF) nr. 726/2004 sammenholdt med 

artikkel 104 nr. 3 i direktiv 2001/83/EF og artikkel 34 

nr. 2 i forordning (EF) nr. 1901/2006, 

14)  forpliktelsen til å registrere og rapportere mistenkte 

bivirkninger av legemidler, i samsvar med artikkel 28 

nr. 1 i forordning (EF) nr. 726/2004 sammenholdt med 

artikkel 107 i direktiv 2001/83/EF,  



Nr. 34/432 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.5.2020 

 

15)  forpliktelsen til å framlegge periodiske, oppdaterte 

sikkerhetsrapporter, i samsvar med artikkel 28 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 726/2004 sammenholdt med 

artikkel 107b i direktiv 2001/83/EF, 

16)  forpliktelsen til å utføre studier etter markedsføringen, 

herunder studier av sikkerhet og effekt etter god-

kjenningen, og til å legge dem fram for gjennom-

gåelse, som nevnt i artikkel 10a i forordning (EF) 

nr. 726/2004 og artikkel 34 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1901/2006, 

17)  forpliktelsen til å registrere og rapportere alle antatte 

alvorlige bivirkninger og bivirkninger hos mennesker 

av veterinærpreparater samt alle antatte alvorlige 

bivirkninger og bivirkninger hos mennesker eller 

antatte overføringer av smittsomme agenser, som 

nevnt i artikkel 49 nr. 1 og 2 i forordning (EF) 

nr. 726/2004, 

18)  forpliktelsen til å registrere alle antatte alvorlige 

bivirkninger og til å legge dem fram i form av 

periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporter, som nevnt i 

artikkel 49 nr. 3 i forordning (EF) nr. 726/2004, 

19)  forpliktelsen til å underrette Byrået før eller samtidig 

med offentliggjøring av opplysninger om forhold 

vedrørende legemiddelovervåking, som nevnt i 

artikkel 49 nr. 5 i forordning (EF) nr. 726/2004, 

20) forpliktelsen til å innhente og vurdere særlige 

opplysninger om legemiddelovervåking, som nevnt i 

artikkel 51 i forordning (EF) nr. 726/2004, 

21)  forpliktelsen til å til enhver tid ha til rådighet minst én 

tilstrekkelig kvalifisert person med ansvar for 

legemiddelovervåkingen, som nevnt i artikkel 48 i 

forordning (EF) nr. 726/2004, 

22)  forpliktelsen til å påvise rester i forbindelse med 

veterinærpreparater, som nevnt i artikkel 41 nr. 2 og  

3 i forordning (EF) nr. 726/2004, 

23)  forpliktelsen til å sikre at offentliggjøring av even-

tuelle forhold vedrørende legemiddelovervåking 

framlegges på en objektiv og ikke villedende måte, og 

til å meddele dem til Byrået, som nevnt i artikkel 22 i 

forordning (EF) nr. 726/2004 sammenholdt med 

artikkel 106a nr. 1 i direktiv 2001/83/EF, 

24)  forpliktelsen til å overholde tidsfristene for 

igangsetting eller fullføring av de tiltak angitt i 

Byråets beslutning om utsettelse etter den opprinnelige 

markedsføringstillatelsen for det aktuelle legemiddelet 

og i samsvar med den endelige uttalelsen nevnt i 

artikkel 25 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1901/2006, 

25)  forpliktelsen til å bringe legemiddelet i omsetning 

innen to år fra det tidspunkt den pediatriske indika-

sjonen er godkjent, som nevnt i artikkel 33 i for-

ordning (EF) nr. 1901/2006, 

26)  forpliktelsen til å overføre markedsføringstillatelsen 

eller tillate at en tredjepart benytter dokumentasjonen 

som finnes i legemiddelets saksdokument, som nevnt i 

artikkel 35 første ledd i forordning (EF) 

nr. 1901/2006, 

27)  forpliktelsen til å legge fram pediatriske studier for 

Byrået, herunder forpliktelsen til å føre opplysninger 

fra kliniske prøvinger som er utført i tredjestater inn i 

Den europeiske databasen, som nevnt i artikkel 41 

nr. 1 og 2, artikkel 45 nr. 1 og artikkel 46 nr. 1 i for-

ordning (EF) nr. 1901/2006, 

28)  forpliktelsen til å legge fram en årlig rapport for 

Byrået, som nevnt i artikkel 34 nr. 4 i forordning (EF) 

nr. 1901/2006, og til å underrette Byrået, i samsvar 

med artikkel 35 annet ledd i nevnte forordning.» 

Artikkel 2 

For overtredelser som inntraff før 2. juli 2012, skal denne 

forordning få anvendelse på den delen av overtredelsen som 

finner sted etter nevnte dato. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 2. juli 2012. 

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

Utferdiget i Brussel 8. juni 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 713/2009 

av 13. juli 2009 

om opprettelse av et byrå for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

fellesskap, særlig artikkel 95, 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsmeldingen av 10. januar 2007 med tittelen 

«An Energy Policy for Europe» (en energipolitikk for 

Europa) understreket viktigheten av å gjennomføre de 

indre markeder for elektrisk kraft og naturgass. 

Forbedring av rammereglene på fellesskapsplan ble 

trukket fram som et av de viktigste tiltakene for å nå 

dette målet. 

2) En uavhengig rådgivende gruppe for elektrisk kraft og 

gass, kalt Gruppen av europeiske regule-

ringsmyndigheter for elektrisk kraft og gass (ERGEG), 

ble opprettet ved kommisjonsbeslutning 2003/796/EF(4) 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 211 av 14.8.2009, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av  

5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 av 7.2.2019, 

s. 53. 

(1) EUT C 211 av 19.8.2008, s. 23. 

(2) EUT C 172 av 5.7.2008, s. 55. 

(3) Europaparlamentsuttalelse av 18. juni 2008 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT), Rådets felles holdning av 9. januar 2009 

(EUT C 75 E av 31.3.2009, s. 1) og Europaparlamentets holdning 

av 22. april 2009 (ennå ikke offentliggjort i EUT). Rådsbeslutning 

av 25. juni 2009. 

(4) EUT L 296 av 14.11.2003, s. 34. 

for å legge til rette for samråd, samordning og 

samarbeid mellom reguleringsmyndighetene i medlems-

statene og mellom disse myndighetene og Kommi-

sjonen, med sikte på å styrke de indre markeder for 

elektrisk kraft og naturgass. Denne gruppen består av 

representanter for de nasjonale reguleringsmyndighetene 

som er opprettet i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/54/EF av 26. juni 2003 om felles 

regler for det indre marked for elektrisk kraft(5) og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/55/EF av  

26. juni 2003 om felles regler for det indre marked for 

naturgass(6). 

3) ERGEGs virksomhet har siden opprettelsen bidratt 

positivt til de indre markeder for elektrisk kraft og 

naturgass. Det er imidlertid en utbredt oppfatning i 

sektoren, og dessuten foreslått av ERGEG selv, at det 

frivillige samarbeidet mellom nasjonale regule-

ringsmyndigheter nå bør foregå innenfor en fellesskaps-

struktur med klare ansvarsområder og med myndighet 

til å treffe individuelle reguleringsbeslutninger i en 

rekke særlige tilfeller. 

4) Ved møtet i Det europeiske råd 8. og 9. mars 2007 ble 

Kommisjonen oppfordret til å foreslå tiltak for å 

opprette en uavhengig ordning for samarbeid mellom de 

nasjonale reguleringsmyndighetene. 

5) Medlemsstatene bør ha et nært samarbeid og fjerne 

hindringene for handel med elektrisk kraft og naturgass 

over landegrensene for å nå målene med Fellesskapets 

energipolitikk. På grunnlag av en konsekvensanalyse av 

de ressursbehovene en sentral enhet vil ha, ble det 

konkludert med at en uavhengig sentral enhet på lang 

sikt vil innebære en rekke fordeler sammenlignet med 

andre løsninger. Det bør opprettes et byrå for samarbeid 

mellom energireguleringsmyndigheter («Byrået») for å 

  

(5) EUT L 176 av 15.7.2003, s. 37. 

(6) EUT L 176 av 15.7.2003, s. 57. 
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fylle hullene i fellesskapsregelverket og bidra til å sikre 

at de indre markeder for elektrisk kraft og naturgass 

fungerer tilfredsstillende. Byrået bør også gjøre det 

mulig for de nasjonale reguleringsmyndighetene å 

styrke sitt samarbeid på fellesskapsplan og å medvirke 

på gjensidig grunnlag til utførelsen av fellesskaps-

relaterte oppgaver. 

6) Byrået bør sikre at de reguleringsoppgavene som utføres 

av de nasjonale reguleringsmyndighetene i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/72/EF av  

13. juli 2009 om felles regler for det indre marked for 

elektrisk kraft(1) og europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/73/EF av 13. juli 2009 om felles regler for det 

indre marked for naturgass(2), er hensiktsmessig 

samordnet og ved behov kompletteres på felles-

skapsplan. For dette formål er det nødvendig å garantere 

Byråets uavhengighet i forhold til elektrisitets- og 

gassprodusenter og operatører av transmisjons- og 

distribusjonsnett, uansett om de er offentlige eller 

private, og i forhold til forbrukerne, samt å sikre at 

Byrået driver sin virksomhet i samsvar med Felles-

skapets regelverk, at det har den nødvendige tekniske og 

reguleringsmessige kompetanse, og at det er gjennom-

siktig, mottakelig for demokratisk kontroll og effektivt. 

7) Byrået bør overvåke det regionale samarbeidet mellom 

operatører av transmisjonsnett i elektrisitets- og 

gassektoren og utførelsen av oppgavene til det 

europeiske nett av operatører av transmisjonsnett for 

elektrisk kraft (ENTSO for elektrisk kraft) og det 

europeiske nett av operatører av transmisjonsnett for 

gass (ENTSO for gass). Byråets deltakelse er 

avgjørende for å sikre at samarbeidet mellom operatører 

av transmisjonsnett foregår på en effektiv og gjennom-

siktig måte til nytte for de indre markeder for elektrisk 

kraft og naturgass. 

8) Byrået bør i samarbeid med Kommisjonen, medlems-

statene og de relevante nasjonale myndigheter overvåke 

de indre markeder for elektrisk kraft og naturgass og om 

nødvendig underrette Europaparlamentet, Kommisjonen 

og de nasjonale myndigheter om sine funn. Byråets 

overvåkingsoppgaver bør ikke overlappe eller hindre 

overvåking som Kommisjonen eller nasjonale 

myndigheter, særlig nasjonale konkurransemyndigheter, 

utfører. 

9) Byrået spiller en viktig rolle i utarbeidingen av 

rammeretningslinjer som er av ikke-bindende art 

(«rammeretningslinjer»), og som nettreglene må være i 

samsvar med. Det anses også å være hensiktsmessig og 

forenlig med Byråets formål at det deltar i revisjon av 

nettreglene (både når de utarbeides og ved endringer) 

for å sikre at de er forenlige med rammeretningslinjene, 

før det anbefaler for Kommisjonen at de vedtas. 

  

(1) EUT L 211 av 14.8.2009, s. 55. 

(2) EUT L 211 av 14.8.2009, s. 94. 

10) Det bør etableres en integrert ramme for de nasjonale 

reguleringsmyndighetenes medvirkning og samarbeid. 

Denne rammen bør sikre ensartet anvendelse av 

regelverket for de indre markeder for elektrisk kraft og 

naturgass i hele Fellesskapet. I tilfeller som berører mer 

enn én medlemsstat, bør Byrået ha myndighet til å treffe 

enkeltbeslutninger. Denne myndighet bør under visse 

omstendigheter omfatte tekniske spørsmål, regulerings-

ordningen for elektrisitets- og naturgassinfrastruktur 

som forbinder eller kan forbinde minst to medlems-

stater, og, som en siste utvei, unntak fra reglene for det 

indre marked for nye forbindelsesledninger for elektrisk 

kraft og ny gassinfrastruktur som befinner seg i mer enn 

én medlemsstat. 

11) Ettersom Byrået har oversikt over de nasjonale regule-

ringsmyndighetene, bør det ha en rådgivende rolle 

overfor Kommisjonen, andre fellesskapsinstitusjoner og 

de nasjonale reguleringsmyndighetene i spørsmål som 

gjelder det formål det ble opprettet for. Det bør også ha 

plikt til å underrette Kommisjonen når det anser at 

samarbeidet mellom operatører av transmisjonsnett ikke 

gir de nødvendige resultater, eller når en nasjonal 

reguleringsmyndighet som har truffet en beslutning som 

er i strid med retningslinjene, ikke i tilstrekkelig grad 

retter seg etter Byråets uttalelse, anbefaling eller 

beslutning. 

12) Byrået bør også kunne gi anbefalinger for å bistå 

reguleringsmyndigheter og markedsaktører i utveksling 

av god praksis. 

13) Byrået bør rådføre seg med berørte parter ved behov og 

gi dem rimelig anledning til å uttale seg om forslag til 

tiltak, for eksempel nettregler. 

14) Byrået bør bidra til gjennomføringen av retningslinjene 

for transeuropeiske energinett fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning nr. 1364/2006/EF 

av 6. september 2006 om fastsettelse av retningslinjer 

for transeuropeiske energinett(3), særlig når det avgir 

uttalelse om de ikke-bindende tiårige nettutviklings-

planene for hele Fellesskapet (nettutviklingsplaner for 

Fellesskapet) i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i denne 

forordning. 

15) Byrået bør bidra til innsatsen for å øke energi-

sikkerheten. 

16) Byråets struktur bør tilpasses de særlige behovene for 

regulering på energiområdet. Særlig bør det tas fullt 

hensyn til de nasjonale reguleringsmyndighetenes 

særlige rolle, og deres uavhengighet bør sikres.  

  

(3) EUT L 262 av 22.9.2006, s. 1. 
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17) Styret bør ha de nødvendige fullmakter til å fastsette 

budsjettet, kontrollere gjennomføringen av det, 

utarbeide vedtekter, vedta finansreglement og utnevne 

en direktør. Det bør benyttes en rotasjonsordning ved 

utskiftning av de medlemmene av styret som utnevnes 

av Rådet, slik at det sikres balanse i medlemsstatenes 

deltakelse over tid. Styret bør handle uavhengig og 

upartisk i offentlighetens interesse og ikke søke eller 

følge politiske instrukser. 

18) Byrået bør ha de nødvendige fullmakter til å utføre sine 

reguleringsoppgaver på en effektiv, gjennomsiktig, 

velbegrunnet og framfor alt uavhengig måte. Byråets 

uavhengighet i forhold til elektrisitets- og gassprodu-

senter og operatører av transmisjons- og distribu-

sjonsnett er ikke bare et viktig prinsipp for god styring, 

men også en grunnleggende forutsetning for å sikre tillit 

i markedet. Reguleringsrådets medlemmer bør derfor, 

uten at dette berører deres opptreden på sine respektive 

nasjonale myndigheters vegne, opptre uavhengig av alle 

markedsinteresser, unngå interessekonflikter og verken 

søke eller følge instrukser eller godta anbefalinger fra 

noen medlemsstats regjering, fra Kommisjonen eller fra 

noe annet offentlig eller privat organ. Reguleringsrådets 

beslutninger bør samtidig overholde Fellesskapets 

regelverk på energiområdet, herunder regelverket for det 

indre marked for energi, og på miljø- og konkurranse-

området. Reguleringsrådet bør rapportere sine uttalelser, 

anbefalinger og beslutninger til Fellesskapets 

institusjoner. 

19) På de områder der Byrået har beslutningsmyndighet, bør 

de berørte parter for å forenkle saksbehandlingen ha rett 

til å klage til en klageinstans som bør være en del av 

Byrået, men uavhengig av dets administrative og regule-

ringsmessige struktur. Av kontinuitetshensyn bør 

reglene for utnevnelse eller utskifting av klageinstan-

sens medlemmer tillate at bare noen av dens 

medlemmer skiftes ut. Klageinstansens beslutninger kan 

klages inn for De europeiske fellesskaps domstol. 

20) Byrået bør primært finansieres over Den europeiske 

unions alminnelige budsjett, ved gebyrer og frivillige 

bidrag. Særlig bør de midlene som regule-

ringsmyndighetene i dag bidrar med til sitt samarbeid på 

fellesskapsplan, fortsatt være tilgjengelige for Byrået. 

Fellesskapets budsjettbehandling bør fortsatt få 

anvendelse for tilskudd over Den europeiske unions 

alminnelige budsjett. Videre bør revisjon av 

regnskapene utføres av Revisjonsretten i samsvar med 

artikkel 91 i kommisjonsforordning (EF, Euratom) 

nr. 2343/2002 av 19. november 2002 om det finansielle 

rammereglement for organene nevnt i artikkel 185 i 

rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finans-

reglementet som får anvendelse på De europeiske 

fellesskaps alminnelige budsjett(1). 

  

(1) EFT L 357 av 31.12.2002, s. 72. 

21) Etter at Byrået er opprettet, bør dets budsjett løpende 

vurderes av budsjettmyndigheten ut fra Byråets arbeids-

byrde og resultater. Budsjettmyndigheten bør sikre at de 

beste effektivitetsstandarder oppfylles. 

22) Byrået bør ha høyt kvalifisert personale. Særlig bør det 

kunne dra nytte av kompetansen og erfaringen til 

personale utplassert fra de nasjonale regule-

ringsmyndighetene, Kommisjonen og medlemsstatene. 

Vedtektene for De europeiske fellesskaps tjenestemenn 

(tjenestemannsvedtektene) og tjenestevilkårene for 

andre ansatte i De europeiske fellesskap (tjenestevilkå-

rene), fastsatt i forordning (EØF, Euratom, ECSC) 

nr. 259/68(2), og de reglene som De europeiske 

fellesskap institusjoner samlet har vedtatt med hensyn 

til anvendelsen av disse vedtektene og vilkårene, bør 

gjelde for Byråets personale. Styret bør, etter avtale med 

Kommisjonen, vedta hensiktsmessige gjennom-

føringsregler. 

23) Byrået bør anvende de alminnelige regler om offentlig 

tilgang til dokumenter som er i Fellesskapets organers 

besittelse. Styret bør fastsette de praktiske tiltakene for 

vern av forretningsmessig følsomme opplysninger og 

personopplysninger. 

24) Byrået bør om nødvendig kunne stilles til ansvar overfor 

Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen. 

25) Stater som ikke er medlemmer av Fellesskapet, bør 

kunne delta i Byråets arbeid i henhold til egnede avtaler 

som skal inngås av Fellesskapet. 

26) De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre denne 

forordning, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 

1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av 

nærmere regler for utøvelsen av den gjennom-

føringsmyndighet som er gitt Kommisjonen(3). 

27) Særlig bør Kommisjonen gis myndighet til å vedta de 

nødvendige retningslinjer i situasjoner der Byrået får 

myndighet til å treffe beslutning om vilkårene for 

tilgang til og driftssikkerhet for grensekryssende 

infrastruktur. Ettersom disse tiltakene er allmenne og 

har som formål å endre ikke-grunnleggende 

bestemmelser i denne forordning ved å utfylle den med 

nye ikke-grunnleggende bestemmelser, bør de vedtas 

etter framgangsmåten med forskriftskomité med 

kontroll fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF.  

  

(2) EFT L 56 av 4.3.1968, s. 1. 

(3) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. 
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28) Kommisjonen bør senest tre år etter at den første 

direktøren har tiltrådt sin stilling, og deretter hvert fjerde 

år, framlegge for Europaparlamentet og Rådet en 

rapport om Byråets særlige oppgaver og de resultater 

som er oppnådd, sammen med eventuelle egnede 

forslag. I rapporten bør Kommisjonen foreslå ytterligere 

oppgaver for Byrået. 

29) Ettersom målene for denne forordning, som er å sikre at 

de nasjonale reguleringsmyndighetene medvirker og 

samarbeider på fellesskapsplan, ikke kan nås i 

tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor bedre 

kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak 

i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i 

traktatens artikkel 5. I samsvar med forholdsmessig-

hetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne 

forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å 

nå disse målene — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

OPPRETTELSE OG RETTSLIG STATUS 

Artikkel 1 

Formål 

1. Ved denne forordning opprettes et byrå for samarbeid 

mellom energireguleringsmyndigheter (Byrået). 

2. Byråets formål er å bistå reguleringsmyndighetene nevnt i 

artikkel 35 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/72/EF av 

13. juli 2009 om felles regler for det indre marked for elektrisk 

kraft(1) og artikkel 39 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/73/EF av 13. juli 2009 om felles regler for det indre 

marked for naturgass(2) i utøvelsen på fellesskapsplan av de 

reguleringsoppgavene som utføres i medlemsstatene, og ved 

behov å samordne deres virksomhet. 

3. Inntil Byråets egne lokaler står klare, skal Byrået holde til 

i Kommisjonens lokaler. 

Artikkel 2 

Rettslig status 

1. Byrået skal være et fellesskapsorgan og ha status som 

rettssubjekt. 

2. Byrået skal i hver medlemsstat ha den mest omfattende 

rettslige handleevne som en juridisk person kan ha i henhold til 

nasjonal rett. Særlig skal det kunne erverve og avhende fast 

eiendom og løsøre og være part i en rettssak. 

  

(1) EUT L 211 av 14.8.2009, s. 55. 

(2) EUT L 211 av 14.8.2009, s. 94. 

3. Byrået skal representeres ved sin direktør. 

Artikkel 3 

Sammensetning 

Byrået skal være sammensatt av 

a) et styre, som skal utføre oppgavene fastsatt i artikkel 13, 

b) et reguleringsråd, som skal utføre oppgavene fastsatt i 

artikkel 15, 

c) en direktør, som skal utføre oppgavene fastsatt i artikkel 17, 

og 

d) en klageinstans, som skal utføre oppgavene fastsatt i 

artikkel 19. 

Artikkel 4 

Byråets dokumenter 

Byrået skal 

a) avgi uttalelser og anbefalinger rettet til operatører av 

transmisjonsnett, 

b) avgi uttalelser og anbefalinger rettet til regule-

ringsmyndigheter, 

c) avgi uttalelser og anbefalinger rettet til Europaparlamentet, 

Rådet eller Kommisjonen, 

d) treffe enkeltbeslutninger i de særskilte tilfellene omhandlet 

i artikkel 7, 8 og 9 og 

e) framlegge for Kommisjonen ikke-bindende rammeretnings-

linjer (rammeretningslinjer) i samsvar med artikkel 6 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 714/2009 av 

13. juli 2009 om vilkår for tilgang til nett for utveksling av 

elektrisk kraft over landegrensene(3) og artikkel 6 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2009 av 

13. juli 2009 om vilkår for tilgang til transmisjonsnett for 

naturgass(4). 

KAPITTEL II 

OPPGAVER 

Artikkel 5 

Generelle oppgaver 

Byrået kan på anmodning fra Europaparlamentet, Rådet eller 

Kommisjonen eller på eget initiativ avgi en uttalelse eller 

anbefaling til Europaparlamentet, Rådet eller Kommisjonen i 

alle spørsmål som gjelder det formål det er opprettet for.  

  

(3) EUT L 211 av 14.8.2009, s. 15. 

(4) EUT L 211 av 14.8.2009, s. 36. 
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Artikkel 6 

Oppgaver i forbindelse med samarbeidet mellom 

operatører av transmisjonsnett 

1. Byrået skal avgi en uttalelse til Kommisjonen om utkastet 

til vedtekter, listen over medlemmer og utkastet til forretnings-

orden for ENTSO for elektrisk kraft i samsvar med artikkel 5 

nr. 2 i forordning (EF) nr. 714/2009 og for ENTSO for gass i 

samsvar med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 715/2009. 

2. Byrået skal overvåke utførelsen av oppgavene til ENTSO 

for elektrisk kraft i samsvar med artikkel 9 i forordning (EF) 

nr. 714/2009 og til ENTSO for gass i samsvar med artikkel 9 i 

forordning (EF) nr. 715/2009. 

3. Byrået skal avgi en uttalelse 

a) til ENTSO for elektrisk kraft i samsvar med artikkel 8 nr. 2 

i forordning (EF) nr. 714/2009 og til ENTSO for gass i 

samsvar med artikkel 8 nr. 2 i forordning (EF) nr. 715/2009 

om nettreglene, og  

b) til ENTSO for elektrisk kraft i samsvar med artikkel 9 nr. 2 

første ledd i forordning (EF) nr. 714/2009 og til ENTSO for 

gass i samsvar med artikkel 9 nr. 2 første ledd i forordning 

(EF) nr. 715/2009 om utkastet til årlig arbeidsprogram, 

utkastet til nettutviklingsplan for Fellesskapet og andre 

relevante dokumenter nevnt i artikkel 8 nr. 3 i forordning 

(EF) nr. 714/2009 og artikkel 8 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 715/2009, idet det tas hensyn til målene om 

likebehandling, effektiv konkurranse og velfungerende og 

sikre indre markeder for elektrisk kraft og naturgass. 

4. Byrået skal på grunnlag av faktiske forhold avgi en 

behørig grunngitt uttalelse og anbefalinger til ENTSO for 

elektrisk kraft, ENTSO for gass, Europaparlamentet, Rådet og 

Kommisjonen dersom det mener at utkastet til årlig 

arbeidsprogram eller utkastet til nettutviklingsplan for 

Fellesskapet som er framlagt i samsvar med artikkel 9 nr. 2 

annet ledd i forordning (EF) nr. 714/2009 og artikkel 9 nr. 2 

annet ledd i forordning (EF) nr. 715/2009, ikke bidrar til 

likebehandling, effektiv konkurranse og et velfungerende 

marked eller til tilstrekkelige grensekryssende overførings-

forbindelser med tilgang for tredjemann, eller ikke overholder 

de relevante bestemmelser i direktiv 2009/72/EF og forordning 

(EF) nr. 714/2009 eller direktiv 2009/73/EF og forordning (EF) 

nr. 715/2009. 

Byrået skal delta i utarbeidingen av nettregler i samsvar med 

artikkel 6 i forordning (EF) nr. 714/2009 og artikkel 6 i 

forordning (EF) nr. 715/2009. 

Byrået skal framlegge ikke-bindende rammeretningslinjer for 

Kommisjonen når det blir anmodet om det i henhold til artikkel 

6 nr. 2 i forordning (EF) nr. 714/2009 eller artikkel 6 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 715/2009. Byrået skal gjennomgå de ikke-

bindende rammeretningslinjene og framlegge dem for Kommi-

sjonen på nytt når det blir anmodet om det i henhold til 

artikkel 6 nr. 4 i forordning (EF) nr. 714/2009 eller artikkel 6 

nr. 4 i forordning (EF) nr. 715/2009. 

Byrået skal avgi en begrunnet uttalelse til ENTSO for elektrisk 

kraft eller ENTSO for gass om nettreglene i samsvar med 

artikkel 6 nr. 7 i forordning (EF) nr. 714/2009 eller artikkel 6 

nr. 7 i forordning (EF) nr. 715/2009. 

Byrået skal framlegge nettreglene for Kommisjonen og kan 

anbefale at de vedtas i samsvar med artikkel 6 nr. 9 i forordning 

(EF) nr. 714/2009 eller artikkel 6 nr. 9 i forordning (EF) 

nr. 715/2009. Byrået skal utarbeide et utkast til nettregler og 

framlegge det for Kommisjonen når det blir anmodet om det i 

henhold til artikkel 6 nr. 10 i forordning (EF) nr. 714/2009 eller 

artikkel 6 nr. 10 i forordning (EF) nr. 715/2009. 

5. Byrået skal avgi en behørig begrunnet uttalelse til 

Kommisjonen i samsvar med artikkel 9 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 714/2009 eller artikkel 9 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 715/2009, dersom ENTSO for elektrisk kraft eller ENTSO 

for gass har unnlatt å gjennomføre en nettregel som er 

utarbeidet i henhold til artikkel 8 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 714/2009 eller artikkel 8 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 715/2009, eller en nettregel som er fastsatt i samsvar med 

artikkel 6 nr. 1–10 i nevnte forordninger, men som ikke er 

vedtatt av Kommisjonen i henhold til artikkel 6 nr. 11 i nevnte 

forordninger. 

6. Byrået skal overvåke og analysere gjennomføringen av de 

nettreglene og retningslinjene som Kommisjonen vedtar i 

samsvar med artikkel 6 nr. 11 i forordning (EF) nr. 714/2009 og 

artikkel 6 nr. 11 i forordning (EF) nr. 715/2009, og deres 

virkning på harmoniseringen av gjeldende regler som tar sikte 

på å lette markedsintegrasjonen og sikre likebehandling, 

effektiv konkurranse og et velfungerende marked, og skal avgi 

rapport til Kommisjonen. 

7. Byrået skal overvåke framdriften med hensyn til gjennom-

føring av prosjekter for å etablere ny overføringskapasitet. 

8. Byrået skal overvåke gjennomføringen av nettutviklings-

planene for Fellesskapet. Dersom det finner uoverens-

stemmelser mellom en slik plan og gjennomføringen av den, 

skal det undersøke årsakene til disse uoverensstemmelsene og 

gi anbefalinger til operatørene av transmisjonsnett, de nasjonale 

reguleringsmyndighetene eller andre vedkommende organer 

med sikte på å gjennomføre investeringene i samsvar med 

nettutviklingsplanene for Fellesskapet. 

9. Byrået skal overvåke det regionale samarbeidet mellom 

operatører av transmisjonsnett nevnt i artikkel 12 i forordning 

(EF) nr. 714/2009 og artikkel 12 i forordning (EF) nr. 715/2009 

og ta behørig hensyn til resultatet av dette samarbeidet når det 

utarbeider sine uttalelser, anbefalinger og beslutninger.  
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Artikkel 7 

Oppgaver i forbindelse med de nasjonale 

reguleringsmyndighetene 

1. Byrået skal treffe enkeltbeslutninger i tekniske spørsmål 

når slike beslutninger er fastsatt i direktiv 2009/72/EF, direktiv 

2009/73/EF, forordning (EF) nr. 714/2009 eller forordning (EF) 

nr. 715/2009. 

2. Byrået kan i samsvar med sitt arbeidsprogram eller på 

anmodning fra Kommisjonen gi anbefalinger for å bistå regule-

ringsmyndigheter og markedsaktører i utveksling av god 

praksis. 

3. Byrået skal fastsette en ramme for samarbeidet mellom de 

nasjonale reguleringsmyndighetene. Det skal fremme samarbeid 

mellom de nasjonale reguleringsmyndighetene og mellom 

reguleringsmyndigheter på regionalt plan og fellesskapsplan og 

ta behørig hensyn til resultatet av dette samarbeidet når det 

utarbeider sine uttalelser, anbefalinger og beslutninger. Dersom 

Byrået anser at det er behov for bindende regler for dette 

samarbeidet, skal det gi passende anbefalinger til Kommi-

sjonen. 

4. Byrået skal på grunnlag av faktiske forhold avgi uttalelse 

på anmodning fra en reguleringsmyndighet eller Kommisjonen 

om hvorvidt en beslutning truffet av en reguleringsmyndighet 

er i samsvar med retningslinjene omhandlet i direktiv 

2009/72/EF, direktiv 2009/73/EF, forordning (EF) nr. 714/2009 

eller forordning (EF) nr. 715/2009, eller med andre relevante 

bestemmelser i nevnte direktiver eller forordninger. 

5. Dersom en nasjonal reguleringsmyndighet ikke etter-

kommer Byråets uttalelse som nevnt i nr. 4 senest fire måneder 

etter at de har mottatt den, skal Byrået underrette Kommisjonen 

og den berørte medlemsstaten om dette. 

6. Dersom en nasjonal reguleringsmyndighet i et særlig 

tilfelle støter på vanskeligheter i forbindelse med anvendelsen 

av retningslinjene omhandlet i direktiv 2009/72/EF, direktiv 

2009/73/EF, forordning (EF) nr. 714/2009 eller forordning (EF) 

nr. 715/2009, kan den anmode Byrået om en uttalelse. Byrået 

skal etter samråd med Kommisjonen avgi sin uttalelse senest tre 

måneder etter at den har mottatt en slik anmodning. 

7. Byrået skal treffe beslutning om vilkårene for tilgang til 

og driftssikkerhet for elektrisitets- og gassinfrastruktur som 

forbinder eller vil kunne forbinde minst to medlemsstater 

(grensekryssende infrastruktur), i samsvar med artikkel 8. 

Artikkel 8 

Oppgaver i forbindelse med vilkårene for tilgang til og 

driftssikkerhet for grensekryssende infrastruktur 

1. I forbindelse med grensekryssende infrastruktur skal 

Byrået treffe beslutning om de reguleringsspørsmål som hører 

inn under de nasjonale reguleringsmyndighetenes kompetanse, 

herunder eventuelt vilkår for tilgang og driftssikkerhet, bare  

a) dersom vedkommende nasjonale reguleringsmyndigheter 

ikke har kunnet komme til enighet innen seks måneder fra 

den dato saken ble framlagt for den siste av disse regule-

ringsmyndighetene, eller 

b) etter en felles anmodning fra vedkommende nasjonale 

reguleringsmyndigheter. 

Vedkommende nasjonale reguleringsmyndigheter kan i 

fellesskap anmode om at fristen nevnt i bokstav a) forlenges 

med inntil seks måneder. 

Når Byrået forbereder sin beslutning, skal det rådføre seg med 

de nasjonale reguleringsmyndighetene og de berørte opera-

tørene av transmisjonsnett og underrettes om forslag og 

merknader fra alle berørte operatører av transmisjonsnett. 

2. Vilkårene for tilgang til grensekryssende infrastruktur skal 

omfatte 

a) en framgangsmåte for kapasitetstildeling, 

b) en tidsramme for tildeling, 

c) deling av flaskehalsinntekter og 

d) innkreving av avgifter fra brukerne av infrastrukturen nevnt 

i artikkel 17 nr. 1 bokstav d) i forordning (EF) nr. 714/2009 

eller artikkel 36 nr. 1 bokstav d) i direktiv 2009/73/EF. 

3. Dersom en sak er blitt forelagt Byrået i henhold til nr. 1, 

a) skal Byrået treffe sin beslutning innen seks måneder etter 

datoen for foreleggelsen, og 

b) kan Byrået om nødvendig treffe en midlertidig beslutning 

for å sørge for at forsyningssikkerheten eller den berørte 

infrastrukturens driftssikkerhet ivaretas. 

4. Kommisjonen kan vedta retningslinjer for de situasjonene 

der Byrået får myndighet til å treffe beslutning om vilkårene for 

tilgang til og driftssikkerhet for grensekryssende infrastruktur. 

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleg-

gende bestemmelser i denne forordning ved å utfylle den, skal 

vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 

nevnt i artikkel 32 nr. 2 i denne forordning.  
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5. Dersom reguleringsspørsmålene nevnt i nr. 1 omfatter 

unntak i henhold til artikkel 17 i forordning (EF) nr. 714/2009 

eller artikkel 36 i direktiv 2009/73/EF, skal fristene fastsatt i 

denne forordning ikke kumuleres med fristene fastsatt i nevnte 

bestemmelser. 

Artikkel 9 

Andre oppgaver 

1. Byrået kan treffe beslutning om unntak som fastsatt i 

artikkel 17 nr. 5 i forordning (EF) nr. 714/2009. Byrået kan 

også treffe beslutning om unntak som fastsatt i artikkel 36 nr. 4 

i direktiv 2009/73/EF dersom den aktuelle infrastrukturen 

befinner seg på territoriet til mer enn én medlemsstat. 

2. Byrået skal på anmodning fra Kommisjonen i samsvar 

med artikkel 3 nr. 1 annet ledd i forordning (EF) nr. 714/2009 

eller artikkel 3 nr. 1 annet ledd i forordning (EF) nr. 715/2009 

avgi en uttalelse om de nasjonale reguleringsmyndighetenes 

beslutninger om sertifisering. 

Byrået kan under omstendigheter som er klart definert av 

Kommisjonen i retningslinjer vedtatt i henhold til artikkel 18 i 

forordning (EF) nr. 714/2009 eller artikkel 23 i forordning (EF) 

nr. 715/2009, og i forbindelse med spørsmål som gjelder det 

formål det er opprettet for, gis ytterligere oppgaver som ikke 

innebærer beslutningsmyndighet. 

Artikkel 10 

Samråd og gjennomsiktighet 

1. Byrået skal i forbindelse med utførelsen av sine oppgaver, 

særlig ved utarbeiding av rammeretningslinjer i samsvar med 

artikkel 6 i forordning (EF) nr. 714/2009 eller artikkel 6 i 

forordning (EF) nr. 715/2009 og ved forslag til endring av 

nettregler i samsvar med artikkel 7 i nevnte forordninger, på et 

tidlig tidspunkt og på en åpen og gjennomsiktig måte ha 

omfattende samråd med markedsaktører, operatører av 

transmisjonsnett, forbrukere, sluttbrukere og, dersom det er 

relevant, konkurransemyndigheter, uten at dette berører deres 

respektive kompetanse, særlig når oppgavene omfatter 

operatører av transmisjonsnett. 

2. Byrået skal sikre at offentligheten og eventuelle berørte 

parter får objektiv, pålitelig og lett tilgjengelig informasjon når 

det er relevant, særlig om resultatene av sitt arbeid. 

Alle dokumenter og protokoller fra samrådsmøter som avholdes 

under utarbeiding av rammeretningslinjer i samsvar med 

artikkel 6 i forordning (EF) nr. 714/2009 eller artikkel 6 i 

forordning (EF) nr. 715/2009 eller i forbindelse med endring av 

nettregler i henhold til artikkel 7 i nevnte forordninger, skal 

offentliggjøres. 

3. Før Byrået vedtar rammeretningslinjer i samsvar med 

artikkel 6 i forordning (EF) nr. 714/2009 eller artikkel 6 i 

forordning (EF) nr. 715/2009, eller før det foreslår endring av 

nettregler i henhold til artikkel 7 i nevnte forordninger, skal det 

angi hvordan det er tatt hensyn til de merknadene som er 

mottatt under samrådet, og gi en begrunnelse dersom 

merknadene ikke er blitt fulgt. 

4. Byrået skal på sitt nettsted offentliggjøre minst dagsorden, 

bakgrunnsdokumenter og, dersom det er relevant, protokoll fra 

møtene i styret, reguleringsrådet og klageinstansen. 

Artikkel 11 

Overvåking av og rapportering om elektrisitets- og 

naturgassektoren 

1. Byrået skal i nært samarbeid med Kommisjonen, med-

lemsstatene og vedkommende nasjonale myndigheter, herunder 

de nasjonale reguleringsmyndighetene, og uten at dette berører 

konkurransemyndighetenes kompetanse, overvåke de indre 

markeder for elektrisk kraft og naturgass, særlig sluttbruker-

prisene på elektrisitet og naturgass, tilgang til nettet, herunder 

tilgang til elektrisitet produsert fra fornybare energikilder, og 

overholdelse av forbrukerrettighetene fastsatt i direktiv 

2009/72/EF og 2009/73/EF. 

2. Byrået skal offentliggjøre en årsrapport om resultatene av 

overvåkingen fastsatt i nr. 1. I denne rapporten skal det angi 

eventuelle hindringer for gjennomføringen av det indre marked 

for elektrisk kraft og naturgass. 

3. I forbindelse med offentliggjøringen av årsrapporten kan 

Byrået avgi en uttalelse til Europaparlamentet og Kommisjonen 

om tiltak som kan treffes for å fjerne hindringene nevnt i nr. 2. 

KAPITTEL III 

ORGANISASJON 

Artikkel 12 

Styret 

1. Styret skal bestå av ni medlemmer. Hvert medlem skal ha 

en vararepresentant. To medlemmer og deres vararepresentanter 

skal utnevnes av Kommisjonen, to medlemmer og deres 

vararepresentanter skal utnevnes av Europaparlamentet, og fem 

medlemmer og deres vararepresentanter skal utnevnes av 

Rådet. Et medlem av Europaparlamentet kan ikke være medlem 

av styret. Mandatperioden for styremedlemmene og deres 

vararepresentanter skal være fire år og kan fornyes én gang. 

Den første mandatperioden skal være seks år for halvparten av 

styremedlemmene og deres vararepresentanter.  
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2. Styret skal velge en leder og en nestleder blant sine 

medlemmer. Nestlederen skal automatisk erstatte lederen 

dersom denne er forhindret fra å utføre sine plikter. Mandat-

perioden for lederen og nestlederen skal være to år og kan 

fornyes én gang. Mandatperioden for lederen og nestlederen 

skal utløpe når deres medlemskap i styret opphører. 

3. Styrelederen skal innkalle til styremøtene. Regulerings-

rådets leder eller utnevnte representant og direktøren skal delta i 

drøftingene uten stemmerett, med mindre styret beslutter noe 

annet med hensyn til direktøren. Styret skal ha ordinære møter 

minst to ganger i året. Det skal også møtes på lederens initiativ, 

på anmodning fra Kommisjonen eller på anmodning fra minst 

en tredel av medlemmene. Styret kan invitere enhver person 

som kan ha relevante synspunkter, som observatør til sine 

møter. Styremedlemmene kan bistås av rådgivere eller 

sakkyndige, med forbehold for styrets forretningsorden. Styrets 

sekretariatsfunksjoner skal ivaretas av Byrået. 

4. Styret skal treffe sine beslutninger med et flertall på to 

tredeler av de medlemmene som er til stede, med mindre annet 

er fastsatt i denne forordning. Hvert styremedlem eller 

varamedlem skal ha én stemme. 

5. Forretningsordenen skal inneholde nærmere bestemmelser 

om 

a) avstemning, særlig vilkårene for når et medlem kan handle 

på et annet medlems vegne, samt eventuelt reglene for 

beslutningsdyktighet, og 

b) rotasjonsordningen for utskiftning av de styremedlemmene 

som utnevnes av Rådet, for å sikre balanse i medlems-

statenes deltakelse over tid. 

6. Et styremedlem kan ikke være medlem av regulerings-

rådet. 

7. Medlemmene av styret skal forplikte seg til å handle 

uavhengig og upartisk i offentlighetens interesse, uten å søke 

eller følge noen politiske instrukser. For dette formål skal hvert 

medlem avgi en forpliktelseserklæring og en interesseerklæring 

enten om at det ikke foreligger noen interesser som vil kunne 

anses å berøre deres uavhengighet, eller at det foreligger direkte 

eller indirekte interesser som vil kunne anses å berøre deres 

uavhengighet. Erklæringene skal offentliggjøres årlig. 

Artikkel 13 

Styrets oppgaver 

1. Styret skal etter å ha rådført seg med reguleringsrådet og 

fått dets positive uttalelse i samsvar med artikkel 15 nr. 2 

utnevne direktøren i samsvar med artikkel 16 nr. 2. 

2. Styret skal formelt utnevne medlemmene av regule-

ringsrådet i samsvar med artikkel 14 nr. 1. 

3. Styret skal formelt utnevne medlemmene av klage-

instansen i samsvar med artikkel 18 nr. 1 og 2. 

4. Styret skal sikre at Byrået utfører sitt oppdrag og de 

oppgaver det er pålagt, i samsvar med denne forordning. 

5. Styret skal før 30. september hvert år, etter samråd med 

Kommisjonen og etter å ha mottatt godkjenning fra regule-

ringsrådet i samsvar med artikkel 15 nr. 3, vedta Byråets 

arbeidsprogram for det kommende året og oversende det til 

Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen. Arbeids-

programmet skal vedtas med forbehold for den årlige budsjett-

behandlingen og offentliggjøres. 

6. Styret skal vedta og om nødvendig revidere et flerårig 

arbeidsprogram. Revisjonen skal foretas på grunnlag av en 

evalueringsrapport som er utarbeidet av en uavhengig ekstern 

sakkyndig på styrets anmodning. Disse dokumentene skal 

offentliggjøres. 

7. Styret skal utøve sin budsjettmyndighet i samsvar med 

artikkel 21–24. 

8. Styret skal etter godkjenning fra Kommisjonen treffe 

beslutning om hvorvidt det skal ta imot testamentariske gaver, 

donasjoner eller tilskudd fra andre kilder i Fellesskapet eller 

eventuelle frivillige bidrag fra medlemsstatene eller regule-

ringsmyndighetene. I den uttalelsen som styret skal avgi i 

samsvar med artikkel 24 nr. 5, skal finansieringskildene nevnt i 

dette nummer behandles uttrykkelig. 

9. Styret skal i samråd med reguleringsrådet utøve disipli-

nærmyndighet overfor direktøren. 

10. Styret skal ved behov utarbeide Byråets gjennom-

føringsregler for å gi virkning til tjenestemannsvedtektene i 

henhold til artikkel 28 nr. 2. 

11.  Styret skal vedta praktiske tiltak med hensyn til retten til 

innsyn i Byråets dokumenter i samsvar med artikkel 30.  
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12.  Styret skal vedta og offentliggjøre årsrapporten om 

Byråets virksomhet på grunnlag av utkastet til årsrapport nevnt 

i artikkel l7 nr. 8 og skal oversende nevnte rapport til 

Europaparlamentet, Rådet, Kommisjonen, Revisjonsretten og 

Den europeiske økonomiske og sosiale komité innen 15. juni 

hvert år. Årsrapporten om Byråets virksomhet skal inneholde et 

særskilt avsnitt, godkjent av reguleringsrådet, om Byråets 

reguleringsvirksomhet i løpet av det aktuelle året. 

13. Styret skal vedta og offentliggjøre sin forretningsorden. 

Artikkel 14 

Reguleringsrådet 

1. Reguleringsrådet skal bestå av 

a) høyt rangerte representanter for reguleringsmyndighetene, i 

samsvar med artikkel 35 nr. 1 i direktiv 2009/72/EF og 

artikkel 39 nr. 1 i direktiv 2009/73/EF, og en varare-

presentant per medlemsstat utpekt blant disse myndighe-

tenes nåværende ledende personale, 

b) en representant for Kommisjonen, uten stemmerett. 

Bare én representant per medlemsstat fra den nasjonale regule-

ringsmyndigheten kan få plass i reguleringsrådet. 

Hver nasjonale reguleringsmyndighet skal ha ansvar for å 

utpeke en vararepresentant blant sitt nåværende personale. 

2. Reguleringsrådet skal velge en leder og en nestleder blant 

sine medlemmer. Nestlederen skal erstatte lederen dersom 

denne er forhindret fra å utføre sitt verv. Mandatperioden for 

lederen og nestlederen skal være to og et halvt år og skal kunne 

fornyes. Mandatperioden for lederen og nestlederen skal 

imidlertid under alle omstendigheter utløpe når deres med-

lemskap i reguleringsrådet opphører. 

3. Reguleringsrådet skal treffe sine beslutninger med et 

flertall på to tredeler av de medlemmene som er til stede. Hvert 

medlem eller varamedlem skal ha én stemme. 

4. Reguleringsrådet skal vedta og offentliggjøre sin 

forretningsorden, som skal inneholde nærmere bestemmelser 

om avstemning, særlig vilkårene for når et medlem kan handle 

på et annet medlems vegne, samt eventuelt reglene for 

beslutningsdyktighet. Forretningsordenen kan fastsette særlige 

arbeidsmetoder for behandlingen av spørsmål som oppstår i 

forbindelse med regionale samarbeidsinitiativer. 

5. Når reguleringsrådet utfører de oppgaver det er gitt i 

henhold til denne forordning, skal det, uten at dette berører 

medlemmer som handler på vegne av sine respektive regule-

ringsmyndigheter, opptre uavhengig og verken søke eller følge 

instrukser fra noen medlemsstats regjering, fra Kommisjonen 

eller fra noe annet offentlig eller privat organ. 

6. Reguleringsrådets sekretariatsfunksjoner skal ivaretas av 

Byrået. 

Artikkel 15 

Reguleringsrådets oppgaver 

1. Reguleringsrådet skal avgi uttalelser til direktøren om de 

uttalelsene, anbefalingene og beslutningene omhandlet i 

artikkel 5, 6, 7, 8 og 9 som behandles med henblikk på 

vedtakelse. Reguleringsrådet skal dessuten innenfor sitt 

ansvarsområde veilede direktøren når denne utfører sine 

oppgaver. 

2. Reguleringsrådet skal avgi en uttalelse til styret om den 

kandidaten som skal utnevnes til direktør i samsvar med 

artikkel 13 nr. 1 og artikkel 16 nr. 2. Reguleringsrådet skal 

treffe beslutning om dette med et flertall på tre firedeler av sine 

medlemmer. 

3. Reguleringsrådet skal i samsvar med artikkel 13 nr. 5 og 

artikkel 17 nr. 6 og i tråd med det foreløpige budsjettforslaget 

som er utarbeidet i samsvar med artikkel 23 nr. 1, godkjenne 

Byråets arbeidsprogram for det kommende året og innen  

1. september hvert år framlegge det for styret for vedtakelse. 

4. Reguleringsrådet skal godkjenne det særskilte avsnittet 

om reguleringsvirksomhet i årsrapporten i samsvar med artikkel 

13 nr. 12 og artikkel 17 nr. 8. 

5. Europaparlamentet kan oppfordre lederen av regule-

ringsrådet eller dennes vararepresentant, idet det tar fullt hensyn 

til vedkommendes uavhengighet, til å avgi en erklæring til 

vedkommende komité i Europaparlamentet og svare på 

spørsmål fra dens medlemmer. 

Artikkel 16 

Direktøren 

1. Byrået skal ledes av sin direktør, som skal handle i 

samsvar med veiledningen nevnt i artikkel 15 nr. 1 annet 

punktum og, dersom det er fastsatt i denne forordning, i 

samsvar med reguleringsrådets uttalelser. Uten at det berører 

administrasjonsorganets eller reguleringsrådets respektive roller 

med hensyn til direktørens oppgaver, skal direktøren verken 

søke eller følge noen instruks fra noen medlemsstats regjering, 

fra Kommisjonen eller fra noe annet offentlig eller privat organ.  
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2. Direktøren skal utnevnes av styret etter en positiv uttalelse 

fra reguleringsrådet på grunnlag av kvalifikasjoner, ferdigheter 

og relevant erfaring fra energisektoren, fra en liste på minst tre 

kandidater som er foreslått av Kommisjonen etter en offentlig 

innbydelse til interessetegning. Før utnevnelsen kan den 

kandidaten som styret har valgt, oppfordres til å avgi en 

erklæring til vedkommende komité i Europaparlamentet og 

svare på spørsmål fra dens medlemmer. 

3. Direktørens mandatperiode skal være fem år. I løpet av de 

siste ni månedene av denne perioden skal Kommisjonen foreta 

en vurdering. I vurderingen skal Kommisjonen særlig 

undersøke 

a) direktørens resultater, 

b) Byråets oppgaver og behov i de kommende årene. 

Vurderingen i henhold til bokstav b) skal gjennomføres med 

bistand fra en uavhengig ekstern sakkyndig. 

4. Styret kan etter forslag fra Kommisjonen, etter samråd 

med reguleringsrådet og idet det tar størst mulig hensyn til 

vurderingen og reguleringsrådets uttalelse om den, og bare 

dersom det kan begrunnes ut fra Byråets oppgaver og behov, 

forlenge direktørens mandatperiode én gang med høyst tre år. 

5. Styret skal underrette Europaparlamentet dersom det har 

til hensikt å forlenge direktørens mandatperiode. I løpet av den 

siste måneden før forlengelsen av mandatperioden kan 

direktøren oppfordres til å avgi en erklæring til vedkommende 

komité i Europaparlamentet og svare på spørsmål fra dens 

medlemmer. 

6. Dersom mandatperioden ikke forlenges, skal direktøren 

forbli i vervet til en etterfølger er utnevnt. 

7. Direktøren kan avsettes bare ved en beslutning truffet av 

styret, etter at det har fått positiv uttalelse fra reguleringsrådet. 

Styret skal treffe denne beslutningen med et flertall på tre 

firedeler av sine medlemmer. 

8. Europaparlamentet og Rådet kan anmode direktøren om å 

framlegge en rapport om utførelsen av dennes oppgaver. 

Europaparlamentet kan også oppfordre direktøren til å avgi en 

erklæring til vedkommende komité i Europaparlamentet og 

svare på spørsmål fra dens medlemmer. 

Artikkel 17 

Direktørens oppgaver 

1. Direktøren skal representere og lede Byrået. 

2. Direktøren skal forberede styrets arbeid. Direktøren skal 

delta i styrets arbeid uten stemmerett. 

3. Direktøren skal vedta og offentliggjøre de uttalelser, 

anbefalinger og beslutninger nevnt i artikkel 5, 6, 7, 8 og 9 som 

har fått en positiv uttalelse fra reguleringsrådet. 

4. Direktøren skal ha ansvar for å gjennomføre Byråets 

årlige arbeidsprogram under veiledning av reguleringsrådet og 

under styrets administrative kontroll. 

5. Direktøren skal treffe de nødvendige tiltak, særlig når det 

gjelder vedtakelse av interne administrative instrukser og 

offentliggjøring av meldinger, for å sikre at Byrået fungerer i 

samsvar med denne forordning. 

6. Hvert år skal direktøren utarbeide et utkast til arbeids-

program for Byrået for det kommende året og framlegge det for 

reguleringsrådet, Europaparlamentet og Kommisjonen senest 

30. juni samme år. 

7. Direktøren skal utarbeide et foreløpig budsjettforslag for 

Byrået i henhold til artikkel 23 nr. 1 og gjennomføre Byråets 

budsjett i henhold til artikkel 24. 

8. Hvert år skal direktøren utarbeide et utkast til årsrapport 

med et særskilt avsnitt om Byråets reguleringsvirksomhet og et 

avsnitt om finansielle og administrative spørsmål. 

9. Når det gjelder Byråets personale, skal direktøren utøve 

den myndighet som er fastsatt i artikkel 28 nr. 3. 

Artikkel 18 

Klageinstansen 

1. Klageinstansen skal bestå av seks medlemmer og seks 

vararepresentanter som skal velges blant nåværende eller 

tidligere ledende personale hos de nasjonale regule-

ringsmyndighetene, de nasjonale konkurransemyndighetene 

eller andre nasjonale institusjoner eller fellesskapsinstitusjoner, 

med relevant erfaring fra energisektoren. Klageinstansen skal 

utnevne sin leder. Klageinstansens beslutninger skal treffes med 

et kvalifisert flertall på minst fire av sine seks medlemmer. 

Klageinstansen innkalles ved behov. 

2. Medlemmene av klageinstansen skal formelt utnevnes av 

styret på forslag fra Kommisjonen, etter en offentlig innbydelse 

til interessetegning og etter samråd med reguleringsrådet.  
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3. Mandatperioden for medlemmene av klageinstansen skal 

være fem år. Mandatperioden skal kunne forlenges. 

Medlemmene av klageinstansen skal være uavhengige når de 

treffer sine beslutninger. De skal ikke være bundet av noen 

instrukser. De skal ikke utføre andre oppgaver i Byrået, dets 

styre eller dets reguleringsråd. Et medlem av klageinstansen 

kan ikke avsettes i sin mandatperiode med mindre 

vedkommende er funnet skyldig i alvorlig tjenesteforsømmelse 

og styret etter samråd med reguleringsrådet treffer beslutning 

om dette. 

4. Medlemmene av klageinstansen skal ikke delta i noen 

klagebehandling dersom de har en personlig interesse i saken, 

eller dersom de tidligere har representert en av partene i saken, 

eller dersom de har deltatt i beslutningen som er gjenstand for 

klage. 

5. Dersom et medlem av klageinstansen av en av grunnene 

nevnt i nr. 4 eller av andre grunner mener at et annet medlem 

ikke bør delta i behandlingen av en klage, skal det underrette 

klageinstansen om dette. Enhver part i en klagesak kan gjøre 

innsigelse mot at et medlem av klageinstansen deltar, med 

henvisning til en hvilken som helst av grunnene nevnt i nr. 4 

eller dersom medlemmet mistenkes for partiskhet. En slik 

innsigelse skal avvises dersom den gjøres med henvisning til et 

medlems nasjonalitet, eller dersom den parten som gjør 

innsigelse, etter å ha fått kjennskap til en innsigelsesgrunn, har 

tatt andre saksbehandlingsskritt enn å gjøre innsigelse mot 

klageinstansens sammensetning. 

6. Klageinstansen skal beslutte hvilke tiltak som skal treffes 

i tilfellene nevnt i nr. 4 og 5, uten at det berørte medlemmet 

deltar. Ved denne beslutningen skal det berørte medlemmet av 

klageinstansen erstattes av sitt varamedlem. Dersom 

varamedlemmet befinner seg i en tilsvarende situasjon som 

medlemmet, skal lederen utpeke en erstatter blant de 

tilgjengelige varamedlemmene. 

7. Medlemmene av klageinstansen skal forplikte seg til å 

handle uavhengig og i offentlighetens interesse. For dette 

formål skal de avgi en skriftlig forpliktelseserklæring og en 

skriftlig interesseerklæring enten om at det ikke foreligger noen 

interesser som vil kunne anses å berøre deres uavhengighet, 

eller at det foreligger direkte eller indirekte interesser som vil 

kunne anses å berøre deres uavhengighet. Erklæringene skal 

offentliggjøres årlig. 

Artikkel 19 

Klager 

1. Enhver fysisk eller juridisk person, herunder nasjonale 

reguleringsmyndigheter, kan påklage en beslutning truffet i 

henhold til artikkel 7, 8 eller 9 som er rettet til nevnte person, 

eller på en beslutning som til tross for at den er rettet til en 

annen person, direkte berører nevnte person. 

2. Klagen, sammen med en begrunnelse, skal inngis skriftlig 

til Byrået innen to måneder etter at beslutningen ble meddelt 

den berørte personen, eller, i mangel av en slik meddelelse, 

innen to måneder etter at Byrået offentliggjorde sin beslutning. 

Klageinstansen skal treffe beslutning om klagen senest to 

måneder etter at den ble inngitt. 

3. En klage som inngis i henhold til nr. 1, skal ikke ha 

oppsettende virkning. Klageinstansen kan imidlertid utsette 

anvendelsen av den påklagede beslutningen dersom den mener 

at omstendighetene krever det. 

4. Dersom klagen kan behandles, skal klageinstansen 

undersøke om den er velbegrunnet. Den skal så ofte som 

nødvendig oppfordre partene i klagesaken til å komme med 

merknader til klageinstansens meddelelser eller andre parters 

innlegg i klagesaken innen en angitt frist. Partene i klagesaken 

skal ha rett til å holde muntlige innlegg. 

5. Klageinstansen kan i samsvar med denne artikkel utøve 

enhver myndighet som hører inn under Byråets ansvarsområde, 

eller oversende saken til vedkommende organ i Byrået. 

Sistnevnte skal være bundet av klageinstansens beslutning. 

6. Klageinstansen skal vedta og offentliggjøre sin 

forretningsorden. 

7. Beslutninger truffet av klageinstansen skal offentliggjøres 

av Byrået. 

Artikkel 20 

Behandling for Førsteinstansdomstolen og Domstolen 

1. En klage på en beslutning truffet av klageinstansen eller, i 

tilfeller der det ikke foreligger noen klagerett overfor instansen, 

en beslutning truffet av Byrået kan bringes inn for Første-

instansdomstolen eller Domstolen i samsvar med traktatens 

artikkel 230. 

2. Dersom Byrået ikke treffer noen beslutning, kan et 

passivitetssøksmål bringes inn for Førsteinstansdomstolen eller 

Domstolen i samsvar med traktatens artikkel 232. 

3. Byrået skal pålegges å treffe de nødvendige tiltak for å 

etterkomme Førsteinstansdomstolens eller Domstolens 

avgjørelse. 

KAPITTEL IV 

FINANSIELLE BESTEMMELSER 

Artikkel 21 

Byråets budsjett 

1. Byråets inntekter skal særlig bestå av 

a) et tilskudd fra Fellesskapet, oppført i Den europeiske 

unions alminnelige budsjett (avsnittet om Kommisjonen),  
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b) gebyrene som betales til Byrået i henhold til artikkel 22, 

c) frivillige bidrag fra medlemsstatene eller fra regule-

ringsmyndighetene i henhold til artikkel 13 nr. 18, og  

d) testamentariske gaver, donasjoner eller tilskudd i henhold 

til artikkel 13 nr. 8. 

2. Byråets utgifter skal omfatte utgifter til personale, 

administrasjon, infrastruktur og drift. 

3. Det skal være balanse mellom Byråets inntekter og 

utgifter. 

4. For hvert budsjettår, som sammenfaller med kalenderåret, 

skal det utarbeides prognoser over alle Byråets inntekter og 

utgifter, og disse skal føres opp i Byråets budsjett. 

Artikkel 22 

Gebyrer 

1. Det skal betales gebyrer til Byrået ved anmodning om 

unntak i samsvar med artikkel 9 nr. 1. 

2. Gebyrene nevnt i nr. 1 skal fastsettes av Kommisjonen. 

Artikkel 23 

Fastsettelse av budsjettet 

1. Innen 15. februar hvert år skal direktøren utarbeide et 

foreløpig budsjettforslag som omfatter driftsutgiftene og det 

planlagte arbeidsprogrammet for kommende regnskapsår, og 

oversende dette foreløpige budsjettforslaget til styret sammen 

med en foreløpig stillingsoversikt. Hvert år skal styret på 

grunnlag av det foreløpige budsjettforslaget utarbeidet av 

direktøren utarbeide et overslag over Byråets inntekter og 

utgifter for det kommende regnskapsåret. Styret skal senest 

31. mars oversende dette overslaget, som skal omfatte et utkast 

til stillingsoversikt, til Kommisjonen. Før overslaget vedtas, 

skal budsjettforslaget utarbeidet av direktøren sendes til 

reguleringsrådet, som kan avgi en grunngitt uttalelse om 

budsjettforslaget. 

2. Overslaget nevnt i nr. 1 skal oversendes av Kommisjonen 

til Europaparlamentet og Rådet (budsjettmyndigheten) sammen 

med det foreløpige forslaget til Den europeiske unions 

alminnelige budsjett. 

3. På grunnlag av overslaget skal Kommisjonen føre opp i 

det foreløpige forslaget til Den europeiske unions alminnelige 

budsjett de prognosene den anser nødvendige for stillings-

oversikten, samt det tilskuddsbeløpet som skal belastes Den 

europeiske unions alminnelige budsjett i samsvar med 

traktatens artikkel 272. 

4. Budsjettmyndigheten skal vedta Byråets stillingsoversikt. 

5. Byråets budsjett skal utarbeides av styret. Det blir endelig 

når Den europeiske unions alminnelige budsjett er endelig 

vedtatt. Det skal om nødvendig justeres tilsvarende. 

6. Styret skal umiddelbart underrette budsjettmyndigheten 

om ethvert prosjekt det har til hensikt å gjennomføre som kan få 

betydelige økonomiske følger for finansieringen av Byråets 

budsjett, særlig prosjekter knyttet til fast eiendom, som leie 

eller kjøp av bygninger. Styret skal også underrette Kommi-

sjonen om slike planer. Dersom en av budsjettmyndighetens 

parter har til hensikt å avgi en uttalelse, skal den innen to uker 

fra den mottar underretningen om prosjektet, meddele Byrået at 

den har slik hensikt. Dersom Byrået ikke mottar noe svar, kan 

det gå videre med det planlagte prosjektet. 

Artikkel 24 

Gjennomføring og kontroll av budsjettet 

1. Direktøren skal fungere som anvisningsberettiget og skal 

gjennomføre Byråets budsjett. 

2. Senest 1. mars etter avslutningen av hvert regnskapsår 

skal Byråets regnskapsfører oversende Byråets foreløpige 

regnskap til Kommisjonens regnskapsfører og Revisjonsretten, 

sammen med en rapport om budsjett- og økonomistyringen i 

regnskapsåret. Byråets regnskapsfører skal også sende 

rapporten om budsjett- og økonomistyringen til 

Europaparlamentet og Rådet senest 31. mars det påfølgende 

året. Kommisjonens regnskapsfører skal deretter konsolidere de 

foreløpige regnskapene til institusjonene og de desentraliserte 

organene i samsvar med artikkel 128 i rådsforordning (EF, 

Euratom) nr. 1605/2002 av 25. juni 2002 om finansreglementet 

som får anvendelse på De europeiske fellesskaps alminnelige 

budsjett(1) (finansforordningen). 

3. Senest 31. mars etter avslutningen av hvert regnskapsår 

skal Kommisjonens regnskapsfører oversende Byråets 

foreløpige regnskap til Revisjonsretten, sammen med en rapport 

om budsjett- og økonomistyringen i regnskapsåret. Rapporten 

om budsjett- og økonomistyringen i regnskapsåret skal også 

sendes til Europaparlamentet og Rådet. 

4. Etter å ha mottatt Revisjonsrettens synspunkter på Byråets 

foreløpige regnskap i henhold til artikkel 129 i finans-

reglementet skal direktøren på eget ansvar utarbeide Byråets 

endelige regnskap og oversende det til styret for uttalelse. 

5. Styret skal avgi en uttalelse om Byråets endelige 

regnskap. 

6. Direktøren skal innen 1. juli etter avslutningen av 

regnskapsåret oversende det endelige regnskapet til 

Europaparlamentet, Rådet, Kommisjonen og Revisjonsretten, 

sammen med styrets uttalelse. 

7. Det endelige regnskapet skal offentliggjøres.  

  

(1) EFT L 248 av 16.9.2002, s. 1. 
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8. Direktøren skal senest 15. oktober sende Revisjonsretten 

et svar på dens merknader. Direktøren skal også sende en kopi 

av dette svaret til styret og Kommisjonen. 

9. Direktøren skal framlegge for Europaparlamentet, på 

anmodning fra dette og i samsvar med artikkel 146 nr. 3 i 

finansforordningen, alle opplysninger som er nødvendige for at 

framgangsmåten for meddelelse av ansvarsfrihet for det 

aktuelle regnskapsåret kan gjennomføres på en tilfredsstillende 

måte. 

10. Europaparlamentet skal etter anbefaling fra Rådet, som 

skal treffe sin beslutning med kvalifisert flertall, før 15. mai i år 

N + 2 meddele direktøren ansvarsfrihet med hensyn til 

gjennomføringen av budsjettet for regnskapsår N. 

Artikkel 25 

Finansielle regler 

De finansielle reglene som får anvendelse på Byrået, skal 

utarbeides av styret etter samråd med Kommisjonen. Disse 

reglene kan avvike fra forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 

dersom det er nødvendig på grunn av de særlige krav som 

stilles til driften av Byrået, men bare dersom Kommisjonen på 

forhånd har gitt sitt samtykke. 

Artikkel 26 

Bedrageribekjempelse 

1. Med henblikk på bekjempelse av bedrageri, korrupsjon og 

annen ulovlig virksomhet får bestemmelsene i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1073/1999 av 

25. mai 1999 om undersøkelser som foretas av Det europeiske 

kontor for bedrageribekjempelse (OLAF)(1) ubegrenset 

anvendelse på Byrået. 

2. Byrået skal tiltre den tverrinstitusjonelle avtalen av 

25. mai 1999 mellom Europaparlamentet, Rådet for Den 

europeiske union og Kommisjonen for de europeiske fellesskap 

om interne undersøkelser som foretas av Det europeiske kontor 

for bedrageribekjempelse (OLAF)(2) og umiddelbart vedta 

egnede bestemmelser som får anvendelse på alt personale ved 

Byrået. 

3. I beslutningene om finansiering og de avtaler og gjennom-

føringsordninger som følger av dem, skal det uttrykkelig 

fastsettes at Revisjonsretten og OLAF om nødvendig kan foreta 

kontroller på stedet hos mottakerne av midler som Byrået 

utbetaler, og av personalet som er ansvarlig for tildelingen av 

dem. 

KAPITTEL V 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 27 

Privilegier og immunitet 

Protokollen om De europeiske fellesskaps privilegier og 

immunitet får anvendelse på Byrået. 

  

(1) EFT L 136 av 31.5.1999, s. 1. 

(2) EFT L 136 av 31.5.1999, s. 15. 

Artikkel 28 

Personale 

1. Tjenestemannsvedtektene, tjenestevilkårene og de reglene 

som De europeiske fellesskaps institusjoner samlet har vedtatt 

med hensyn til anvendelsen av tjenestemannsvedtektene og 

tjenestevilkårene, skal gjelde for Byråets personale, herunder 

dets direktør. 

2. Styret skal etter avtale med Kommisjonen vedta hensikts-

messige gjennomføringsregler i samsvar med artikkel 110 i 

tjenestemannsvedtektene. 

3. Byrået skal med hensyn til sitt personale utøve den 

myndighet som er gitt ansettelsesmyndigheten i henhold til 

tjenestemannsvedtektene, og som er gitt den myndighet som har 

rett til å inngå avtaler, i henhold til tjenestevilkårene. 

4. Styret kan vedta bestemmelser som gjør at nasjonale 

eksperter fra medlemsstatene kan utplasseres ved Byrået. 

Artikkel 29 

Byråets ansvar 

1. For ansvar utenfor kontraktsforhold skal Byrået, i samsvar 

med de alminnelige rettsprinsipper som er felles for medlems-

statenes rettssystemer, erstatte den skade som Byrået eller dets 

ansatte volder i tjenesten. Domstolen skal ha myndighet til å 

avgjøre tvister om erstatning for slike skader. 

2. Personalets personlige økonomiske ansvar og disiplinær-

ansvar overfor Byrået skal være underlagt de relevante 

bestemmelser som gjelder for Byråets personale. 

Artikkel 30 

Tilgang til dokumenter 

1. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 

av 30. mai 2001 om offentlig tilgang til Europaparlamentets, 

Rådets og Kommisjonens dokumenter(3) skal gjelde for 

dokumenter som Byrået er i besittelse av. 

2. Styret skal vedta praktiske tiltak for anvendelsen av 

forordning (EF) nr. 1049/2001 innen 3. mars 2010. 

3. Beslutninger truffet av Byrået i henhold til artikkel 8 i 

forordning (EF) nr. 1049/2001 kan klages inn til ombudet eller 

bringes inn for Domstolen, etter vilkårene fastsatt i henholdsvis 

traktatens artikkel 195 og 230.  

  

(3) EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43. 
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Artikkel 31 

Tredjestaters deltaking 

1. Byrået skal være åpent for deltaking fra tredjestater som 

har inngått avtaler med Fellesskapet som innebærer at de har 

vedtatt og anvender fellesskapsretten på energiområdet og, 

dersom det er relevant, på områdene miljø og konkurranse. 

2. I de relevante bestemmelsene i disse avtalene skal det 

opprettes ordninger som særlig gjelder arten og omfanget av 

samt vilkårene for disse statenes deltaking i Byråets arbeid, 

herunder bestemmelser om finansielle bidrag og personale. 

Artikkel 32 

Komité 

1. Kommisjonen skal bistås av en komité. 

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1–4 og 

artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som 

det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8. 

Artikkel 33 

Språkordning 

1. Bestemmelsene i rådsforordning nr. 1 av 15. april 1958 

om fastsettelse av reglene for bruk av språk i Det europeiske 

økonomiske fellesskap(1) får anvendelse på Byrået. 

2. Styret skal treffe beslutning om Byråets interne 

språkordning. 

3. Oversettelsestjenestene som kreves for Byråets 

virksomhet, skal ytes av Oversettelsessenteret for Den 

europeiske unions institusjoner.  

  

(1) EFT 17 av 6.10.1958, s. 385. 

KAPITTEL VI 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 34 

Vurdering 

1. Kommisjonen skal med bistand fra en uavhengig ekstern 

sakkyndig foreta en vurdering av Byråets virksomhet. Denne 

vurderingen skal omfatte Byråets resultater og arbeidsmetoder 

sett i forhold til dets mål, mandat og oppgaver slik de er fastsatt 

i denne forordning og i dets årlige arbeidsprogrammer. 

Vurderingen skal bygge på et omfattende samråd i samsvar med 

artikkel 10. 

2. Kommisjonen skal framlegge vurderingen nevnt i nr. 1 for 

Byråets reguleringsråd. Reguleringsrådet skal rette anbefalinger 

om endringer av denne forordning, av Byrået og av dets 

arbeidsmetoder til Kommisjonen, som kan oversende disse 

anbefalingene til Europaparlamentet og Rådet sammen med sin 

egen uttalelse og eventuelt et egnet forslag. 

3. Kommisjonen skal framlegge den første vurderingen for 

Europaparlamentet og Rådet senest tre år etter at den første 

direktøren har tiltrådt sin stilling. Kommisjonen skal deretter 

framlegge en vurdering minst hvert fjerde år. 

Artikkel 35 

Ikrafttredelse og overgangstiltak 

1. Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2. Artikkel 5–11 får anvendelse fra 3. mars 2011. 

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

Utferdiget i Brussel 13. juli 2009. 

For Europaparlamentet For Rådet 

H.-G. PÖTTERING E. ERLANDSSON 

President Formann 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 714/2009 

av 13. juli 2009 

om vilkår for tilgang til nett for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene og om oppheving 

av forordning (EF) nr. 1228/2003(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

fellesskap, særlig artikkel 95, 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Formålet med det indre marked for elektrisk kraft, som 

er blitt gradvis gjennomført siden 1999, er å skape 

faktiske valgmuligheter for alle forbrukere i Felles-

skapet, enten de er privatpersoner eller virksomheter, 

nye forretningsmuligheter og økt handel over 

landegrensene, slik at det kan oppnås effektiviserings-

gevinster, konkurransedyktige priser og høyere kvalitet 

på tjenestene, samt å bidra til forsyningssikkerhet og 

bærekraftig utvikling. 

2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/54/EF av  

26. juni 2003 om felles regler for det indre marked for 

elektrisk kraft(4) og europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 1228/2003 av 26. juni 2003 om 

vilkår for tilgang til nett for utveksling av elektrisk kraft 

over landegrensene(5) har vært viktige ledd i innfø-

ringen av et indre marked for elektrisk kraft. 

3) Imidlertid er det for tiden visse forhold som hinder salg 

av elektrisk kraft på like vilkår og uten diskriminering 

eller ulemper i Fellesskapet. Framfor alt er ikke-dis-

kriminerende nettilgang og et like effektivt myndighets-

tilsyn i alle medlemsstatene ennå ikke på plass, og 

isolerte markeder finnes fortsatt. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 211 av 14.8.2009, 

s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 

5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 av 7.2.2019, 

s. 53. 

(1) EUT C 211 av 19.8.2008, s. 23. 

(2) EUT C 172 av 5.7.2008, s. 55. 

(3) Europaparlamentsuttalelse av 18. juni 2008 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT), Rådets felles holdning av 9. januar 2009 

(EUT C 75 E av 31.3.2009, s. 16) og Europaparlamentets holdning 

av 22. april 2009 (ennå ikke offentliggjort i EUT). Rådsbeslutning 

av 25. juni 2009. 

(4) EUT L 176 av 15.7.2003, s. 37. 

(5) EUT L 176 av 15.7.2003, s. 1. 

4) Kommisjonsmeldingen av 10. januar 2007 med tittelen 

«An Energy Policy for Europe» (en energipolitikk for 

Europa) understreket viktigheten av å gjennomføre det 

indre marked for elektrisk kraft og skape like vilkår for 

alle elektrisitetsforetak i Fellesskapet. Kommisjons-

meldingene av 10. januar 2007 med titlene «Prospects 

for the internal gas and electricity market» (utsikter for 

det indre gass- og elektrisitetsmarkedet) og «Inquiry 

pursuant to Article 17 of Regulation (EC) No 1/2003 

into the European gas and electricity sectors (Final 

Report)» (undersøkelse av den europeiske gass- og 

elektrisitetssektoren i henhold til artikkel 17 i 

forordning (EF) nr. 1/2003) viste at dagens regler og 

tiltak verken skaper de nødvendige rammer eller legger 

til rette for at det skapes overføringskapasitet som vil 

bidra til å nå målet om et velfungerende, effektivt og 

åpent indre marked. 

5) I tillegg til at de nåværende rammereglene bør gjennom-

føres fullt ut, bør rammereglene for det indre marked for 

elektrisk kraft fastsatt i forordning (EF) nr. 1228/2003 

tilpasses i tråd med disse meldingene. 

6) Særlig er økt samarbeid og samordning mellom 

operatører av transmisjonsnett nødvendig for å utarbeide 

nettregler for ytelse og forvaltning av effektiv og 

oversiktlig tilgang til transmisjonsnett over landegren-

sene, og for å sikre en samordnet og tilstrekkelig 

framtidsrettet planlegging og fornuftig teknisk utvikling 

av transmisjonsnettet i Fellesskapet, herunder 

opprettelse av kapasitet i overføringsforbindelser, idet 

det tas behørig hensyn til miljøet. Disse nettreglene bør 

være i tråd med rammeretningslinjer som er av ikke-

bindende art (rammeretningslinjer), og som er utarbeidet 

av Byrået for samarbeid mellom energiregule-

ringsmyndigheter opprettet ved europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 713/2009 av 13. juli 2009 om 

opprettelse av et byrå for samarbeid mellom energi-

reguleringsmyndigheter(6) (Byrået). Byrået bør delta i 

gjennomgåelsen av utkast til nettregler på grunnlag av 

faktiske forhold, herunder deres samsvar med 

rammeretningslinjene, og det bør kunne anbefale at de 

vedtas av Kommisjonen. Byrået bør vurdere foreslåtte 

endringer av nettreglene, og det bør kunne anbefale at 

de vedtas av Kommisjonen. Operatører av transmi-

sjonsnett bør drive sine nett i samsvar med disse 

nettreglene. 

7) For å sikre optimal forvaltning av transmisjonsnettet for 

elektrisk kraft og for å muliggjøre handel med og 

forsyning av elektrisk kraft over landegrensene i 

  

(6) EUT L 211 av 14.8.2009, s. 1. 

2020/EØS/34/51 
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Fellesskapet, bør det opprettes et europeisk nettverk av 

operatører av transmisjonsnett for elektrisk kraft 

(«ENTSO for elektrisk kraft»). Oppgavene til ENTSO 

for elektrisk kraft bør utføres i samsvar med 

Fellesskapets konkurranseregler, som fortsetter å gjelde 

for beslutninger som treffes av ENTSO for elektrisk 

kraft. ENTSO for elektrisk kraft bør ha klart definerte 

oppgaver, og dets arbeidsmetoder bør sikre at ENTSO 

for elektrisk kraft er effektivt, oversiktlig og repre-

sentativt. Nettreglene som utarbeides av ENTSO for 

elektrisk kraft, er ikke ment å skulle erstatte nødvendige 

nasjonale nettregler for innenlandske forhold. Ettersom 

det kan oppnås større framskritt gjennom en regional 

tilnærming, bør operatører av transmisjonsnett opprette 

regionale strukturer innenfor den overordnede 

samarbeidsstrukturen og samtidig sikre at resultatene på 

regionalt plan er i samsvar med nettreglene og ikke-

bindende tiårige nettutviklingsplaner på fellesskapsplan. 

Medlemsstatene bør fremme samarbeid og overvåke 

nettets effektivitet på regionalt plan. Det regionale 

samarbeidet bør være forenlig med innføringen av et 

konkurransebasert og effektivt indre marked for 

elektrisk kraft. 

8) Alle markedsdeltakere har interesse av det arbeidet som 

forventes utført av ENTSO for elektrisk kraft. En 

effektiv samrådsprosess er derfor avgjørende, og 

eksisterende strukturer som er etablert for å lette og 

effektivisere samrådsprosessen, som UCTE (Union for 

the Coordination of Transmission of Electricity), 

nasjonale reguleringsmyndigheter og Byrået, bør spille 

en viktig rolle. 

9) For å sikre økt oversiktlighet når det gjelder hele 

transmisjonsnettet for elektrisk kraft i Fellesskapet, bør 

ENTSO for elektrisk kraft utarbeide, offentliggjøre og 

regelmessig oppdatere en ikke-bindende tiårig nettut-

viklingsplan for Fellesskapet (nettutviklingsplan for 

Fellesskapet). Levedyktige transmisjonsnett for 

elektrisk kraft og nødvendige regionale overførings-

forbindelser, som er relevante i et kommersielt 

perspektiv eller for forsyningssikkerheten, bør omfattes 

av denne nettutviklingsplanen. 

10) Denne forordning bør fastsette de grunnleggende 

prinsippene for tariffering og kapasitetstildeling, 

samtidig som den bør gjøre det mulig å vedta nærmere 

retningslinjer der det redegjøres for andre relevante 

prinsipper og metoder, for å fremme en rask tilpasning 

til endrede vilkår. 

11) I et åpent konkurransemarked bør operatører av trans-

misjonsnett bli kompensert for kostnadene knyttet til 

overføring av grensekryssende strømmer av elektrisk 

kraft gjennom sine nett, av operatørene av de trans-

misjonsnettene som de grensekryssende strømmene 

kommer fra og ender i. 

12) Ved fastsettelsen av nasjonale nettariffer bør det tas 

hensyn til ut- og innbetalinger som skyldes kompen-

sasjon mellom operatører av transmisjonsnett. 

13) Det faktiske beløpet som skal betales for grense-

kryssende tilgang til nettet, kan variere sterkt avhengig 

av hvilke operatører av transmisjonsnett som er 

involvert, og på grunn av forskjeller i oppbygningen av 

tariffsystemene i medlemsstatene. En viss grad av 

harmonisering er derfor nødvendig for å unngå 

handelsvridning. 

14) Det er nødvendig med et egnet system for langsiktige 

lokaliseringssignaler, basert på prinsippet om at nivået 

på avgiftene for nettilgang bør gjenspeile balansen 

mellom produksjon og forbruk i den berørte regionen, 

med utgangspunkt i en differensiering av de avgiftene 

for nettilgang som kreves av produsentene og/eller 

forbrukerne. 

15) Det ville ikke være hensiktsmessig å anvende 

avstandsbaserte tariffer eller, forutsatt at det er innført 

egnede lokaliseringssignaler, en særtariff som skal 

betales bare av eksportører eller importører, i tillegg til 

den alminnelige avgiften for tilgang til det nasjonale 

nettet. 

16) Forutsetningen for reell konkurranse i det indre marked 

er ikke-diskriminerende og oversiktlige avgifter for bruk 

av nettet, herunder overføringsforbindelsene i trans-

misjonsnettet. Den tilgjengelige kapasiteten i disse 

forbindelsene bør være den størst mulige som er 

forenlig med sikkerhetsstandardene for sikker nettdrift. 

17) Det er viktig å unngå konkurransevridning som følge av 

forskjeller i de standardene for sikkerhet, drift og 

planlegging som anvendes av operatører av trans-

misjonsnett i medlemsstatene. Dessuten bør det være 

oversiktlig for markedsdeltakerne hvilken over-

føringskapasitet som er tilgjengelig, og hvilke 

standarder for sikkerhet, planlegging og drift som 

påvirker den tilgjengelige overføringskapasiteten. 

18) Markedsovervåking som de nasjonale til-

synsmyndighetene og Kommisjonen har gjennomført i 

de senere år, har vist at dagens oversiktlighetskrav og 

regler om tilgang til infrastruktur ikke er tilstrekkelige 

til å sikre et reelt, velfungerende, åpent og effektivt 

indre marked for elektrisk kraft. 

19) Lik tilgang til opplysninger om nettets fysiske tilstand 

og effektivitet er nødvendig for å sikre at alle markeds-

deltakere har mulighet til å vurdere den generelle 

tilbuds- og etterspørselssituasjonen og kartlegge 

årsakene til svingninger i engrosprisen. Dette omfatter 

mer nøyaktige opplysninger om produksjon av elektrisk 

kraft og om tilbud og etterspørsel, herunder prognoser, 

kapasitet i nett og overføringsforbindelser, strømmer og 

vedlikehold, balansering og reservekapasitet.  
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20) For at tilliten i markedet skal kunne økes, må deltakerne 

være sikre på at foretak som misbruker sin stilling, kan 

pålegges sanksjoner som er virkningsfulle, står i forhold 

til overtredelsen og virker avskrekkende. Ved-

kommende myndigheter bør gis myndighet til å 

undersøke påstander om markedsmisbruk på en effektiv 

måte. For dette formål må vedkommende myndigheter 

ha tilgang til opplysninger om forretningsbeslutninger 

truffet av forsyningsforetak. I markedet for elektrisk 

kraft treffes mange relevante beslutninger av produ-

sentene, og disse bør sørge for at opplysninger om slike 

beslutninger er lett tilgjengelige for vedkommende 

myndighet i et bestemt tidsrom. Videre bør ved-

kommende myndigheter regelmessig kontrollere at 

operatører av transmisjonsnett overholder reglene. Små 

produsenter uten reell evne til å vri markedet bør unntas 

fra denne forpliktelsen. 

21) Det bør være regler for bruken av inntekter som 

stammer fra framgangsmåter for flaskehalshåndtering, 

med mindre overføringsforbindelsens særlige art 

berettiger unntak fra disse reglene. 

22) Håndteringen av problemer knyttet til flaskehalser bør 

gi operatørene av transmisjonsnett og markeds-

deltakerne de rette økonomiske signalene og bør være 

basert på markedsordninger. 

23) Det bør oppmuntres sterkt til investeringer i viktig ny 

infrastruktur, samtidig som det sikres et velfungerende 

indre marked for elektrisk kraft. For å forsterke den 

positive effekten som unntatte overføringsforbindelser 

for likestrøm har på konkurransen og forsynings-

sikkerheten, bør markedsinteressen i prosjektplan-

leggingsfasen undersøkes, og det bør vedtas regler for 

flaskehalshåndtering. I tilfeller der overførings-

forbindelser for likestrøm strekker seg over mer enn én 

medlemsstats territorium, bør anmodningen om unntak 

som en siste utvei behandles av Byrået, for å ta bedre 

hensyn til unntakets konsekvenser på tvers av 

landegrensene og lette den administrative behandlingen 

av det. Med tanke på den ekstraordinære risikoen som er 

forbundet med gjennomføring av slike unntatte store 

infrastrukturprosjekter, bør foretak med forsynings- og 

produksjonsinteresser kunne få et midlertidig unntak fra 

full anvendelse av reglene om atskillelse for de aktuelle 

prosjektene. Unntak gitt i henhold til forordning (EF) 

nr. 1228/2003 fortsetter å gjelde fram til utløpsdatoen 

fastsatt i beslutningen om unntak. 

24) For å sikre et velfungerende indre marked bør det 

innføres framgangsmåter som gjør det mulig for 

Kommisjonen å treffe beslutninger og fastsette 

retningslinjer med hensyn til blant annet tariffering og 

kapasitetstildeling, og som samtidig sikrer at medlems-

statenes reguleringsmyndigheter deltar i prosessen, 

eventuelt gjennom sin europeiske sammenslutning. 

Reguleringsmyndighetene og andre relevante 

myndigheter i medlemsstatene har en viktig rolle å 

spille i å bidra til et velfungerende indre marked for 

elektrisk kraft. 

25) Nasjonale reguleringsmyndigheter bør sikre over-

holdelse av reglene i denne forordning og de retnings-

linjer som fastsettes i henhold til den. 

26) Medlemsstatene og vedkommende nasjonale 

myndigheter bør pålegges å gi Kommisjonen alle 

relevante opplysninger. Kommisjonen bør behandle 

slike opplysninger fortrolig. Dersom det er nødvendig, 

bør Kommisjonen ha anledning til å anmode om å få 

utlevert relevante opplysninger direkte fra de berørte 

foretakene, forutsatt at vedkommende nasjonale 

myndigheter underrettes. 

27) Medlemsstatene bør fastsette sanksjoner som får 

anvendelse ved overtredelse av bestemmelsene i denne 

forordning, og sikre at de anvendes. Sanksjonene skal 

være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og 

virke avskrekkende. 

28) De tiltakene som er nødvendige for gjennomføringen av 

denne forordning, bør vedtas i samsvar med råds-

beslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse 

av nærmere regler for utøvelsen av den gjennom-

føringsmyndighet som er gitt Kommisjonen(1). 

29) Kommisjonen bør særlig gis myndighet til å fastsette 

eller vedta de nødvendige retningslinjene for å oppnå 

det minstemålet av harmonisering som kreves for å nå 

målene med denne forordning. Ettersom disse tiltakene 

er allmenne og har som formål å endre ikke-grunnleg-

gende bestemmelser i denne forordning eller å utfylle 

den med nye ikke-grunnleggende bestemmelser, bør de 

vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med 

kontroll fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF. 

30) Ettersom målet for denne forordning, som er å innføre 

harmoniserte rammeregler for utveksling av elektrisk 

kraft over landegrensene, ikke kan nås i tilstrekkelig 

grad av medlemsstatene og derfor bedre kan nås på 

fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar 

med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens 

artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet 

fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke 

lenger enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 

31) På grunn av omfanget av de endringene som gjøres i 

forordning (EF) nr. 1228/2003, bør de berørte bestemmel-

sene av klarhets- og rasjonaliseringshensyn omarbeides 

ved at de samles i én tekst i en ny forordning. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

Formålet med denne forordning er å 

a) fastsette rettferdige regler for utveksling av elektrisk kraft 

over landegrensene og dermed øke konkurransen på det 

indre marked for elektrisk kraft, idet det tas hensyn til de 

  

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. 
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nasjonale og regionale markedenes særtrekk; dette vil 

innebære at det opprettes en kompensasjonsordning for 

grensekryssende strømmer av elektrisk kraft og fastsettes 

harmoniserte prinsipper med hensyn til avgifter for 

grensekryssende overføring og tildeling av tilgjengelig 

kapasitet i overføringsforbindelser mellom nasjonale 

transmisjonsnett, 

b) lette utviklingen av et velfungerende og oversiktlig 

engrosmarked med høy forsyningssikkerhet for elektrisk 

kraft. Den inneholder ordninger for å harmonisere reglene 

for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

1. I denne forordning gjelder definisjonene i artikkel 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/72/EF av 13. juli 2009 

om felles regler for det indre marked for elektrisk kraft(1), med 

unntak av definisjonen av «overføringsforbindelse», som skal 

erstattes med følgende: 

 «overføringsforbindelse» en overføringsledning som 

krysser eller spenner over en grense mellom medlems-

stater, og som kopler sammen medlemsstatenes nasjonale 

transmisjonsnett. 

2. Videre menes med 

a) «reguleringsmyndigheter» reguleringsmyndighetene om-

handlet i artikkel 35 nr. 1 i direktiv 2009/72/EF, 

b) «grensekryssende strøm» en fysisk strøm av elektrisk kraft i 

en medlemsstats transmisjonsnett forårsaket av innvirkning 

fra virksomhet hos produsenter og/eller forbrukere utenfor 

denne medlemsstaten i dens transmisjonsnett, 

c) «flaskehals» en situasjon der en overføringsforbindelse 

mellom nasjonale transmisjonsnett ikke kan håndtere alle 

de fysiske strømmene forbundet med internasjonal handel 

som markedsdeltakerne etterspør, på grunn av kapasitets-

mangel i de berørte overføringsforbindelsene og/eller 

nasjonale transmisjonsnettene, 

d) «meldt eksport» innmating av elektrisk kraft fra én 

medlemsstat på grunnlag av en underliggende kontraktfestet 

avtale om at det samtidig skal mottas tilsvarende elektrisk 

kraft (meldt import) i en annen medlemsstat eller en 

tredjestat, 

e) «meldt transitt» en situasjon med meldt eksport av elektrisk 

kraft der transaksjonen krever at kraften transporteres 

gjennom en stat der verken innmatingen eller det samtidige 

og tilsvarende mottaket av elektrisk kraft finner sted, 

  

(1) EUT L 211 av 14.8.2009, s. 55. 

f) «meldt import» mottak av elektrisk kraft i én medlemsstat 

eller én tredjestat samtidig med innmating av elektrisk kraft 

(meldt eksport) fra en annen medlemsstat, 

g) «ny overføringsforbindelse» en overføringsforbindelse som 

ikke var ferdigstilt innen 4. august 2003. 

Dersom to eller flere medlemsstaters transmisjonsnett helt eller 

delvis inngår i ett kontrollområde, men bare med hensyn til 

kompensasjonsordningen mellom operatører av transmisjons-

nett nevnt i artikkel 13, skal kontrollområdet som helhet anses 

som en del av transmisjonsnettet til én av de berørte medlems-

statene, for å unngå at strømmer innenfor kontrollområder anses 

som grensekryssende strømmer i henhold til første ledd bokstav 

b) i dette nummer og medfører kompensasjon i henhold til 

artikkel 13. Reguleringsmyndighetene i de berørte medlems-

statene kan avgjøre hvilken av de berørte medlemsstatene 

kontrollområdet i sin helhet skal anses å tilhøre. 

Artikkel 3 

Sertifisering av operatører av transmisjonsnett 

1. Dersom Kommisjonen mottar underretning om en 

beslutning om sertifisering av en operatør av transmisjonsnett i 

henhold til artikkel 10 nr. 6 i direktiv 2009/72/EF, skal den 

straks behandle denne. Senest to måneder etter datoen for 

mottak av underretningen skal Kommisjonen avgi sin uttalelse 

til den relevante nasjonale reguleringsmyndigheten om 

underretningens forenlighet med artikkel 10 nr. 2 eller artikkel 

11 samt artikkel 9 i direktiv 2009/72/EF. 

I forbindelse med utarbeidingen av uttalelsen nevnt i første ledd 

kan Kommisjonen be Byrået om en uttalelse om den nasjonale 

reguleringsmyndighetens beslutning. I så tilfelle skal tids-

rommet på to måneder nevnt i første ledd forlenges med 

ytterligere to måneder. 

Dersom det ikke foreligger en uttalelse fra Kommisjonen innen 

fristene nevnt i første og annet ledd, skal Kommisjonen anses 

ikke å ha innvendinger mot reguleringsmyndighetens 

beslutning. 

2. Senest to måneder etter at den nasjonale regulerings-

myndigheten har mottatt Kommisjonens uttalelse, skal den 

treffe sin endelige beslutning om sertifisering av operatøren av 

transmisjonsnettet, idet den tar størst mulig hensyn til denne 

uttalelsen. Reguleringsmyndighetens beslutning og Kommi-

sjonens uttalelse skal offentliggjøres sammen. 

3. Når som helst under framgangsmåten kan regulerings-

myndighetene og/eller Kommisjonen anmode en operatør av 

transmisjonsnett og/eller et foretak som utøver produksjons- 

eller forsyningsvirksomhet, om opplysninger som er relevante 

for at de skal kunne utføre sine oppgaver i henhold til denne 

artikkel. 

4. Reguleringsmyndighetene og Kommisjonen skal sørge for 

at forretningsmessig følsomme opplysninger behandles 

fortrolig.  
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5. Kommisjonen kan vedta retningslinjer med nærmere 

opplysninger om framgangsmåten som skal følges ved 

anvendelsen av nr. 1 og 2. Disse tiltakene, som har som formål 

å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i denne forordning 

ved å utfylle den, skal vedtas etter framgangsmåten med 

forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 23 nr. 2. 

6. Dersom Kommisjonen har mottatt underretning om 

sertifisering av en operatør av transmisjonsnett i henhold til 

artikkel 9 nr. 10 i direktiv 2009/72/EF, skal den treffe 

beslutning om sertifisering. Reguleringsmyndigheten skal rette 

seg etter Kommisjonens beslutning. 

Artikkel 4 

Europeisk nettverk av operatører av transmisjonsnett for 

elektrisk kraft 

Alle operatører av transmisjonsnett skal samarbeide på felles-

skapsplan gjennom ENTSO for elektrisk kraft for å fremme 

gjennomføringen av et velfungerende indre marked for elektrisk 

kraft og handel over landegrensene samt for å sikre optimal 

forvaltning, samordnet drift og holdbar teknisk utvikling av det 

europeiske transmisjonsnettet for elektrisk kraft. 

Artikkel 5 

Opprettelse av ENTSO for elektrisk kraft 

1. Innen 3. mars 2011 skal operatører av transmisjonsnett for 

elektrisk kraft framlegge for Kommisjonen og Byrået utkast til 

vedtekter for det kommende ENTSO for elektrisk kraft, en liste 

over dets medlemmer og utkast til dets forretningsorden, 

herunder regler for samråd med andre berørte parter. 

2. Senest to måneder etter mottak skal Byrået, etter formelt å 

ha rådført seg med de organisasjonene som representerer alle 

berørte parter, særlig nettbrukerne, herunder kunder, avgi en 

uttalelse til Kommisjonen om utkastet til vedtekter, listen over 

medlemmer og utkastet til forretningsorden. 

3. Kommisjonen skal avgi en uttalelse om utkastet til 

vedtekter, listen over medlemmer og utkastet til forretnings-

orden, der det tas behørig hensyn til Byråets uttalelse som 

fastsatt i nr. 2, innen tre måneder etter datoen for mottak av 

Byråets uttalelse. 

4. Senest tre måneder etter mottak av Kommisjonens 

uttalelse skal operatørene av transmisjonsnett opprette ENTSO 

for elektrisk kraft og vedta og offentliggjøre dets vedtekter og 

forretningsorden. 

Artikkel 6 

Utarbeiding av nettregler 

1. Etter samråd med Byrået skal Kommisjonen, ENTSO for 

elektrisk kraft og de andre berørte partene fastsette en årlig 

prioriteringsliste over de områdene fastsatt i artikkel 8 nr. 6 som 

skal tas i betraktning ved utarbeiding av nettreglene. 

2. Kommisjonen skal anmode Byrået om innen en rimelig 

frist på høyst seks måneder å framlegge for Kommisjonen ikke-

bindende rammeretningslinjer (rammeretningslinjer) som 

fastsetter klare og objektive prinsipper, i samsvar med artikkel 

8 nr. 7, for utarbeiding av nettregler knyttet til områdene angitt i 

prioriteringslisten. Hver av rammeretningslinjene skal bidra til 

ikke-diskriminering, effektiv konkurranse og et velfungerende 

marked. Etter begrunnet anmodning fra Byrået kan Kommi-

sjonen forlenge denne fristen. 

3. Byrået skal formelt rådføre seg med ENTSO for elektrisk 

kraft og de andre berørte partene om rammeretningslinjene på 

en åpen og oversiktlig måte i en periode på minst to måneder. 

4. Dersom Kommisjonen anser at rammeretningslinjene ikke 

bidrar til ikke-diskriminering, effektiv konkurranse og et 

velfungerende marked, kan den anmode Byrået om å 

gjennomgå retningslinjene innen en rimelig frist og framlegge 

dem for Kommisjonen på nytt. 

5. Dersom Byrået ikke framlegger eller ikke på nytt 

framlegger rammeretningslinjene innen fristen fastsatt av 

Kommisjonen i henhold til nr. 2 eller 4, skal Kommisjonen 

utarbeide de aktuelle rammeretningslinjene. 

6. Kommisjonen skal anmode ENTSO for elektrisk kraft om 

å framlegge nettregler som er i tråd med de relevante 

rammeretningslinjene, for Byrået innen en rimelig frist på høyst 

tolv måneder. 

7. Innen tre måneder etter datoen for mottak av nettreglene, 

som er den perioden da Byrået formelt kan rådføre seg med de 

berørte partene, skal Byrået framlegge en grunngitt uttalelse for 

ENTSO for elektrisk kraft om nettreglene. 

8. ENTSO for elektrisk kraft kan endre nettreglene i lys av 

Byråets uttalelse og framlegge dem for Byrået på nytt. 

9. Når Byrået har forvisset seg om at nettreglene er i tråd 

med de relevante rammeretningslinjene, skal Byrået framlegge 

nettreglene for Kommisjonen og kan anbefale at de vedtas 

innen en rimelig frist. Dersom Kommisjonen ikke vedtar nevnte 

nettregler, skal den angi årsakene til dette. 

10. Dersom ENTSO for elektrisk kraft har utarbeidet 

nettregler innen fristen fastsatt av Kommisjonen i henhold til 

nr. 6, kan Kommisjonen anmode Byrået om å utarbeide et 

utkast til nettregler på grunnlag av de relevante rammeretnings-

linjene. Byrået kan innlede ytterligere samråd mens den 

utarbeider utkast til nettregler i henhold til dette nummer. 

Byrået skal framlegge et utkast til nettregler utarbeidet i 

henhold til dette nummer for Kommisjonen og kan anbefale at 

det vedtas. 

11.  Kommisjonen kan av eget tiltak, dersom ENTSO for 

elektrisk kraft ikke har utarbeidet nettregler eller Byrået ikke 

har utarbeidet utkast til nettregler i henhold til nr. 10 i denne 

artikkel eller på anbefaling fra Byrået i henhold til nr. 9 i denne 

artikkel, vedta ett eller flere sett med nettregler for områdene 

angitt i artikkel 8 nr. 6.  
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Dersom Kommisjonen av eget tiltak foreslår å vedta nettregler, 

skal Kommisjonen rådføre seg med Byrået, ENTSO for 

elektrisk kraft og alle berørte parter om utkastet til nettregler i 

en periode på minst to måneder. Disse tiltakene, som har som 

formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i denne 

forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter framgangsmåten 

med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 23 nr. 2. 

12.  Denne artikkel berører ikke Kommisjonens rett til å vedta 

og endre retningslinjene som fastsatt i artikkel 18. 

Artikkel 7 

Endring av nettregler 

1. Utkast til endringer av alle nettregler som er vedtatt i 

henhold til artikkel 6, kan foreslås for Byrået av personer som 

kan ha interesse av disse nettreglene, herunder ENTSO for 

elektrisk kraft, operatører av transmisjonsnett, nettbrukere og 

forbrukere. Byrået kan også foreslå endringer av eget tiltak. 

2. Byrået skal rådføre seg med alle berørte parter i samsvar 

med artikkel 10 i forordning (EF) nr. 713/2009. Etter denne 

prosessen kan Byrået framlegge begrunnede forslag til 

endringer for Kommisjonen, med redegjørelse for hvordan 

disse forslagene er forenlige med målene for nettreglene, som 

er fastsatt i artikkel 6 nr. 2. 

3. Kommisjonen kan, idet den tar hensyn til Byråets forslag, 

vedta endringer i enhver nettregel vedtatt i henhold til artikkel 

6. Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleg-

gende bestemmelser i denne forordning ved å utfylle den, skal 

vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 

nevnt i artikkel 23 nr. 2. 

4. Behandlingen av de foreslåtte endringene i henhold til 

framgangsmåten nevnt i artikkel 23 nr. 2 skal være begrenset til 

aspekter som gjelder den foreslåtte endringen. Disse foreslåtte 

endringene berører ikke andre endringer som Kommisjonen 

måtte foreslå. 

Artikkel 8 

Oppgaver for ENTSO for elektrisk kraft 

1. ENTSO for elektrisk kraft skal utarbeide nettregler på 

områdene nevnt i nr. 6 i denne artikkel på anmodning fra 

Kommisjonen i samsvar med artikkel 6 nr. 6. 

2. ENTSO for elektrisk kraft kan utarbeide nettregler på 

områdene fastsatt i nr. 6 med sikte på å oppfylle målene fastsatt 

i artikkel 4 dersom disse reglene ikke gjelder områder som 

omfattes av en anmodning til ENTSO for elektrisk kraft fra 

Kommisjonen. Nettreglene skal framlegges for Byrået for 

uttalelse. ENTSO for elektrisk kraft skal ta behørig hensyn til 

denne uttalelsen. 

3. ENTSO for elektrisk kraft skal vedta 

a) felles verktøy for driften av nettet for å sikre samordning av 

nettdriften under normale forhold og i nødssituasjoner, 

herunder en felles skala for klassifisering av hendelser, og 

forskningsplaner, 

b) en ikke-bindende tiårig nettutviklingsplan for Fellesskapet 

(nettutviklingsplan for Fellesskapet) hvert annet år, 

herunder en prognose for den europeiske produksjonens 

tilstrekkelighet, 

c) anbefalinger for samordning av teknisk samarbeid mellom 

operatører av transmisjonsnett i Fellesskapet og i 

tredjestater, 

d) et årlig arbeidsprogram, 

e) en årsrapport, 

f) årlige sommer- og vinterprognoser for produksjonens 

tilstrekkelighet. 

4. Prognosen for den europeiske produksjonens tilstrek-

kelighet nevnt i nr. 3 bokstav b) skal omfatte elektrisitetsnettets 

generelle evne til å dekke den nåværende og forventede 

etterspørselen etter elektrisk kraft i den neste femårsperioden 

samt i perioden mellom fem og femten år fra datoen for nevnte 

prognose. Prognosen for den europeiske produksjonens 

tilstrekkelighet skal bygge på nasjonale produksjonsprognoser 

utarbeidet av den enkelte operatør av transmisjonsnett. 

5. Det årlige arbeidsprogrammet nevnt i nr. 3 bokstav d) skal 

inneholde en liste over og en beskrivelse av de nettreglene som 

skal utarbeides, en plan for den samordningen av nettdriften og 

den forsknings- og utviklingsvirksomheten som skal 

gjennomføres i det aktuelle året, samt en veiledende tidsplan. 

6. Nettreglene nevnt i nr. 1 og 2 skal dekke følgende 

områder og om nødvendig ta hensyn til regionale særtrekk: 

a) Regler for nettets sikkerhet og pålitelighet, herunder regler 

for teknisk reserveoverføringskapasitet for å sikre drifts-

sikkerhet i nettet. 

b) Regler for nettilkopling. 

c) Regler for tredjepartstilgang. 

d) Regler for datautveksling og avregning. 

e) Regler for samvirkingsevne. 

f) Framgangsmåter for drift i nødssituasjoner. 

g) Regler for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering. 

h) Regler for handel knyttet til teknisk og driftsmessig 

levering av nettilgangstjenester og nettbalansering.  
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i) Regler for oversiktlighet. 

j) Balanseringsregler, herunder regler for reservekraft i nettet. 

k) Regler for harmoniserte tariffstrukturer for overføring, 

herunder lokaliseringssignaler og regler for kompensasjon 

mellom operatører av transmisjonsnett. 

l) Regler for energieffektivitet i elektrisitetsnett. 

7. Nettreglene skal utarbeides for grensekryssende nett-

spørsmål og spørsmål om markedsintegrasjon og skal ikke 

berøre medlemsstatenes rett til å utarbeide nasjonale nettregler 

for spørsmål som ikke berører handel over landegrensene. 

8. ENTSO for elektrisk kraft skal overvåke og analysere 

gjennomføringen av de nettregler og retningslinjer som er 

vedtatt av Kommisjonen i samsvar med artikkel 6 nr. 11, og 

deres virkning på harmoniseringen av gjeldende regler med 

sikte på å lette markedsintegrasjonen. ENTSO for elektrisk 

kraft skal rapportere til Byrået og skal redegjøre for resultatene 

av analysen i årsrapporten nevnt i nr. 3 bokstav e). 

9. ENTSO for elektrisk kraft skal stille alle opplysninger til 

rådighet som Byrået trenger for å utføre sine oppgaver i 

henhold til artikkel 9 nr. 1. 

10. ENTSO for elektrisk kraft skal hvert annet år vedta og 

offentliggjøre en nettutviklingsplan for Fellesskapet. Nettut-

viklingsplanen for Fellesskapet skal inneholde modell-

beregninger av det integrerte nettet, utvikling av scenarioer, en 

prognose for den europeiske produksjonens tilstrekkelighet og 

en vurdering av nettets elastisitet. 

Nettutviklingsplanen for Fellesskapet skal særlig 

a) bygge på nasjonale investeringsplaner, samtidig som det tas 

hensyn til regionale investeringsplaner som nevnt i  

artikkel 12 nr. 1 og eventuelt fellesskapsaspekter ved 

planleggingen av nettet, herunder retningslinjer for trans-

europeiske nett i samsvar med europaparlaments- og 

rådsvedtak nr. 1364/2006/EF(1), 

b) når det gjelder overføringsforbindelser over landegrensene, 

også bygge på ulike nettbrukeres rimelige behov og 

integrere langsiktige forpliktelser fra investorene nevnt i 

artikkel 13 og 22 i direktiv 2009/72/EF, og 

c) påvise investeringsgap, særlig med hensyn til kapasitet over 

landegrensene. 

Når det gjelder annet ledd bokstav c), kan en oversikt over de 

faktorer som på grunn av ulike framgangsmåter for god-

kjenning eller ulik praksis er til hinder for utbygging av 

kapasitet over landegrensene, vedlegges nettutviklingsplanen 

for Fellesskapet. 

  

(1) EUT L 262 av 22.9.2006, s. 1. 

11.  Byrået skal avgi en uttalelse om de nasjonale tiårige 

nettutviklingsplanene for å vurdere om de er i samsvar med 

nettutviklingsplanen for Fellesskapet. Dersom Byrået påviser 

manglende samsvar mellom en nasjonal tiårig nettut-

viklingsplan og nettutviklingsplanen for Fellesskapet, skal den 

anbefale at den nasjonale tiårige nettutviklingsplanen eller 

nettutviklingsplanen for Fellesskapet endres, alt etter som. 

Dersom den nasjonale tiårige nettutviklingsplanen er utarbeidet 

i samsvar med artikkel 22 i direktiv 2009/72/EF, skal Byrået 

anbefale at vedkommende nasjonale reguleringsmyndighet 

endrer den nasjonale tiårige nettutviklingsplanen i samsvar med 

artikkel 22 nr. 7 i nevnte direktiv og underretter Kommisjonen 

om dette. 

12.  På anmodning fra Kommisjonen skal ENTSO for 

elektrisk kraft gi denne sine synspunkter på vedtakelsen av 

retningslinjene fastsatt i artikkel 18. 

Artikkel 9 

Byråets overvåkingsoppgaver 

1. Byrået skal overvåke hvordan ENTSO for elektrisk kraft 

utfører oppgavene nevnt i artikkel 8 nr. 1, 2 og 3, og rapportere 

til Kommisjonen. 

Byrået skal overvåke hvordan ENTSO for elektrisk kraft 

gjennomfører de nettreglene som er utarbeidet i henhold til 

artikkel 8 nr. 2, og de nettreglene som er utarbeidet i samsvar 

med artikkel 6 nr. 1–10, men som ikke er vedtatt av 

Kommisjonen i henhold til artikkel 6 nr. 11. Dersom ENTSO 

for elektrisk kraft ikke har gjennomført slike nettregler, skal 

Byrået anmode ENTSO for elektrisk kraft om en behørig 

begrunnet redegjørelse for dette. Byrået skal underrette 

Kommisjonen om denne redegjørelsen og avgi sin uttalelse om 

den. 

Byrået skal overvåke og analysere gjennomføringen av 

nettreglene og retningslinjene vedtatt av Kommisjonen som 

fastsatt i artikkel 6 nr. 11, og deres virkning på harmoniseringen 

av gjeldende regler med sikte på å lette markedsintegrasjon 

samt ikke-diskriminering, effektiv konkurranse og et vel-

fungerende marked, og rapportere til Kommisjonen. 

2. ENTSO for elektrisk kraft skal framlegge utkastet til 

nettutviklingsplan for Fellesskapet, utkastet til årlig arbeids-

program, herunder opplysninger vedrørende samrådsprosessen, 

og de andre dokumentene nevnt i artikkel 8 nr. 3, for Byrået for 

uttalelse. 

Senest to måneder etter datoen for mottak skal Byrået 

framlegge en behørig grunngitt uttalelse samt anbefalinger for 

ENTSO for elektrisk kraft og for Kommisjonen dersom det 

finner at utkastet til årlig arbeidsprogram eller utkastet til 

nettutviklingsplan for Fellesskapet framlagt av ENTSO for 

elektrisk kraft ikke bidrar til ikke-diskriminering, effektiv 

konkurranse, et velfungerende marked eller tilstrekkelig 

overføringskapasitet over landegrensene med tredjepartstilgang.  



Nr. 34/454 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.5.2020 

 

Artikkel 10 

Samråd 

1. Ved utarbeiding av nettreglene, utkastet til nettut-

viklingsplan for Fellesskapet og det årlige arbeidsprogrammet 

nevnt i artikkel 8 nr. 1, 2 og 3 skal ENTSO for elektrisk kraft på 

et tidlig tidspunkt og på en åpen og oversiktlig måte 

gjennomføre en omfattende samrådsprosess som involverer alle 

relevante markedsdeltakere, særlig de organisasjonene som 

representerer alle berørte parter, i samsvar med forretnings-

ordenen nevnt i artikkel 5 nr. 1. Dette samrådet skal også 

omfatte nasjonale reguleringsmyndigheter og andre nasjonale 

myndigheter, forsynings- og produksjonsforetak, nettbrukere, 

herunder kunder, operatører av distribusjonsnett, herunder 

relevante industrisammenslutninger, tekniske organer og 

plattformer for berørte parter. Samrådet skal ta sikte på å 

identifisere synspunktene og forslagene fra alle relevante parter 

i beslutningsprosessen. 

2. Alle dokumenter og møtereferater i tilknytning til 

samrådene nevnt i nr. 2 skal offentliggjøres. 

3. Før det vedtar det årlige arbeidsprogrammet og 

nettreglene nevnt i artikkel 8 nr. 1, 2 og 3 skal ENTSO for 

elektrisk kraft gjøre rede for hvordan det er tatt hensyn til 

synspunktene mottatt under samrådet. Dersom det ikke er tatt 

hensyn til synspunktene, skal dette begrunnes. 

Artikkel 11 

Kostnader 

Kostnadene for virksomheten som utøves av ENTSO for 

elektrisk kraft som omhandlet i artikkel 4–12 skal dekkes av 

operatørene av transmisjonsnett og skal tas med i beregningen 

av tariffene. Reguleringsmyndighetene skal bare godkjenne 

disse kostnadene dersom de er rimelige og forholdsmessige. 

Artikkel 12 

Regionalt samarbeid mellom operatører av 

transmisjonsnett 

1. Operatørene av transmisjonsnett skal innlede regionalt 

samarbeid innenfor rammen av ENTSO for elektrisk kraft for å 

bidra til virksomheten nevnt i artikkel 8 nr. 1, 2 og 3. Særlig 

skal de hvert annet år offentliggjøre en regional investe-

ringsplan, og de kan treffe investeringsbeslutninger på grunnlag 

av nevnte regionale investeringsplan. 

2. Operatørene av transmisjonsnett skal fremme drifts-

ordninger som sikrer optimal forvaltning av nettet, og fremme 

utvikling av kraftbørser, samordnet tildeling av kapasitet over 

landegrensene gjennom ikke-diskriminerende markedsbaserte 

løsninger, idet det tas behørig hensyn til de særskilte fordelene 

ved implisitte auksjoner for kortsiktige tildelinger, og 

integrasjon av ordninger for balansering og reservekraft. 

3. For å nå målene fastsatt i nr. 1 og 2 i denne artikkel kan 

det geografiske området som skal omfattes av hver regional 

samarbeidsstruktur, fastsettes av Kommisjonen, idet det tas 

hensyn til eksisterende regionale samarbeidsstrukturer. Hver 

medlemsstat kan fremme samarbeid på mer enn ett geografisk 

område. Tiltaket nevnt i første punktum, som har som formål å 

endre ikke-grunnleggende bestemmelser i denne forordning ved 

å utfylle den, skal vedtas etter framgangsmåten med forskrifts-

komité med kontroll nevnt i artikkel 23 nr. 2. 

Kommisjonen skal for dette formål rådføre seg med Byrået og 

ENTSO for elektrisk kraft. 

Artikkel 13 

Kompensasjonsordning mellom operatører av 

transmisjonsnett 

1. Operatørene av transmisjonsnett skal motta kompensasjon 

for kostnader som påløper som følge av at de overfører 

grensekryssende strømmer av elektrisk kraft i sine nett. 

2. Kompensasjonen nevnt i nr. 1 skal betales av operatørene 

av de nasjonale transmisjonsnettene som de grensekryssende 

strømmene kommer fra og ender i. 

3. Kompensasjonen skal betales regelmessig for et gitt 

tidsrom i fortiden. Ved behov skal godtgjøringen justeres i 

ettertid for å gjenspeile faktiske kostnader. 

Det første tidsrommet det skal betales kompensasjon for, skal 

fastsettes i retningslinjene nevnt i artikkel 18. 

4. Kommisjonen skal fastsette kompensasjonsbeløpene som 

skal betales. Dette tiltaket, som har som formål å endre ikke-

grunnleggende bestemmelser i denne forordning ved å utfylle 

den, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité 

med kontroll nevnt i artikkel 23 nr. 2. 

5. Omfanget av grensekryssende strømmer som overføres, 

og omfanget av grensekryssende strømmer som angis å komme 

fra og/eller ende i nasjonale transmisjonsnett, skal bestemmes 

på grunnlag av de faktisk målte fysiske strømmene av elektrisk 

kraft i et gitt tidsrom. 

6. Kostnadene som påløper som følge av overføring av 

grensekryssende strømmer, skal bestemmes på grunnlag av de 

forventede langsiktige gjennomsnittlige differansekostnadene, 

idet det tas hensyn til tap, investeringer i ny infrastruktur og en 

passende andel av kostnadene til eksisterende infrastruktur, i 

den grad infrastrukturen brukes til overføring av grense-

kryssende strømmer, idet det særlig tas hensyn til behovet for å 

sikre forsyningssikkerhet. Ved beregningen av de påløpte 

kostnadene skal det brukes anerkjente metoder for beregning av 

standardkostnader. De gevinstene som oppstår i et nett på grunn 

av overføringen av grensekryssende strømmer, skal tas hensyn 

til for å redusere den mottatte kompensasjonen.  
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Artikkel 14 

Avgifter for nettilgang 

1. Avgifter som nettoperatører krever for nettilgang, skal 

være oversiktlige, ta hensyn til behovet for nettsikkerhet og 

gjenspeile de faktiske påløpte kostnadene i den grad de svarer 

til en effektiv og strukturelt sammenlignbar nettoperatørs 

kostnader og anvendes uten forskjellsbehandling. Avgiftene 

skal ikke være avstandsbasert. 

2. Ved behov skal tariffnivået som anvendes for produsenter 

og/eller forbrukere, gi lokaliseringssignaler på fellesskapsplan 

og ta hensyn til omfanget av nettap og flaskehalser som 

forårsakes, og investeringskostnader for infrastruktur. 

3. Ved fastsettelse av avgiftene for nettilgang skal følgende 

tas i betraktning: 

a) Ut- og innbetalinger som skyldes kompensasjonsordningen 

mellom operatører av transmisjonsnett. 

b) Faktiske utbetalte og mottatte betalinger samt forventede 

betalinger for framtidige perioder beregnet på grunnlag av 

tidligere perioder. 

4. Fastsettelse av avgiftene for nettilgang i henhold til denne 

artikkel berører ikke avgifter for meldt eksport og meldt import 

i forbindelse med flaskehalshåndtering som nevnt i artikkel 16. 

5. Det skal ikke legges noen særskilt nettavgift på enkelt-

transaksjoner for meldt transitt av elektrisk kraft. 

Artikkel 15 

Opplysninger 

1. Operatørene av transmisjonsnett skal innføre ordninger 

for samordning og utveksling av opplysninger for å sikre 

nettsikkerheten i forbindelse med flaskehalshåndtering. 

2. De standardene for sikkerhet, drift og planlegging som 

brukes av operatørene av transmisjonsnett, skal offentliggjøres. 

Opplysningene som offentliggjøres, skal omfatte en generell 

plan for beregning av den samlede overføringskapasiteten og av 

pålitelighetsmarginen for overføring basert på nettets elektriske 

og fysiske egenskaper. Disse planene skal godkjennes av 

reguleringsmyndighetene. 

3. Operatørene av transmisjonsnett skal offentliggjøre 

beregninger av tilgjengelig overføringskapasitet for hver dag og 

angi om noe av den tilgjengelige overføringskapasiteten 

allerede er reservert. Offentliggjøringen skal skje på bestemte 

tidspunkter før overføringsdagen og skal i alle tilfeller omfatte 

beregninger av kapasiteten for den kommende uken og 

måneden samt en kvantitativ angivelse av den tilgjengelige 

kapasitetens forventede pålitelighet. 

4. Operatørene av transmisjonsnett skal offentliggjøre 

relevante data om samlet forventet og faktisk etterspørsel, 

tilgjengelighet og faktisk bruk av produksjonsanlegg og 

nettbelastende anlegg, tilgjengelighet og bruk av nettene og 

overføringsforbindelsene samt balansekraft og reservekapasitet. 

Når det gjelder tilgjengelighet og faktisk bruk av små 

produksjonsenheter og nettbelastende enheter, kan det brukes 

samlede beregningsdata. 

5. De berørte markedsdeltakerne skal gi operatørene av 

transmisjonsnett relevante data. 

6. Produksjonsforetak som eier eller driver produksjons-

anlegg der minst ett har en installert kapasitet på minst  

250 MW, skal for hvert anlegg i fem år holde tilgjengelig for 

den nasjonale reguleringsmyndigheten, den nasjonale kon-

kurransemyndigheten og Kommisjonen alle timedata som er 

nødvendige for å kontrollere alle driftsbeslutninger om 

lastfordeling og budgivning på kraftbørser, auksjoner over 

overføringskapasitet, reservemarkeder og OTC-markeder. De 

opplysningene per anlegg og per time som skal oppbevares, 

skal minst omfatte, men ikke være begrenset til, data om 

tilgjengelig produksjonskapasitet og bundne reserver, herunder 

tildeling av disse bundne reservene per anlegg, på det 

tidspunktet budgivingen og produksjonen finner sted. 

Artikkel 16 

Alminnelige prinsipper for flaskehalshåndtering 

1. Problemer knyttet til flaskehalser i nettet skal håndteres 

med ikke-diskriminerende, markedsbaserte løsninger som gir 

effektive økonomiske signaler til de berørte markedsdeltakerne 

og operatørene av transmisjonsnett. Problemer knyttet til 

flaskehalser i nettet skal fortrinnsvis løses med metoder som 

ikke er transaksjonsbasert, det vil si som ikke innebærer et valg 

mellom de enkelte markedsdeltakernes kontrakter. 

2. Framgangsmåter for begrensning av transaksjoner skal 

brukes bare i nødssituasjoner der operatøren av transmisjons-

nettet må handle raskt og omfordeling eller motkjøp ikke er 

mulig. Slike framgangsmåter skal anvendes uten forskjells-

behandling. 

Bortsett fra ved force majeure skal markedsdeltakere som er 

tildelt kapasitet, få kompensasjon for en eventuell begrensning 

av denne. 

3. For de overføringsforbindelsene og/eller transmisjons-

nettene som har betydning for grensekryssende strømmer, skal 

størst mulig kapasitet stilles til rådighet for markedsdeltakerne, 

samtidig som det tas hensyn til sikkerhetsstandardene for 

nettdrift. 

4. Markedsdeltakerne skal i rimelig tid før den relevante 

driftsperioden underrette de berørte operatørene av trans-

misjonsnett om hvorvidt de har til hensikt å bruke den 

kapasiteten de er tildelt. Tildelt kapasitet som ikke vil bli brukt, 

skal tilbakeføres til markedet på en åpen, oversiktlig og ikke-

diskriminerende måte.  
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5. Operatører av transmisjonsnett skal så langt det er teknisk 

mulig, samordne kapasitetsbehov for motsatt rettede energi-

strømmer gjennom den overføringsforbindelsen der flaskehalsen 

forekommer, for å utnytte kapasiteten i den forbindelsen best 

mulig. Samtidig som nettsikkerheten ivaretas fullt ut, skal 

transaksjoner som avhjelper flaskehalsen, aldri nektes. 

6. Alle inntekter fra tildeling av overføringsforbindelser skal 

brukes for ett eller flere av følgende formål: 

a) som garanti for at den tildelte kapasiteten faktisk er 

tilgjengelig, og/eller 

b) til nettinvesteringer som bevarer eller øker over-

føringskapasiteten, særlig i nye overføringsforbindelser. 

Dersom inntektene ikke kan brukes effektivt til formålene 

fastsatt i første ledd bokstav a) og/eller b), kan de, med 

forbehold for godkjenning fra reguleringsmyndighetene i de 

berørte medlemsstatene og inntil et høyeste beløp som skal 

fastsettes av nevnte reguleringsmyndigheter, brukes som en 

inntekt som reguleringsmyndighetene skal ta i betraktning når 

de godkjenner metoden for beregning og/eller fastsettelse av 

nettariffer. 

Resten av inntektene skal settes inn på en separat internkonto 

inntil de kan brukes til formålene fastsatt i første ledd bokstav 

a) og/eller b). Reguleringsmyndigheten skal underrette Byrået 

om godkjenningen nevnt i annet ledd. 

Artikkel 17 

Nye overføringsforbindelser 

1. Nye overføringsforbindelser for likestrøm kan etter 

anmodning og i en begrenset periode unntas fra bestemmelsene 

i artikkel 16 nr. 6 i denne forordning samt artikkel 9, 32 og 

artikkel 37 nr. 6 og 10 i direktiv 2009/72/EF på følgende vilkår: 

a) Investeringen må øke konkurransen i elektrisitets-

forsyningen. 

b) Risikoen knyttet til investeringen er slik at investeringen 

ikke ville ha blitt gjort dersom det ikke ble gitt unntak. 

c) Overføringsforbindelsen må være eid av en fysisk eller 

juridisk person som i det minste med hensyn til juridisk 

form er atskilt fra operatørene av de nettene som over-

føringsforbindelsen skal bygges i. 

d) Det kreves avgifter av brukerne av overføringsforbindelsen. 

e) Siden den delvise markedsåpningen nevnt i artikkel 19 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 96/92/EF av  

19. desember 1996 om felles regler for det indre marked for 

elektrisitet(1) er ingen del av kapital- eller driftskostnadene 

for overføringsforbindelsen blitt dekket inn av noen del av 

avgiftene krevd for bruk av de transmisjons- eller distribu-

sjonsnettene som overføringsforbindelsen knytter sammen. 

f) Unntaket må ikke skade konkurransen eller hindre at det 

indre marked for elektrisk kraft fungerer tilfredsstillende, 

eller at det regulerte nettet som overføringsforbindelsen er 

koplet til, fungerer tilfredsstillende. 

2. I unntakstilfeller får nr. 1 også anvendelse på over-

føringsforbindelser for vekselstrøm, forutsatt at kostnadene og 

risikoene ved de aktuelle investeringene er særlig høye 

sammenlignet med de kostnadene og risikoene som vanligvis 

forekommer ved sammenkopling av to nabostaters nasjonale 

transmisjonsnett via en overføringsforbindelse for vekselstrøm. 

3. Nr. 1 får også anvendelse på betydelige kapasitets-

økninger i eksisterende overføringsforbindelser. 

4. Beslutningen om hvorvidt det skal gis unntak i henhold til 

nr. 1, 2 og 3, skal treffes i hvert enkelt tilfelle av regulerings-

myndighetene i de berørte medlemsstatene. Et unntak kan 

omfatte hele eller deler av kapasiteten i den nye overførings-

forbindelsen eller i den eksisterende overføringsforbindelsen 

med betydelig økt kapasitet. 

Innen to måneder fra datoen da anmodningen om unntak ble 

mottatt av den siste av de berørte reguleringsmyndighetene, kan 

Byrået gi disse reguleringsmyndighetene en rådgivende 

uttalelse som kan utgjøre grunnlaget for deres beslutning. 

Når det besluttes om det skal gis et unntak, skal det i hvert 

enkelt tilfelle vurderes om det må fastsettes vilkår for unntakets 

varighet og for ikke-diskriminerende tilgang til overførings-

forbindelsen. Når det treffes beslutning om disse vilkårene, skal 

det særlig tas hensyn til ytterligere kapasitet som skal bygges, 

eller endring av eksisterende kapasitet, prosjektets tidsramme 

og nasjonale forhold. 

Før reguleringsmyndighetene i de berørte medlemsstatene gir et 

unntak, skal de fastsette reglene og ordningene for forvaltning 

og tildeling av kapasitet. Reglene for flaskehalshåndtering skal 

omfatte en plikt til å tilby uutnyttet kapasitet på markedet, og 

brukerne av anlegget skal ha rett til å handle med sin avtalte 

kapasitet på sekundærmarkedet. Ved vurdering av kriteriene 

nevnt i nr. 1 bokstav a), b) og f) skal det tas hensyn til 

resultatene av framgangsmåten for kapasitetstildeling. 

Dersom alle berørte reguleringsmyndigheter har kommet til 

enighet om en beslutning om unntak innen seks måneder, skal 

de underrette Byrået om beslutningen.  

  

(1) EFT L 27 av 30.1.1997, s. 20. 
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Beslutningen om unntak, herunder eventuelle vilkår nevnt i 

annet ledd i dette nummer, skal være behørig begrunnet og skal 

offentliggjøres. 

5. Beslutningen nevnt i nr. 4 skal treffes av Byrået 

a) dersom det ikke er oppnådd enighet mellom alle berørte 

reguleringsmyndigheter innen seks måneder fra datoen da 

det ble anmodet om unntak overfor den siste av disse 

reguleringsmyndighetene, eller 

b) på felles anmodning fra de berørte regulerings-

myndighetene. 

Før Byrået treffer en slik beslutning, skal det rådføre seg med 

de berørte reguleringsmyndighetene og med søkerne. 

6. Uten hensyn til nr. 4 og 5 kan medlemsstatene fastsette at 

reguleringsmyndigheten eller Byrået, alt etter som, skal 

framlegge sin uttalelse om anmodningen om unntak for det 

relevante organet i medlemsstaten for formell beslutning. 

Denne uttalelsen skal offentliggjøres sammen med 

beslutningen. 

7. Reguleringsmyndighetene skal omgående etter mottak 

oversende Byrået og Kommisjonen en kopi av hver anmodning 

om unntak til orientering. De berørte reguleringsmyndighetene 

eller Byrået (underrettende organer) skal omgående underrette 

Kommisjonen om beslutningen og oversende alle relevante 

opplysninger om den. Disse opplysningene kan oversendes 

Kommisjonen i form av et sammendrag som gjør det mulig for 

Kommisjonen å treffe en velbegrunnet beslutning. Opplys-

ningene skal særlig omfatte 

a) en detaljert begrunnelse for at unntaket ble gitt eller nektet, 

herunder de økonomiske opplysningene som begrunner 

behovet for unntaket, 

b) den analysen som er foretatt av hvordan innvilging av 

unntaket vil påvirke konkurransen og den effektive 

virkemåten til det indre marked for elektrisk kraft, 

c) begrunnelsen for det tidsrommet og den delen av den 

berørte overføringsforbindelsens samlede kapasitet som 

unntaket gis for, 

d) resultatet av samrådet med de berørte regule-

ringsmyndighetene. 

8. Kommisjonen kan innen to måneder etter at den har 

mottatt underretning i henhold til nr. 7, treffe beslutning om å 

anmode de underrettende organene om å endre eller trekke 

tilbake beslutningen om å gi unntak. Fristen på to måneder kan 

forlenges med ytterligere to måneder dersom Kommisjonen 

etterspør ytterligere opplysninger. Denne forlengede fristen skal 

begynne å løpe dagen etter mottak av fullstendige opplysninger. 

Den opprinnelige fristen på to måneder kan også forlenges med 

samtykke fra både Kommisjonen og de underrettende organene. 

Dersom de ønskede opplysningene ikke legges fram innen 

fristen angitt i anmodningen, skal underretningen anses som 

trukket tilbake, med mindre fristen er blitt forlenget før den 

utløp, med samtykke fra både Kommisjonen og de 

underrettende organene, eller de underrettende organene i en 

behørig begrunnet erklæring har meddelt Kommisjonen at de 

anser underretningen for å være fullstendig. 

De underrettende organene skal innen en måned etterkomme 

Kommisjonens beslutning om å endre eller trekke tilbake 

beslutningen om unntak, og skal underrette Kommisjonen om 

dette. 

Kommisjonen skal sørge for at forretningsmessig følsomme 

opplysninger behandles fortrolig. 

Kommisjonens godkjenning av en beslutning om unntak skal 

utløpe to år etter datoen for vedtakelsen dersom byggingen av 

overføringsforbindelsen ennå ikke er påbegynt innen den 

datoen, og fem år etter datoen for vedtakelsen dersom over-

føringsforbindelsen ikke er satt i drift innen den datoen, med 

mindre Kommisjonen beslutter at eventuelle forsinkelser 

skyldes vesentlige hindringer som personen som er blitt 

innvilget unntak, ikke har kunnet kontrollere. 

9. Kommisjonen kan vedta retningslinjer for anvendelse av 

vilkårene fastsatt i nr. 1 i denne artikkel og fastsette 

framgangsmåten som skal følges ved anvendelse av nr. 4, 7 og 

8 i denne artikkel. Disse tiltakene, som har som formål å endre 

ikke-grunnleggende bestemmelser i denne forordning ved å 

utfylle den, skal vedtas etter framgangsmåten med forskrifts-

komité med kontroll nevnt i artikkel 23 nr. 2. 

Artikkel 18 

Retningslinjer 

1. Ved behov skal det i retningslinjene for kompensasjons-

ordningen mellom operatører av transmisjonsnett, i samsvar 

med prinsippene i artikkel 13 og 14 gis nærmere opplysninger 

om 

a) framgangsmåten for å fastsette hvilke operatører av 

transmisjonsnett som skal betale kompensasjon for grense-

kryssende strømmer, herunder fordelingen mellom opera-

tørene av de nasjonale transmisjonsnettene som de grense-

kryssende strømmene kommer fra og ender i, i samsvar 

med artikkel 13 nr. 2, 

b) framgangsmåten som skal følges ved betaling, herunder 

fastsettelse av det første tidsrommet det skal betales 

kompensasjon for, i samsvar med artikkel 13 nr. 3 annet 

ledd, 

c) metodene for fastsettelse av hvilke overførte grense-

kryssende strømmer det skal betales kompensasjon for i 

henhold til artikkel 13, både med hensyn til mengde og type 

strømmer, med angivelse av omfanget av slike strømmer 

som kommer fra og/eller ender i de enkelte medlems-

statenes transmisjonsnett, i samsvar med artikkel 13 nr. 5,  
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d) metoden for beregning av kostnader og inntekter som 

påløper som følge av overføring av grensekryssende 

strømmer, i samsvar med artikkel 13 nr. 6, 

e) hvordan strømmer av elektrisk kraft som kommer fra eller 

ender i stater utenfor Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde, behandles innenfor rammen av kompen-

sasjonsordningen mellom operatører av transmisjonsnett, og 

f) deltakelse av nasjonale nett som er koplet sammen gjennom 

likestrømsledninger, i samsvar med artikkel 13. 

2. Retningslinjene kan også fastsette egnede regler som fører 

til en gradvis harmonisering av de prinsippene som legges til 

grunn ved fastsettelse av avgifter for produsenter og forbrukere 

(last) i nasjonale tariffsystemer, herunder at kompensasjons-

ordningen mellom operatører av transmisjonsnett avspeiles i de 

nasjonale nettavgiftene, og utsending av hensiktsmessige og 

effektive lokaliseringssignaler, i samsvar med prinsippene i 

artikkel 14. 

Retningslinjene skal inneholde bestemmelser om hensikts-

messige og effektive harmoniserte lokaliseringssignaler på 

fellesskapsplan. 

En slik harmonisering skal ikke være til hinder for at medlems-

statene anvender ordninger for å sikre at de avgiftene 

forbrukerne betaler for nettilgang (last), er sammenlignbare 

innenfor hele deres territorium. 

3. Ved behov skal det i retningslinjer for hvilken grad av 

harmonisering som minst kreves for å oppnå målet med denne 

forordning, også gis nærmere opplysninger om 

a) framlegging av opplysninger i samsvar med prinsippene i 

artikkel 15, 

b) regler om handel med elektrisk kraft, 

c) regler om insentiver til investering i overføringskapasitet, 

herunder lokaliseringssignaler, 

d) områdene nevnt i artikkel 8 nr. 6. 

Kommisjonen skal for dette formål rådføre seg med Byrået og 

ENTSO for elektrisk kraft. 

4. Retningslinjer for forvaltning og tildeling av tilgjengelig 

kapasitet i overføringsforbindelser mellom nasjonale nett er 

fastsatt i vedlegg I. 

5. Kommisjonen kan vedta retningslinjer for spørsmålene 

nevnt i nr. 1, 2 og 3 i denne artikkel. Den kan endre 

retningslinjene nevnt i nr. 4 i denne artikkel i samsvar med 

prinsippene i artikkel 15 og 16, særlig for å inkludere detaljerte 

retningslinjer for alle metoder for kapasitetstildeling som 

brukes i praksis, og for å sikre at ordningene for flaskehals-

håndtering utvikles på en måte som er forenlig med målene for 

det indre marked. Ved behov skal det i forbindelse med slike 

endringer fastsettes felles regler om minstestandarder for 

sikkerhet og for bruk og drift av nettet, som nevnt i artikkel 15 

nr. 2. Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-

grunnleggende bestemmelser i denne forordning ved å utfylle 

den, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité 

med kontroll nevnt i artikkel 23 nr. 2. 

Når Kommisjonen vedtar eller endrer retningslinjene, skal den 

a) sikre at retningslinjene gir det minimum av harmonisering 

som kreves for å nå målene i denne forordning, og ikke går 

lenger enn det som er nødvendig for dette formålet, og 

b) angi hvilke tiltak den har truffet for å sikre samsvar mellom 

reglene i tredjestater som inngår i Fellesskapets elektri-

sitetsnett, og de aktuelle retningslinjene. 

Når Kommisjonen første gang vedtar retningslinjer i henhold til 

denne artikkel, skal den sikre at de i et enkelt utkast til tiltak 

minst dekker spørsmålene nevnt i nr. 1 bokstav a) og d) og i 

nr. 2. 

Artikkel 19 

Reguleringsmyndigheter 

Når reguleringsmyndighetene utfører sine oppgaver, skal de 

sikre samsvar med denne forordning og de retningslinjene som 

vedtas i henhold til artikkel 8. Ved behov skal regule-

ringsmyndighetene, for å nå målene i denne forordning, 

samarbeide med hverandre og med Kommisjonen og Byrået i 

samsvar med kapittel IX i direktiv 2009/72/EF. 

Artikkel 20 

Opplysninger og fortrolighet 

1. Medlemsstatene og reguleringsmyndighetene skal på 

anmodning gi Kommisjonen alle opplysninger som er 

nødvendige for å etterkomme artikkel 13 nr. 4 og artikkel 18. 

Særlig med henblikk på formålene nevnt i artikkel 13 nr. 4 og 6 

skal reguleringsmyndighetene regelmessig gi opplysninger om 

de faktiske kostnadene som de nasjonale operatørene av 

transmisjonsnett har pådratt seg, samt data og alle relevante 

opplysninger om de fysiske strømmene i transmisjonsnettene 

og om nettkostnadene. 

Kommisjonen skal fastsette en rimelig frist for å gi 

opplysningene, idet det tas hensyn til hvor komplekse de er, og 

hvor raskt det er behov for dem. 

2. Dersom den berørte medlemsstaten eller regule-

ringsmyndigheten ikke gir opplysningene omhandlet i nr. 1 

innen fristen fastsatt i samsvar med nr. 1 i denne artikkel, kan 

Kommisjonen anmode om å få alle opplysninger som er 

nødvendige for formålene i artikkel 13 nr. 4 og artikkel 18, 

direkte fra de berørte foretakene.  
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Når Kommisjonen sender en anmodning om opplysninger til et 

foretak, skal den samtidig sende en kopi av anmodningen til 

reguleringsmyndighetene i den medlemsstaten der foretaket har 

sitt hovedkontor. 

3. I sin anmodning om opplysninger i henhold til nr. 1 skal 

Kommisjonen angi det rettslige grunnlaget for anmodningen, 

fristen for å gi opplysningene, anmodningens formål og de 

sanksjoner som i henhold til artikkel 22 nr. 2 kan ilegges 

dersom det gis uriktige, ufullstendige eller villedende opplys-

ninger. Kommisjonen skal fastsette en rimelig frist som tar 

hensyn til hvor sammensatte opplysningene er og hvor raskt det 

er behov for dem. 

4. Foretakenes eiere eller representanter og, dersom det 

dreier seg om juridiske personer, de personene som har 

fullmakt til å representere dem i henhold til lov eller stiftelses-

dokument, skal utlevere opplysningene det anmodes om. 

Dersom advokater med behørig fullmakt utleverer opplys-

ningene på vegne av sine klienter, skal klienten stå fullt 

ansvarlig dersom de utleverte opplysningene er ufullstendige, 

uriktige eller villedende. 

5. Dersom et foretak ikke gir de ønskede opplysningene 

innen fristen fastsatt av Kommisjonen eller gir ufullstendige 

opplysninger, kan Kommisjonen kreve opplysningene utlevert 

gjennom et vedtak. Vedtaket skal angi hvilke opplysninger som 

kreves, og fastsette en passende frist for å gi dem. Det skal vise 

til sanksjonene fastsatt i artikkel 22 nr. 2. Det skal også vise til 

retten til å få vedtaket prøvd for De europeiske fellesskaps 

domstol. 

Kommisjonen skal samtidig sende en kopi av vedtaket til 

reguleringsmyndighetene i den medlemsstaten der personen er 

bosatt eller foretaket har sitt hovedkontor. 

6. Opplysningene nevnt i nr. 1 og 2 skal brukes bare for 

formålene i artikkel 13 nr. 4 og artikkel 18. 

Kommisjonen skal ikke gi videre opplysninger som den mottar 

i henhold til denne forordning, dersom opplysningene er 

omfattet av taushetsplikt. 

Artikkel 21 

Medlemsstatenes rett til å treffe mer detaljerte tiltak 

Denne forordning skal ikke berøre medlemsstatenes rett til å 

opprettholde eller innføre tiltak som inneholder mer detaljerte 

bestemmelser enn dem som er fastsatt i denne forordning eller i 

retningslinjene nevnt i artikkel 18. 

Artikkel 22 

Sanksjoner 

1. Med forbehold for nr. 2 skal medlemsstatene fastsette 

sanksjoner som får anvendelse ved overtredelse av 

bestemmelsene i denne forordning, og treffe alle nødvendige 

tiltak for å sikre at de gjennomføres. De fastsatte sanksjonene 

skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 

avskrekkende. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen 

senest 1. juli 2004 om de reglene som tilsvarer bestemmelsene 

fastsatt i forordning (EF) nr. 1228/2003, og skal umiddelbart 

underrette den om eventuelle senere endringer som berører 

dem. De skal underrette Kommisjonen senest 3. mars 2011 om 

de reglene som ikke tilsvarer bestemmelsene fastsatt i 

forordning (EF) nr. 1228/2003, og skal umiddelbart underrette 

den om eventuelle senere endringer som berører dem. 

2. Kommisjonen kan ved vedtak ilegge foretak bøter på 

opptil 1 % av den samlede omsetningen i foregående 

regnskapsår dersom de forsettlig eller uaktsomt gir uriktige, 

ufullstendige eller villedende opplysninger som svar på en 

anmodning i henhold til artikkel 20 nr. 3 eller unnlater å 

utlevere opplysninger innen en frist fastsatt ved vedtak gjort i 

henhold til artikkel 20 nr. 5 første ledd. 

Ved fastsettelse av botens størrelse skal det tas hensyn til hvor 

alvorlig den manglende overholdelsen av kravene nevnt i første 

ledd er. 

3. Sanksjoner fastsatt i henhold til nr. 1 og vedtak truffet i 

henhold til nr. 2 skal ikke være strafferettslige. 

Artikkel 23 

Komitéframgangsmåte 

1. Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt ved 

artikkel 46 i direktiv 2009/72/EF. 

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1–4 og 

artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som 

det skal tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8. 

Artikkel 24 

Kommisjonens rapport 

Kommisjonen skal overvåke gjennomføringen av denne 

forordning. I sin rapport i henhold til artikkel 47 nr. 6 i direktiv 

2009/72/EF skal Kommisjonen også redegjøre for de erfaringer 

som er gjort ved anvendelsen av denne forordning. Rapporten 

skal særlig redegjøre for i hvilken grad forordningen har lykkes 

i å sikre vilkår for tilgang til nett for utveksling av elektrisk 

kraft over landegrensene som er ikke-diskriminerende og 

gjenspeiler kostnadene, med sikte på å bidra til valgfrihet for 

kundene i et velfungerende indre marked for elektrisk kraft og 

langsiktig forsyningssikkerhet, samt i hvilken grad det er gitt 

effektive lokaliseringssignaler. Om nødvendig skal rapporten 

følges av egnede forslag og/eller anbefalinger.  
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Artikkel 25 

Oppheving 

Forordning (EF) nr. 1228/2003 oppheves fra 3. mars 2011. 

Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås som 

henvisninger til denne forordning og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg II. 

Artikkel 26 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 3. mars 2011. 

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

Utferdiget i Brussel 13. juli 2009. 

For Europaparlamentet For Rådet 

H.-G. PÖTTERING E. ERLANDSSON 

President Formann 

 ______  
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VEDLEGG I 

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING OG TILDELING AV TILGJENGELIG KAPASITET I 

OVERFØRINGSFORBINDELSER MELLOM NASJONALE NETT 

1. Alminnelige bestemmelser 

1.1  Operatører av transmisjonsnett (TSO-er) skal bestrebe seg på å godta alle kommersielle transaksjoner, herunder 

slike som innebærer handel over landegrensene. 

1.2  Dersom det ikke forekommer noen flaskehalser, skal ikke tilgangen til overføringsforbindelsen begrenses. 

Dersom det vanligvis ikke forekommer noen flaskehalser, er det ikke nødvendig med en permanent alminnelig 

framgangsmåte for å gi tilgang til en overføringstjeneste over landegrensene. 

1.3  Dersom planlagte kommersielle transaksjoner ikke er forenlige med sikker nettdrift, skal TSO-ene redusere 

flaskehalser i samsvar med kravene til driftssikkerhet i nettet, og samtidig bestrebe seg på å sikre at alle 

tilknyttede kostnader holdes på et økonomisk effektivt nivå. Det kan foretas avhjelpende omfordeling eller 

motkjøp dersom det ikke er mulig å treffe andre, mindre kostnadskrevende tiltak. 

1.4  Dersom det oppstår strukturelle flaskehalser, skal TSO-ene umiddelbart iverksette egnede metoder og ordninger 

for flaskehalshåndtering som er definert og avtalt på forhånd. Metodene for flaskehalshåndtering skal sikre at de 

fysiske strømmene av elektrisk kraft i forbindelse med all tildelt overføringskapasitet er i samsvar med 

standardene for nettsikkerhet. 

1.5  De fastsatte metodene for flaskehalshåndtering skal gi effektive økonomiske signaler til markedsdeltakerne og 

TSO-ene, fremme konkurranse og være egnet til anvendelse regionalt og på fellesskapsplan. 

1.6  Ved flaskehalshåndtering skal det ikke gjøres noen forskjell på grunnlag av transaksjoner. En anmodning om en 

overføringstjeneste skal avslås bare dersom følgende kumulative vilkår er oppfylt: 

a) De økte fysiske strømmene av elektrisk kraft som følger av at anmodningen godtas, innebærer at 

driftssikkerheten i kraftsystemet ikke lenger kan garanteres, og 

b) pengeverdien av denne anmodningen som ledd i framgangsmåten for flaskehalshåndtering er lavere enn alle 

andre anmodninger som etter planen vil bli godtatt for samme tjeneste og på samme vilkår. 

1.7  Ved fastsettelse av egnede nettområder som det skal anvendes flaskehalshåndtering i og mellom, skal TSO-ene 

følge prinsippene om kostnadseffektivitet og minimering av negative virkninger på det indre marked for elektrisk 

kraft. Særlig skal TSO-ene ikke begrense kapasiteten i overføringsforbindelser for å fjerne flaskehalser innenfor 

sitt eget kontrollområde, unntatt av ovennevnte grunner og av hensyn til driftssikkerheten(1). Dersom en slik 

situasjon oppstår, skal TSO-ene beskrive den og framlegge den på en åpen måte for alle nettbrukerne. En slik 

situasjon skal godtas bare inntil en langsiktig løsning er funnet. TSO-ene skal beskrive og på en åpen måte 

framlegge for alle nettbrukere de metodene og prosjektene som skal frambringe den langsiktige løsningen. 

1.8  Når nettet balanseres innenfor kontrollområdet gjennom driftstiltak i nettet og gjennom omfordeling, skal TSO-

en ta hensyn til disse tiltakenes innvirkning på tilstøtende kontrollområder. 

1.9  Innen 1. januar 2008 skal det på en samordnet måte og under sikre driftsforhold fastsettes ordninger for 

håndtering av flaskehalser i overføringsforbindelser flere ganger om dagen (intradag-håndtering) for å 

maksimere mulighetene for handel og sikre balansering over landegrensene.  

  

(1) Med driftssikkerhet menes at transmisjonsnettet holdes innenfor avtalte sikkerhetsgrenser. 
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1.10  De nasjonale reguleringsmyndighetene skal regelmessig evaluere metodene for flaskehalshåndtering og skal i 

den forbindelse særlig legge vekt på overholdelse av de prinsippene og reglene som fastsettes i denne forordning 

og i disse retningslinjene, samt de vilkårene som reguleringsmyndighetene selv har fastsatt i henhold til nevnte 

prinsipper og regler. Ved denne evalueringen skal det holdes samråd med alle markedsdeltakere og foretas 

særlige undersøkelser. 

2. Metoder for flaskehalshåndtering 

2.1  Metodene for flaskehalshåndtering skal være markedsbaserte for å fremme effektiv handel over landegrensene. 

Med sikte på dette skal kapasiteten tildeles bare ved hjelp av auksjoner som er eksplisitte (kapasitet) eller 

implisitte (kapasitet og energi). Begge metodene kan anvendes samtidig på samme overføringsforbindelse. Til 

intradag-handel kan det brukes et system med kontinuerlig handel. 

2.2  Avhengig av konkurransevilkårene kan det være nødvendig at ordningene for flaskehalshåndtering muliggjør 

både langsiktig og kortsiktig tildeling av overføringskapasitet. 

2.3  Ved hver framgangsmåte for kapasitetstildeling skal det tildeles en bestemt del av den tilgjengelige kapasiteten i 

overføringsforbindelsene pluss eventuell gjenværende kapasitet som ikke er tildelt tidligere, og eventuell 

kapasitet fristilt fra kapasitetsinnehavere fra tidligere tildelinger. 

2.4  For å fremme effektiv konkurranse skal TSO-ene optimalisere kapasitetens fasthetsgrad, idet de tar hensyn til de 

berørte TSO-enes forpliktelser og rettigheter og markedsdeltakernes forpliktelser og rettigheter. En rimelig del 

av kapasiteten kan tilbys markedet med en lavere fasthetsgrad, men de nøyaktige vilkårene for overføring i 

grensekryssende overføringsforbindelser skal til enhver tid være tilgjengelige for markedsdeltakerne. 

2.5  Kapasitetsrettigheter som tildeles på lang og mellomlang sikt, skal gi rett til bruk av fast overføringskapasitet. De 

skal på spesifiseringstidspunktet være omfattet av prinsippet om at uutnyttet kapasitet går tapt, eller prinsippet 

om at uutnyttet kapasitet må selges. 

2.6  TSO-ene skal definere en egnet struktur for tildeling av kapasitet mellom ulike tidsrammer. Dette kan omfatte en 

mulighet til å reservere en minste prosentdel av kapasiteten i overføringsforbindelsene for tildeling én eller flere 

ganger om dagen. En slik tildelingsstruktur skal gjennomgås av de respektive reguleringsmyndighetene. Når 

TSO-ene utarbeider sine forslag, skal de ta hensyn til 

a) markedenes kjennetegn, 

b) driftsvilkårene, for eksempel virkningene av å nettoberegne fast angitte planer, 

c) harmoniseringsnivået for prosentsatsene og tidsrammene som er vedtatt for de ulike foreliggende ordningene 

for kapasitetstildeling. 

2.7  Kapasitetstildelingen skal ikke innebære forskjellsbehandling av markedsdeltakere som ønsker å bruke sine 

rettigheter til å anvende tosidige forsyningskontrakter eller gi bud på kraftbørser. De høyeste budene skal få 

tilslaget, uansett om de er implisitte eller eksplisitte innenfor en gitt tidsramme. 

2.8  I regioner der finansielle terminmarkeder for kraft er velutviklet og har vist seg å være effektive, kan all kapasitet 

i overføringsforbindelsene tildeles gjennom implisitt auksjon. 

2.9  Bortsett fra for nye overføringsforbindelser som omfattes av et unntak i henhold til artikkel 7 i forordning (EF) 

nr. 1228/2003 eller artikkel 17 i denne forordning, skal det ikke være tillatt å fastsette minstepriser innenfor 

rammen av kapasitetstildelingsmetodene. 

2.10  I prinsippet skal alle potensielle markedsdeltakere kunne delta i tildelingsprosessen uten begrensninger. For å 

unngå å skape eller forverre problemer i forbindelse med en markedsdeltakers mulige utnyttelse av en 

dominerende stilling, kan den relevante regulerings- og/eller konkurransemyndigheten, dersom det er 

hensiktsmessig, innføre begrensninger generelt eller for et enkelt selskap på grunn av markedsdominans. 

2.11  Markedsdeltakere skal på en forpliktende måte spesifisere sin bruk av kapasitet overfor TSO-ene innen en 

fastsatt frist for hver tidsramme. Fristen skal være slik at TSO-ene kan tildele uutnyttet kapasitet på nytt innenfor 

neste relevante tidsramme, herunder intradag-transaksjoner.  
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2.12  Kapasiteten skal kunne omsettes fritt på sekundærmarkedet, forutsatt at TSO-en blir underrettet i tilstrekkelig 

god tid. Dersom en TSO avviser en sekundærhandel (transaksjon), skal dette på en tydelig og åpen måte 

meddeles og forklares for alle markedsdeltakerne av vedkommende TSO, og reguleringsmyndigheten skal 

underrettes. 

2.13  De finansielle følgene av at forpliktelsene knyttet til kapasitetstildeling ikke oppfylles, skal bæres av dem som er 

ansvarlige for unnlatelsen. Dersom markedsdeltakere ikke bruker den kapasiteten de har forpliktet seg til å 

bruke, eller, når det gjelder kapasitet som er auksjonert bort eksplisitt, unnlater å handle på sekundærmarkedet 

eller å tilbakeføre kapasiteten i tide, skal de miste retten til slik kapasitet og betale en avgift som gjenspeiler 

kostnadene. Alle avgifter som gjenspeiler kostnadene for uutnyttet kapasitet, skal være begrunnet og stå i et 

rimelig forhold til kostnadene. Tilsvarende skal en TSO som ikke oppfyller sine forpliktelser, ha plikt til å 

kompensere markedsdeltakeren for tapet av kapasitetsrettigheter. For dette formål skal det ikke tas hensyn til 

driftstap som følge av dette. De viktigste begrepene og metodene for å fastslå ansvar ved manglende oppfyllelse 

av forpliktelser skal fastsettes på forhånd med hensyn til de finansielle følgene og skal gjennomgås av den eller 

de relevante nasjonale reguleringsmyndighetene. 

3. Samordning 

3.1  Tildeling av kapasitet i en overføringsforbindelse skal samordnes og gjennomføres ved at de berørte TSO-ene 

anvender felles framgangsmåter for tildeling. I tilfeller der det forventes at handel mellom to stater (TSO-er) vil 

ha betydelig innvirkning på vilkårene for de fysiske strømmene i en tredjestat (TSO), skal metodene for 

flaskehalshåndtering samordnes mellom alle de berørte TSO-ene gjennom en felles framgangsmåte for 

flaskehalshåndtering. De nasjonale reguleringsmyndighetene og TSO-ene skal sikre at det ikke ensidig utformes 

framgangsmåter for flaskehalshåndtering som har betydelig innvirkning på de fysiske strømmene av elektrisk 

kraft i andre nett. 

3.2  Senest 1. januar 2007 skal det anvendes en felles samordnet metode for flaskehalshåndtering og en felles 

samordnet framgangsmåte for tildeling av kapasitet til markedet minst årlig, månedlig og for påfølgende dag 

mellom statene i følgende regioner: 

a) Nord-Europa (dvs. Danmark, Sverige, Finland, Tyskland og Polen). 

b) Nordvest-Europa (dvs. Benelux, Tyskland og Frankrike). 

c) Italia (dvs. Italia, Frankrike, Tyskland, Østerrike, Slovenia og Hellas). 

d) Det sentrale Øst-Europa (dvs. Tyskland, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Østerrike og Slovenia). 

e) Sørvest-Europa (dvs. Spania, Portugal og Frankrike). 

f) Det forente kongerike, Irland og Frankrike. 

g) De baltiske statene (dvs. Estland, Latvia og Litauen). 

For en overføringsforbindelse som berører stater som tilhører mer enn én region, kan det anvendes en annen 

metode for flaskehalshåndtering for å sikre at den er forenlig med de metodene som anvendes i de andre 

regionene som disse statene tilhører. I dette tilfellet skal de relevante TSO-ene foreslå den metoden som skal 

gjennomgås av de relevante reguleringsmyndighetene. 

3.3  Regionene nevnt i nr. 2.8 kan tildele all kapasitet i overføringsforbindelser gjennom tildeling for påfølgende dag. 

3.4  Det skal fastsettes forenlige framgangsmåter for flaskehalshåndtering i alle disse sju regionene med sikte på å 

skape et virkelig integrert indre marked for elektrisk kraft. Markedsdeltakerne skal ikke stå overfor uforenlige 

regionale systemer. 

3.5  Med sikte på å fremme rettferdig og effektiv konkurranse og handel over landegrensene skal samordningen 

mellom TSO-ene i regionene nevnt i nr. 3.2 omfatte alle trinn fra kapasitetsberegning og optimering av 

kapasitetstildelingen til sikker drift av nettet, med klar ansvarsfordeling. Denne samordningen skal særlig 

omfatte 

a) bruk av en felles overføringsmodell som på en effektiv måte håndterer innbyrdes avhengig fysisk 

parallellflyt, og som tar hensyn til avvik mellom fysiske og kommersielle strømmer,  
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b) tildeling og spesifisering av kapasitet for å håndtere innbyrdes avhengig fysisk parallellflyt på en effektiv 

måte, 

c) identiske forpliktelser for kapasitetsinnehavere til å gi opplysninger om planlagt bruk av kapasiteten, dvs. 

spesifisering av kapasitet (til eksplisitte auksjoner), 

d) identiske tidsrammer og stengetider, 

e) identisk struktur for tildeling av kapasitet mellom ulike tidsrammer (én dag, tre timer, én uke osv.) og med 

hensyn til solgte kapasitetsenheter (kraftmengde i MW, MWh osv.), 

f) enhetlig ramme for kontrakter med markedsdeltakerne, 

g) kontroll av at strømmene oppfyller sikkerhetskravene til nettet med hensyn til driftsplanlegging og 

sanntidsdrift, 

h) regnskapsføring av og oppgjør for tiltak for flaskehalshåndtering. 

3.6  Samordningen skal også omfatte utveksling av opplysninger mellom TSO-er. Informasjonsutvekslingens art, 

tidspunkter og hyppighet skal være forenlig med virksomheten i nr. 3.5 og med elektrisitetsmarkedenes 

virkemåte. Denne informasjonsutvekslingen skal særlig gjøre det mulig for TSO-ene å utarbeide best mulige 

prognoser for den allmenne nettsituasjonen, slik at de kan vurdere strømmene i sine nett og den tilgjengelige 

kapasiteten i overføringsforbindelser. En TSO som samler inn opplysninger på vegne av andre TSO-er, skal 

sende resultatene av datainnsamlingen tilbake til de deltakende TSO-ene. 

4. Tidsplan for markedstransaksjoner 

4.1  Tildelingen av den tilgjengelige overføringskapasiteten skal skje i tilstrekkelig god tid. Før hver tildeling skal de 

berørte TSO-ene i fellesskap offentliggjøre den kapasiteten som skal tildeles, idet de, dersom det er relevant, tar 

hensyn til kapasitet fristilt fra eventuelle faste overføringsrettigheter og, dersom det er relevant, til tilknyttede 

nettoberegnede spesifiseringer, sammen med eventuelle tidsrom da kapasiteten vil være redusert eller ikke 

tilgjengelig (f.eks. på grunn av vedlikehold). 

4.2  Samtidig som det tas fullt hensyn til nettsikkerheten, skal spesifiseringen av overføringsrettigheter skje i 

tilstrekkelig god tid før påfølgende dags transaksjoner i alle de relevante organiserte markedene og før 

offentliggjøringen av den kapasiteten som skal tildeles under tildelingsordningen for påfølgende dag eller den 

intradaglige tildelingsordningen. Spesifiseringene av overføringsrettigheter i motsatt retning skal nettoberegnes 

for å gjøre effektiv bruk av overføringsforbindelsen. 

4.3  Suksessive intradaglige tildelinger av tilgjengelig overføringskapasitet for dag D skal skje på dag D-1 og D, etter 

at de angitte eller faktiske produksjonsplanene for påfølgende dag er utarbeidet. 

4.4  Når TSO-ene forbereder nettdriften for påfølgende dag, skal de utveksle opplysninger med nabo-TSO-ene, 

herunder om sine prognoser for nettopologi, tilgjengeligheten av og den prognostiserte produksjonen i 

produksjonsenhetene samt om lastflyt, med sikte på å utnytte hele nettet best mulig gjennom driftstiltak i 

samsvar med reglene for sikker nettdrift. 

5. Åpenhet 

5.1  TSO-ene skal offentliggjøre alle relevante data om nettilgjengelighet, nettilgang og nettbruk, herunder en rapport 

om hvor og hvorfor det forekommer flaskehalser, metodene som anvendes for å håndtere flaskehalsene, og 

planene for den framtidige håndteringen. 

5.2  TSO-ene skal offentliggjøre en generell beskrivelse av den metoden for flaskehalshåndtering som anvendes 

under ulike omstendigheter for å maksimere kapasiteten som er tilgjengelig for markedet, og en generell plan for 

beregning av kapasiteten i overføringsforbindelsene innenfor de ulike tidsrammene, på grunnlag av de elektriske 

og fysiske forholdene i nettet. Beskrivelsen skal gjennomgås av reguleringsmyndighetene i de berørte 

medlemsstatene. 

5.3  Framgangsmåtene for flaskehalshåndtering og kapasitetstildeling som er i bruk, fristene og framgangsmåtene for 

å søke om kapasitet, en beskrivelse av de tilbudte produktene og forpliktelsene og rettighetene til både TSO-ene 

og den parten som tildeles kapasiteten, herunder det ansvaret som oppstår ved manglende overholdelse av 

forpliktelser, skal beskrives i detalj og gjøres tilgjengelig av TSO-ene på en åpen måte for alle potensielle 

nettbrukere.  
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5.4  Sikkerhetsstandardene for drift og planlegging skal utgjøre en integrerende del av de opplysningene som TSO-

ene skal offentliggjøre i et åpent og offentlig dokument. Dette dokumentet skal også gjennomgås av de nasjonale 

reguleringsmyndighetene. 

5.5  TSO-ene skal offentliggjøre alle relevante data om handel over landegrensene på grunnlag av den best mulige 

prognosen. For å oppfylle denne forpliktelsen skal de berørte markedsdeltakerne gi TSO-ene alle relevante data. 

Måten disse opplysningene offentliggjøres på, skal gjennomgås av reguleringsmyndighetene. TSO-ene skal 

minst offentliggjøre 

a) årlig: opplysninger om den langsiktige utviklingen av overføringsinfrastrukturen og dens innvirkning på 

overføringskapasiteten over landegrensene, 

b) månedlig: måneds- og årsprognoser for overføringskapasiteten som er tilgjengelig for markedet, idet det tas 

hensyn til alle relevante opplysninger som er tilgjengelige for TSO-en på tidspunktet for prognosen (f.eks. 

sommer- og vintersesongenes innvirkning på kapasiteten i ledninger, vedlikehold av nettet, tilgjengelighet av 

produksjonsenheter osv.), 

c) ukentlig: ukesprognoser for overføringskapasiteten som er tilgjengelig for markedet, idet det tas hensyn til 

alle relevante opplysninger som er tilgjengelige for TSO-ene på tidspunktet for prognosen, f.eks. 

værmelding, planlagt vedlikehold av nettet, tilgjengelighet av produksjonsenheter osv.), 

d) daglig: den overføringskapasiteten som er tilgjengelig for markedet for påfølgende dag og intradaglig for 

hver markedstidsenhet, idet det tas hensyn til alle nettoberegnede spesifiseringer for påfølgende dag, 

produksjonsplaner for påfølgende dag, etterspørselsprognoser og planlagt vedlikeholdsarbeid på nettet, 

e) samlet kapasitet som allerede er tildelt, per markedstidsenhet, og alle relevante vilkår for anvendelsen av 

denne kapasiteten (f.eks. pris oppnådd på auksjon, forpliktelser med hensyn til hvordan kapasiteten skal 

anvendes osv.), for å påvise eventuell restkapasitet, 

f) tildelt kapasitet snarest mulig etter hver tildeling, samt en angivelse av prisene som er betalt, 

g) samlet anvendt kapasitet, per markedstidsenhet, umiddelbart etter spesifiseringen, 

h) så nær sanntid som mulig: samlede gjennomførte kommersielle og fysiske strømmer, per markedstidsenhet, 

herunder en beskrivelse av virkningene av alle korrigerende tiltak truffet av TSO-ene (f.eks. begrensninger) 

for å løse nett- eller systemproblemer, 

i) forhåndsinformasjon om planlagte avbrudd og informasjon i ettertid for den foregående dagen om planlagte 

og ikke-planlagte avbrudd for produksjonsenheter som er større enn 100 MW. 

5.6  Alle relevante opplysninger skal gjøres tilgjengelige for markedet i god tid før forhandlingene om alle 

transaksjoner (f.eks. tidspunktet for forhandling om årlige forsyningskontrakter for industrikunder eller 

tidspunktet da bud må sendes til organiserte markeder). 

5.7  TSO-en skal offentliggjøre alle relevante opplysninger om prognosene for etterspørsel og om produksjon i 

henhold til tidsrammene nevnt i nr. 5.5 og 5.6. TSO-en skal også offentliggjøre relevante opplysninger som er 

nødvendige for det grensekryssende balansemarkedet. 

5.8  Når prognoser offentliggjøres, skal etterhåndsverdiene for prognosen også offentliggjøres i tidsrommet som 

følger etter det tidsrommet prognosen gjelder, eller senest påfølgende dag (D + 1). 

5.9  Alle opplysninger som offentliggjøres av TSO-ene, skal stilles gratis til rådighet i en lett tilgjengelig form. Alle 

data skal også stilles til rådighet gjennom egnede og standardiserte midler for informasjonsutveksling, som skal 

defineres i nært samarbeid med markedsdeltakerne. Dataene skal omfatte opplysninger om tidligere tidsrom, 

minst to år, slik at nye markedsdeltakere også kan få tilgang til slike data. 

5.10  TSO-ene skal regelmessig utveksle et sett av tilstrekkelig nøyaktige data om nett og lastflyt for å gjøre det mulig 

for hver TSO å beregne lastflyten i sitt berørte område. Det samme datasettet skal på anmodning gjøres 

tilgjengelig for reguleringsmyndighetene og Kommisjonen. Reguleringsmyndighetene og Kommisjonen skal 

sikre at dette datasettet behandles fortrolig av dem selv og enhver rådgiver som utfører analysearbeid for dem på 

grunnlag av disse dataene. 
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6. Bruk av flaskehalsinntekter 

6.1  Framgangsmåter for flaskehalshåndtering for en på forhånd angitt tidsramme kan gi inntekter bare ved 

flaskehalser som oppstår innenfor denne tidsrammen, med mindre det dreier seg om nye overføringsforbindelser 

som er omfattet av et unntak i henhold til artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1228/2003 eller artikkel 17 i denne 

forordning. Framgangsmåten for fordeling av disse inntektene skal revideres av reguleringsmyndighetene og skal 

verken vri tildelingsprosessen til fordel for en part som søker om kapasitet eller energi, eller være til hinder for at 

flaskehalsen reduseres. 

6.2  De nasjonale reguleringsmyndighetene skal åpent redegjøre for anvendelsen av inntekter fra tildelingen av 

kapasitet i overføringsforbindelser. 

6.3  Flaskehalsinntektene skal deles mellom de berørte TSO-ene i henhold til kriterier som de har avtalt seg imellom, 

og som skal gjennomgås av de respektive reguleringsmyndighetene. 

6.4  TSO-ene skal på forhånd fastsette nøyaktig hvordan de skal bruke eventuelle flaskehalsinntekter de kan få, og 

rapportere om den faktiske bruken av disse inntektene. Reguleringsmyndighetene skal verifisere at denne bruken 

er i samsvar med denne forordning og disse retningslinjene, og at de samlede flaskehalsinntektene som følger av 

tildeling av kapasitet i overføringsforbindelser, brukes til ett eller flere av de tre formålene angitt i artikkel 16 

nr. 6 i denne forordning. 

6.5 Senest 31. juli hvert år skal reguleringsmyndighetene offentliggjøre en rapport som angir beløpet for de 

inntektene som er opptjent i tidsrommet på tolv måneder fram til 30. juni samme år, og om bruken av disse 

inntektene, sammen med en bekreftelse på at denne bruken er i samsvar med denne forordning og disse 

retningslinjene, og at de samlede flaskehalsinntektene brukes til ett eller flere av de tre fastsatte formålene. 

6.6  Bruk av flaskehalsinntekter til investeringer for å opprettholde eller øke kapasiteten i overføringsforbindelser bør 

forbeholdes bestemte forhåndsdefinerte prosjekter som bidrar til å avhjelpe de foreliggende tilknyttede 

flaskehalsene, og som dessuten kan gjennomføres innen rimelig tid, særlig med hensyn til godkjennings-

prosessen. 

 ______   



20.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 34/467 

 

VEDLEGG II 

SAMMENLIGNINGSTABELL 

Forordning (EF) nr. 1228/2003 Denne forordning 

Artikkel 1 Artikkel 1 

Artikkel 2 Artikkel 2 

— Artikkel 3 

— Artikkel 4 

— Artikkel 5 

— Artikkel 6 

— Artikkel 7 

— Artikkel 8 

— Artikkel 9 

— Artikkel 10 

— Artikkel 11 

— Artikkel 12 

Artikkel 3 Artikkel 13 

Artikkel 4 Artikkel 14 

Artikkel 5 Artikkel 15 

Artikkel 6 Artikkel 16 

Artikkel 7 Artikkel 17 

Artikkel 8 Artikkel 18 

Artikkel 9 Artikkel 19 

Artikkel 10 Artikkel 20 

Artikkel 11 Artikkel 21 

Artikkel 12 Artikkel 22 

Artikkel 13 Artikkel 23 

Artikkel 14 Artikkel 24 

— Artikkel 25 

Artikkel 15 Artikkel 26 

Vedlegg Vedlegg I 

 



Nr. 34/468 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.5.2020 

 

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 715/2009 

av 13. juli 2009 

om vilkår for tilgang til transmisjonsnett for naturgass og om oppheving av forordning  

(EF) nr. 1775/2005(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION har — 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

fellesskap, særlig artikkel 95, 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Formålet med det indre marked for naturgass, som er 

blitt gradvis gjennomført siden 1999, er å skape faktiske 

valgmuligheter for alle forbrukere i Fellesskapet, enten 

de er privatpersoner eller virksomheter, nye forretnings-

muligheter og økt handel over landegrensene, slik at det 

kan oppnås effektiviseringsgevinster, konkurranse-

dyktige priser og høyere kvalitet på tjenestene, samt å 

bidra til forsyningssikkerhet og bærekraftig utvikling. 

2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/55/EF av 

26. juni 2003 om felles regler for det indre marked for 

naturgass(4) og europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1775/2005 av 28. september 2005 om vilkår for 

tilgang til overføringsnett for naturgass(5) har vært 

viktige ledd i innføringen av et indre marked for 

naturgass. 

3) Erfaring fra gjennomføringen og overvåkingen av et 

første sett av retningslinjer for god praksis vedtatt av 

Det europeiske forum for regulering av gass (heretter 

kalt «Madrid-forumet») i 2002 viser at de reglene som 

er fastsatt i retningslinjene, må gjøres rettslig bindende 

for å sikre at de gjennomføres fullt ut i alle medlems-

stater, og for å gi en minimumsgaranti for like vilkår for 

markedstilgang i praksis. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 211 av 14.8.2009, 

s. 36, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 

5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 av 7.2.2019, 

s. 53. 

(1) EUT C 211 av 19.8.2008, s. 23. 

(2) EUT C 172 av 5.7.2008, s. 55. 

(3) Europaparlamentsuttalelse av 9. juli 2008 (ennå ikke offentliggjort 

i EUT), Rådets felles holdning av 9. januar 2009 (EUT C 75 E av 

31.3.2009, s. 38) og Europaparlamentets holdning av  

22. april 2009 (ennå ikke offentliggjort i EUT). Rådsbeslutning av 

25. juni 2009. 
(4) EUT L 176 av 15.7.2003, s. 57. 
(5) EUT L 289 av 3.11.2005, s. 1. 

4) Et andre sett av felles regler kalt «andre sett av 

retningslinjer for god praksis» ble vedtatt ved Madrid-

forumets møte 24.–25. september 2003, og formålet 

med denne forordning er å fastsette, på grunnlag av 

disse retningslinjene, grunnleggende prinsipper og 

regler for nettilgang og tilgangstjenester for tredjemann, 

flaskehalshåndtering, oversiktlighet, balansering og 

handel med kapasitetsrettigheter. 

5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/73/EF av 

13. juli 2009 om felles regler for det indre marked for 

naturgass(6) åpner for muligheten for en kombinert 

operatør av transmisjons- og distribusjonsnett. 

Bestemmelsene i denne forordning krever derfor ingen 

endring av oppbygningen av nasjonale transmisjons- og 

distribusjonsnett som er i samsvar med de relevante 

bestemmelsene i nevnte direktiv. 

6) Høytrykksgassrørledninger som forbinder lokale distri-

butører med gassnettet, og som ikke hovedsakelig 

brukes i forbindelse med lokal distribusjon, omfattes av 

denne forordnings virkeområde. 

7) Det må fastsettes kriterier for fastsettelsen av tariffer for 

nettilgang som sikrer at tariffene fullt ut er i samsvar 

med prinsippet om ikke-diskriminering, oppfyller 

behovene til et velfungerende indre marked, tar fullt 

hensyn til nettets funksjonsdyktighet og gjenspeiler de 

faktiske påløpte kostnadene, i den grad slike kostnader 

tilsvarer kostnadene til en effektiv og strukturelt 

sammenlignbar nettoperatør og er oversiktlige, samtidig 

som de gir en rimelig avkastning på investeringene, og 

idet det eventuelt tas hensyn til regulringsmyndig-

hetenes sammenlignende analyser av tariffer. 

8) Ved beregning av tariffer for nettilgang er det viktig å ta 

hensyn til faktiske påløpte kostnader, i den grad slike 

kostnader tilsvarer kostnadene til en effektiv og 

strukturelt sammenlignbar nettoperatør og er over-

siktlige, samt til behovet for en rimelig avkastning på 

investeringene og for stimuleringstiltak for å bygge ny 

infrastruktur, herunder særlige regler for nye investe-

ringer som fastsatt i direktiv 2009/73/EF. I denne 

sammenheng, og særlig dersom det er effektiv 

konkurranse mellom rørledninger, er det viktig å ta 

hensyn til reguleringsmyndighetenes sammenlignende 

analyser av tariffer. 

9) Bruk av markedsbaserte ordninger, for eksempel 

auksjoner, for å fastsette tariffer må være forenlig med 

bestemmelsene i direktiv 2009/73/EF.  

  

(6) EUT L 211 av 14.8.2009, s. 94. 

2020/EØS/34/52 
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10) Et felles minste sett av tilgangstjenester for tredjemann 

er nødvendig for i praksis å opprette en felles minste-

standard for tilgang i hele Fellesskapet, for å sikre at 

tilgangstjenestene for tredjemann er tilstrekkelig 

forenlige, og for at fordelene med et velfungerende 

indre marked for gass kan utnyttes. 

11) På det nåværende tidspunkt er det visse forhold som 

hindrer salg av gass på like vilkår og uten diskrimine-

ring eller ulemper i Fellesskapet. Framfor alt er ikke-

diskriminerende nettilgang og et like effektivt 

myndighetstilsyn i alle medlemsstatene ennå ikke på 

plass, og isolerte markeder finnes fortsatt. 

12) Det bør oppnås tilstrekkelig overføringskapasitet for 

gass over landegrensene, og markedsintegrasjon bør 

fremmes med sikte på å gjennomføre det indre marked 

for naturgass. 

13) Kommisjonsmeldingen av 10. januar 2007 med tittelen 

«An Energy Policy for Europe» (en energipolitikk for 

Europa) understreket viktigheten av å gjennomføre det 

indre marked for naturgass og skape like vilkår for alle 

naturgassforetak i Fellesskapet. Kommisjonsmeldingene 

av 10. januar 2007 med titlene «Prospects for the 

internal gas and electricity market» (utsikter for det 

indre gass- og elektrisitetsmarkedet) og «Inquiry 

pursuant to Article 17 of Regulation (EC) No 1/2003 

into the European gas and electricity sectors (Final 

Report)» (undersøkelse av den europeiske gass- og 

elektrisitetssektoren i henhold til artikkel 17 i 

forordning (EF) nr. 1/2003) viste at dagens regler og 

tiltak verken skaper de nødvendige rammer eller legger 

til rette for at det skapes overføringskapasitet som vil 

bidra til å nå målet om et velfungerende, effektivt og 

åpent indre marked. 

14) I tillegg til at de nåværende rammereglene bør gjennom-

føres fullt ut, bør rammereglene for det indre marked for 

naturgass fastsatt i forordning (EF) nr. 1775/2005 

tilpasses i tråd med disse meldingene. 

15) Særlig er økt samarbeid og samordning mellom opera-

tører av transmisjonsnett nødvendig for å utarbeide 

nettregler for ytelse og forvaltning av effektiv og 

oversiktlig tilgang til transmisjonsnett over lande-

grensene, og for å sikre en samordnet og tilstrekkelig 

framtidsrettet planlegging og fornuftig teknisk utvikling 

av transmisjonsnettet i Fellesskapet, herunder 

opprettelse av overføringskapasitet, idet det tas behørig 

hensyn til miljøet. Disse nettreglene bør være i tråd med 

rammeretningslinjer som er av ikke-bindende art 

(rammeretningslinjer), og som er utarbeidet av Byrået 

for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter 

opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 713/2009 av 13. juli 2009 om opprettelse av et byrå 

for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter(1) 

  

(1) EUT L 211 av 14.8.2009, s. 1. 

(Byrået). Byrået bør delta i revisjon, på grunnlag av 

faktiske forhold, av utkast til nettregler, herunder deres 

samsvar med rammeretningslinjene, og det bør kunne 

anbefale at de vedtas av Kommisjonen. Byrået bør 

vurdere foreslåtte endringer av nettreglene, og det bør 

kunne anbefale at de vedtas av Kommisjonen. Opera-

tører av transmisjonsnett bør drive sine nett i samsvar 

med disse nettreglene. 

16) For å sikre optimal forvaltning av transmisjonsnettet for 

gass i Fellesskapet bør det opprettes et europeisk nett av 

operatører av transmisjonsnett for gass (ENTSO for 

gass). Oppgavene til ENTSO for gass bør utføres i 

samsvar med Fellesskapets konkurranseregler, som 

fortsetter å gjelde for beslutninger som treffes av 

ENTSO for gass. ENTSO for gass bør ha klart definerte 

oppgaver, og dets arbeidsmetoder bør sikre at ENTSO 

for gass er effektivt, oversiktlig og representativt. 

Nettreglene som utarbeides av ENTSO for gass, er ikke 

ment å erstatte nødvendige nasjonale nettregler for 

innenlandske forhold. Ettersom det kan oppnås større 

framskritt gjennom en regional tilnærming, bør 

operatører av transmisjonsnett opprette regionale 

strukturer innenfor den overordnede samarbeids-

strukturen og samtidig sikre at resultatene på regionalt 

plan er i samsvar med nettreglene og ikke-bindende 

tiårige nettutviklingsplaner på fellesskapsplan. 

Samarbeid innen slike regionale strukturer forutsetter at 

nettaktivitetene atskilles effektivt fra produksjons- og 

forsyningsaktivitetene. Uten en slik atskillelse kan 

regionalt samarbeid mellom operatører av transmisjons-

nett innebære risiko for konkurransebegrensende atferd. 

Medlemsstatene bør fremme samarbeid og overvåke 

nettdriftens effektivitet på regionalt plan. Det regionale 

samarbeidet bør være forenlig med innføringen av et 

konkurransebasert og effektivt indre marked for gass. 

17) Alle markedsdeltakere har interesse av det arbeidet som 

forventes utført av ENTSO for gass. En effektiv 

samrådsprosess er derfor avgjørende, og eksisterende 

strukturer som er etablert for å lette og effektivisere 

samrådsprosessen, for eksempel EASEE (European 

Association for the Streamlining of Energy Exchange), 

nasjonale reguleringsmyndigheter og Byrået, bør spille 

en viktig rolle. 

18) For å sikre økt oversiktlighet når det gjelder utviklingen 

av transmisjonsnettet for gass i Fellesskapet, bør ENTSO 

for gass utarbeide, offentliggjøre og regelmessig 

oppdatere en ikke-bindende tiårig nettutviklingsplan for 

Fellesskapet (nettutviklingsplan for Fellesskapet). 

Levedyktige transmisjonsnett for gass og nødvendige 

regionale overføringsforbindelser, som er relevante i et 

kommersielt perspektiv eller for forsyningssikkerheten, 

bør omfattes av denne nettutviklingsplanen.  



Nr. 34/470 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.5.2020 

 

19) For å styrke konkurransen gjennom likvide engros-

markeder for gass er det avgjørende at det kan handles 

med gass uavhengig av hvor i systemet den befinner 

seg. Den eneste måten å oppnå dette på, er å gi 

nettbrukerne mulighet til å reservere tilførsels- og 

uttakskapasitet hver for seg, slik at gassen transporteres 

gjennom soner i stedet for langs avtalefestede ruter. De 

fleste berørte parter ga allerede på det sjette møtet i 

Madrid-forumet 30. og 31. oktober 2002 uttrykk for at 

de foretrakk tilførsels- og uttakssystemet som middel til 

å utvikle konkurransen. Tariffer bør ikke være 

avhengige av transportrute. Tariffen som fastsettes for 

ett eller flere tilførselspunkter, bør derfor ikke være 

knyttet til tariffen som er fastsatt for ett eller flere 

uttakspunkter, og omvendt. 

20) Henvisninger til harmoniserte transportavtaler i 

forbindelse med ikke-diskriminerende tilgang til trans-

misjonsnettoperatørers nett innebærer ikke at vilkårene i 

transportavtalene til en bestemt operatør i en medlems-

stat må være de samme som vilkårene til en annen 

operatør i samme medlemsstat eller en annen medlems-

stat, med mindre det er fastsatt minstekrav som alle 

transportavtaler skal oppfylle. 

21) Gassnettene er i høy grad preget av avtalebetingede 

flaskehalser. Prinsippene for flaskehalshåndtering og 

kapasitetstildeling for nye eller nylig inngåtte avtaler 

baseres derfor på frigjøring av uutnyttet kapasitet ved at 

nettbrukerne får mulighet til å leie ut eller videreselge 

sin avtalte kapasitet, og ved at operatørene av trans-

misjonsnett forpliktes til å tilby uutnyttet kapasitet på 

markedet, minst på dagen-før-basis og som avbrytbar 

kapasitet. Med tanke på at eksisterende avtaler utgjør en 

stor andel, og at det er behov for å skape reelt like vilkår 

for brukere av ny og eksisterende kapasitet, bør disse 

prinsippene anvendes for all avtalt kapasitet, også 

eksisterende avtaler. 

22) Selv om fysiske flaskehalser på det nåværende tidspunkt 

sjelden utgjør et problem i Fellesskapet, kan det bli et 

problem i framtiden. Det er derfor viktig å fastsette 

grunnprinsippene for tildeling av kapasitet ved slik 

overbelastning av nettene. 

23) Markedsovervåking som de nasjonale til-

synsmyndighetene og Kommisjonen har gjennomført i 

de senere år, har vist at dagens oversiktlighetskrav og 

regler om tilgang til infrastruktur ikke er tilstrekkelige 

til å sikre et reelt, velfungerende, åpent og effektivt 

indre marked for gass. 

24) Lik tilgang til opplysninger om nettets fysiske tilstand 

og effektivitet er nødvendig for å sikre at alle markeds-

deltakere har mulighet til å vurdere den generelle 

tilbuds- og etterspørselssituasjonen og kartlegge år-

sakene til svingninger i engrosprisen. Dette omfatter 

mer nøyaktige opplysninger om tilbud og etterspørsel, 

nettverkskapasitet, strømmer og vedlikehold, balansering 

og tilgjengelighet og utnyttelse av lagringskapasitet. 

Ettersom disse opplysningene er avgjørende for at 

markedet skal fungere, er det nødvendig å lempe på de 

eksisterende restriksjonene på offentliggjøring, som har 

bakgrunn i fortrolighetshensyn. 

25) Krav om fortrolighet for forretningsmessig følsomme 

opplysninger er imidlertid særlig relevante når det 

gjelder opplysninger som er av kommersielt strategisk 

betydning for selskapet, når det bare finnes én bruker av 

et lagringsanlegg, eller – med hensyn til opplysninger 

om uttakspunkter i et nett eller delnett som ikke er 

koplet til et annet transmisjons- eller distribusjonsnett, 

men til én industriell sluttkunde – når offentliggjøring 

ville avsløre konfidensielle opplysninger om kundens 

produksjonsprosess. 

26) For at tilliten i markedet skal kunne økes, må deltakerne 

være sikre på at foretak som misbruker sin stilling, kan 

pålegges sanksjoner som er virkningsfulle, står i forhold 

til overtredelsen og virker avskrekkende. Ved-

kommende myndigheter bør gis myndighet til å 

undersøke påstander om markedsmisbruk på en effektiv 

måte. For dette formål må vedkommende myndigheter 

ha tilgang til opplysninger om forretningsbeslutninger 

truffet av forsyningsforetak. På gassmarkedet meddeles 

alle disse beslutningene til nettoperatørene i form av 

kapasitetsreservasjoner, spesifiseringer og gjennomførte 

strømmer. Nettoperatørene bør holde opplysninger om 

slike beslutninger lett tilgjengelige for vedkommende 

myndigheter i et bestemt tidsrom. Videre bør ved-

kommende myndigheter regelmessig kontrollere at 

operatører av transmisjonsnett overholder reglene. 

27) Tilgangen til gasslagringsanlegg og anlegg for flytende 

naturgass (LNG) er utilstrekkelig i enkelte medlems-

stater, og gjennomføringen av de eksisterende reglene 

må derfor forbedres. Gruppen av europeiske regule-

ringsmyndigheter for elektrisk kraft og gass (ERGEG) 

har på grunnlag av sin overvåking konkludert med at de 

frivillige retningslinjene for god praksis for operatører 

av lagringsnett vedrørende tilgang for tredjemann, som 

alle berørte parter ble enige om på Madrid-forumet, ikke 

anvendes i tilstrekkelig grad og derfor må gjøres 

bindende. 

28) Ikke-diskriminerende og oversiktlige balanserings-

systemer som drives av operatører av transmisjonsnett, 

er viktige ordninger, særlig for nykommere på 

markedet, som kan ha vanskeligere for å balansere sin 

samlede salgsportefølje enn selskaper som allerede er 

etablert på det aktuelle markedet. Det må derfor 

fastsettes regler for å sikre at operatører av trans-

misjonsnett benytter slike ordninger på en måte som er 

forenlig med ikke-diskriminerende, oversiktlige og 

effektive vilkår for tilgang til nettet. 

29) Handel med primære kapasitetsrettigheter er et viktig 

ledd i utviklingen av et konkurransemarked og for å 

skape likviditet. Denne forordning bør derfor fastsette 

grunnleggende regler for slik handel.  
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30) Nasjonale reguleringsmyndigheter bør sikre over-

holdelse av reglene i denne forordning og de retnings-

linjer som fastsettes i henhold til den. 

31) I retningslinjene vedlagt denne forordning er det fastsatt 

særskilte detaljerte gjennomføringsregler på grunnlag av 

det andre settet av retningslinjer for god praksis. Ved 

behov vil disse reglene med tiden bli videreutviklet, idet 

det tas hensyn til forskjellene mellom nasjonale 

gassnett. 

32) Før Kommisjonen foreslår å endre retningslinjene 

vedlagt denne forordning, bør den rådspørre alle parter 

som er berørt av retningslinjene, representert ved 

bransjeorganisasjonene, og alle medlemsstater i Madrid-

forumet. 

33) Medlemsstatene og vedkommende nasjonale myndigheter 

bør pålegges å gi Kommisjonen alle relevante opplys-

ninger. Kommisjonen bør behandle slike opplysninger 

fortrolig. 

34) Denne forordning og de retningslinjer som vedtas i 

samsvar med den, berører ikke anvendelsen av Felles-

skapets konkurranseregler. 

35) De tiltakene som er nødvendige for gjennomføringen av 

denne forordning, bør vedtas i samsvar med råds-

beslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse 

av nærmere regler for utøvelsen av den gjennom-

føringsmyndighet som er gitt Kommisjonen(1). 

36) Kommisjonen bør særlig gis myndighet til å fastsette 

eller vedta de nødvendige retningslinjene for å oppnå 

det minstemålet av harmonisering som kreves for å nå 

målene med denne forordning. Ettersom disse tiltakene 

er allmenne og har som formål å endre ikke-grunnleg-

gende bestemmelser i denne forordning eller å utfylle 

den med nye ikke-grunnleggende bestemmelser, bør de 

vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med 

kontroll fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF. 

37) Ettersom formålet for denne forordning, som er å 

fastsette rettferdige regler for vilkårene for tilgang til 

transmisjonsnett for naturgass og lagrings- og LNG-

anlegg, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlems-

statene og derfor bedre kan nås på fellesskapsplan, kan 

Fellesskapet vedta tiltak i samsvar med nærhets-

prinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar 

med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte 

artikkel går denne forordning ikke lenger enn det som er 

nødvendig for å nå dette målet. 

38) På grunn av omfanget av de endringene som gjøres i 

forordning (EF) nr. 1775/2005, bør de berørte 

bestemmelsene av klarhets- og rasjonaliseringshensyn 

omarbeides ved at de samles i én tekst i en ny 

forordning — 

  

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

Formålet med denne forordning er å 

a) fastsette ikke-diskriminerende regler for vilkårene for 

tilgang til transmisjonsnett for naturgass, idet det tas hensyn 

til de nasjonale og regionale markedenes særtrekk, med 

henblikk på å sikre at det indre marked for gass fungerer på 

en tilfredsstillende måte, 

b) fastsette ikke-diskriminerende regler for vilkårene for 

tilgang til LNG- og lagringsanlegg, idet det tas hensyn til de 

nasjonale og regionale markedenes særtrekk, og 

c) tilrettelegge for utvikling av et velfungerende og oversiktlig 

engrosmarked med et høyt nivå av forsyningssikkerhet for 

gass samt fastsette ordninger for å harmonisere reglene for 

nettilgang for handel med gass over landegrensene. 

Målene nevnt i første ledd skal omfatte fastsettelse av 

harmoniserte prinsipper for tariffer for tilgang til nettet, men 

ikke til lagringsanlegg, eller metodene for beregning av slike 

tariffer, opprettelse av tilgangstjenester for tredjemann og 

harmoniserte prinsipper for kapasitetstildeling og flaskehals-

håndtering, fastsettelse av oversiktlighetskrav, balanserings-

regler og gebyrer for ubalanse samt tilrettelegging for handel 

med kapasitet. 

Denne forordning, med unntak av artikkel 19 nr. 4, skal gjelde 

bare for lagringsanlegg som omfattes av artikkel 33 nr. 3 eller 

4 i direktiv 2009/73/EF. 

Medlemsstatene kan opprette en enhet eller et organ i samsvar 

med direktiv 2009/73/EF for det formål å utføre en eller flere av 

de funksjoner som vanligvis tildeles operatøren av trans-

misjonsnettet, som skal være underlagt kravene i denne 

forordning. Nevnte enhet eller organ skal sertifiseres i samsvar 

med artikkel 3 i denne forordning og utpekes i samsvar med 

artikkel 10 i direktiv 2009/73/EF. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

1. I denne forordning menes med 

1) «transmisjon» transport av naturgass gjennom et nett som 

hovedsakelig består av høytrykksgassrørledninger, unntatt 

oppstrømsgassrørledningsnett og unntatt den del av 

høytrykksgassrørledningene som hovedsakelig brukes til 

lokal distribusjon av naturgass, med sikte på levering til 

kunder, men ikke forsyning,  
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2) «transportavtale» en avtale som operatøren av trans-

misjonsnettet har inngått med en nettbruker med sikte på å 

utføre transmisjon, 

3) «kapasitet» den maksimale gassmengden, uttrykt i 

normalkubikkmeter per tidsenhet eller i energienhet per 

tidsenhet, som nettbrukeren har rett til i henhold til 

bestemmelsene i transportavtalen, 

4) «uutnyttet kapasitet» fast kapasitet som en nettbruker har 

anskaffet i henhold til en transportavtale, men som 

brukeren ikke har spesifisert innen fristen fastsatt i 

avtalen, 

5) «flaskehalshåndtering» håndtering av den kapasitets-

porteføljen som tilbys av operatøren av transmisjonsnettet, 

med sikte på at den tekniske kapasiteten utnyttes optimalt 

og maksimalt, og at framtidige flaskehalser og metnings-

punkter oppdages i tide, 

6) «sekundærmarked» markedet for den kapasiteten som 

handles på andre måter enn på primærmarkedet, 

7) «spesifisering» forhåndsmelding fra nettbrukeren til 

operatøren av transmisjonsnettet om den faktiske gass-

mengden som brukeren ønsker å tilføre nettet eller ta ut av 

nettet, 

8) «ny spesifisering» etterfølgende melding om korrigert 

spesifisering, 

9) «nettets funksjonsdyktighet» den tilstanden der naturgas-

sens trykk og kvalitet i et transmisjonsnett, herunder 

nødvendige transmisjonsanlegg, forblir innenfor de nedre 

og øvre grenser som er fastsatt av operatøren av trans-

misjonsnettet, slik at transmisjonen av naturgass er sikret 

fra et teknisk synspunkt, 

10) «balanseringsperiode» den perioden da hver nettbruker må 

utjevne uttaket av en mengde naturgass, uttrykt i 

energienheter, ved å tilføre transmisjonsnettet samme 

mengde naturgass, i samsvar med transportavtalen eller 

nettreglene, 

11) «nettbruker» en kunde eller potensiell kunde av en 

operatør av transmisjonsnett, samt operatørene av trans-

misjonsnettene selv, i den grad det er nødvendig for at de 

skal kunne utføre sine funksjoner i forbindelse med 

transmisjon, 

12) «avbrytbare tjenester» tjenester som operatøren av 

transmisjonsnettet tilbyr i forbindelse med avbrytbar 

kapasitet, 

13) «avbrytbar kapasitet» gasstransmisjonskapasitet som 

operatøren av transmisjonsnettet kan avbryte i henhold til 

vilkårene i transportavtalen, 

14) «langsiktige tjenester» tjenester som operatøren av 

transmisjonsnettet tilbyr med en varighet på ett år eller 

mer, 

15) «kortsiktige tjenester» tjenester som operatøren av 

transmisjonsnettet tilbyr med en varighet på mindre enn 

ett år, 

16) «fast kapasitet» gasstransmisjonskapasitet som i henhold 

til avtale er garantert som avbruddsfri av operatøren av 

transmisjonsnettet, 

17) «faste tjenester» tjenester som operatøren av transmisjons-

nettet tilbyr i forbindelse med fast kapasitet, 

18) «teknisk kapasitet» den maksimale faste kapasiteten som 

operatøren av transmisjonsnettet kan tilby nettbrukerne, 

idet det tas hensyn til nettets funksjonsdyktighet og drifts-

kravene til transmisjonsnettet, 

19) «avtalt kapasitet» kapasitet som operatøren av trans-

misjonsnettet har tildelt en nettbruker i henhold til en 

transportavtale, 

20) «tilgjengelig kapasitet» den delen av den tekniske 

kapasiteten som ikke er tildelt, og som fortsatt er 

tilgjengelig for nettet på det aktuelle tidspunktet, 

21) «avtalebetinget flaskehals» en situasjon der etterspørselen 

etter fast kapasitet overstiger den tekniske kapasiteten, 

22) «primærmarked» markedet for den kapasiteten som 

handles direkte av operatøren av transmisjonsnettet, 

23) «fysisk flaskehals» en situasjon der etterspørselen etter 

faktiske leveranser overstiger den tekniske kapasiteten på 

et gitt tidspunkt, 

24) «kapasitet ved LNG-anlegg » kapasitet ved en LNG-

terminal for omdanning av naturgass til væske, eller 

import, lossing, midlertidig lagring eller regassifisering av 

LNG, eller tilleggstjenester i forbindelse med dette, 

25) «volum» den mengden gass som en bruker av et 

lagringsanlegg har rett til å lagre, 

26) «uttakskapasitet» med hvilken rate en bruker av et 

lagringsanlegg har rett til å ta ut gass fra lagringsanlegget, 

27) «tilførselskapasitet» med hvilken rate en bruker av et 

lagringsanlegg har rett til å tilføre gass til lagrings-

anlegget, 

28) «lagringskapasitet» en kombinasjon av volum, tilførsels-

kapasitet og uttakskapasitet. 

2. Uten at det berører definisjonene i nr. 1 i denne artikkel, 

kommer de definisjonene i artikkel 2 i direktiv 2009/73/EF som 

er relevante for anvendelsen av denne forordning, også til 

anvendelse, med unntak av definisjonen av transmisjon i nr. 3 i 

nevnte artikkel. 

De definisjonene i nr. 1 punkt 3–23 i denne artikkel som gjelder 

transmisjon, får tilsvarende anvendelse for lagrings- og LNG-

anlegg.  
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Artikkel 3 

Sertifisering av operatører av transmisjonsnett 

1. Dersom Kommisjonen mottar underretning om en 

beslutning om sertifisering av en operatør av transmisjonsnett i 

henhold til artikkel 10 nr. 6 i direktiv 2009/73/EF, skal den 

straks behandle denne. Senest to måneder etter datoen for 

mottak av underretningen skal Kommisjonen avgi sin uttalelse 

til den relevante nasjonale reguleringsmyndigheten om 

underretningens forenlighet med artikkel 10 nr. 2 eller artikkel 

11 samt artikkel 9 i direktiv 2009/73/EF. 

I forbindelse med utarbeidingen av uttalelsen nevnt i første ledd 

kan Kommisjonen be Byrået om en uttalelse om den nasjonale 

reguleringsmyndighetens beslutning. I så tilfelle skal 

tidsrommet på to måneder nevnt i første ledd forlenges med 

ytterligere to måneder. 

Dersom det ikke foreligger en uttalelse fra Kommisjonen innen 

fristene nevnt i første og annet ledd, skal Kommisjonen anses 

for ikke å reise innvendinger mot reguleringsmyndighetens 

beslutning. 

2. Senest to måneder etter at den nasjonale regulerings-

myndigheten har mottatt Kommisjonens uttalelse, skal den 

treffe sin endelige beslutning om sertifisering av operatøren av 

transmisjonsnettet, idet den tar størst mulig hensyn til denne 

uttalelsen. Reguleringsmyndighetens beslutning og Kommi-

sjonens uttalelse skal offentliggjøres sammen. 

3. Når som helst under framgangsmåten kan regulerings-

myndighetene og/eller Kommisjonen anmode en operatør av 

transmisjonsnett og/eller et foretak som utøver produksjons- 

eller forsyningsvirksomhet, om opplysninger som er relevante 

for at de skal kunne utføre sine oppgaver i henhold til denne 

artikkel. 

4. Reguleringsmyndighetene og Kommisjonen skal behandle 

forretningsmessig følsomme opplysninger fortrolig. 

5. Kommisjonen kan vedta retningslinjer med nærmere 

opplysninger om framgangsmåten som skal følges ved 

anvendelsen av nr. 1 og 2. Disse tiltakene, som har som formål 

å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i denne forordning 

ved å utfylle den, skal vedtas etter framgangsmåten med 

forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 28 nr. 2. 

6. Dersom Kommisjonen har mottatt underretning om 

sertifisering av en operatør av transmisjonsnett i henhold til 

artikkel 9 nr. 10 i direktiv 2009/73/EF, skal den treffe 

beslutning om sertifisering. Reguleringsmyndigheten skal rette 

seg etter Kommisjonens beslutning. 

Artikkel 4 

Europeisk nettverk av operatører av transmisjonsnett for 

gass 

Alle operatører av transmisjonsnett skal samarbeide på 

fellesskapsplan gjennom ENTSO for gass for å fremme 

gjennomføringen av et velfungerende indre marked for 

naturgass og handel over landegrensene samt for å sikre optimal 

forvaltning, samordnet drift og holdbar teknisk utvikling av det 

europeiske transmisjonsnettet for naturgass. 

Artikkel 5 

Opprettelse av ENTSO for gass 

1. Innen 3. mars 2011 skal operatørene av transmisjonsnett 

for gass framlegge for Kommisjonen og Byrået utkast til 

vedtekter for det kommende ENTSO for gass, en liste over dets 

medlemmer og utkast til dets forretningsorden, herunder regler 

for samråd med andre berørte parter. 

2. Senest to måneder etter datoen for mottak skal Byrået, 

etter formelt å ha rådført seg med de organisasjonene som 

representerer alle berørte parter, særlig nettbrukerne, herunder 

kunder, avgi en uttalelse til Kommisjonen om utkastet til 

vedtekter, listen over medlemmer og utkastet til forretnings-

orden. 

3. Kommisjonen skal avgi en uttalelse om utkastet til 

vedtekter, listen over medlemmer og utkastet til forretnings-

orden, der det tas behørig hensyn til Byråets uttalelse som 

fastsatt i nr. 2, innen tre måneder etter datoen for mottak av 

Byråets uttalelse. 

4. Senest tre måneder etter datoen for mottak av Kommi-

sjonens uttalelse skal operatørene av transmisjonsnett opprette 

ENTSO for gass og vedta og offentliggjøre dets vedtekter og 

forretningsorden. 

Artikkel 6 

Utarbeiding av nettregler 

1. Etter samråd med Byrået skal Kommisjonen, ENTSO for 

gass og de andre berørte partene fastsette en årlig priorite-

ringsliste over de områdene fastsatt i artikkel 8 nr. 6 som skal 

tas i betraktning ved utarbeiding av nettreglene. 

2. Kommisjonen skal anmode Byrået om innen en rimelig 

frist på høyst seks måneder å framlegge for Kommisjonen ikke-

bindende rammeretningslinjer (rammeretningslinjer) som 

fastsetter klare og objektive prinsipper, i samsvar med artikkel 

8 nr. 7, for utarbeiding av nettregler knyttet til områdene angitt i 

prioriteringslisten. Hver av rammeretningslinjene skal bidra til 

ikke-diskriminering, effektiv konkurranse og et velfungerende 

marked. Etter begrunnet anmodning fra Byrået kan Kommi-

sjonen forlenge denne fristen. 

3. Byrået skal formelt rådføre seg med ENTSO for gass og 

de andre berørte partene om rammeretningslinjene på en åpen 

og oversiktlig måte i en periode på minst to måneder. 

4. Dersom Kommisjonen anser at rammeretningslinjene ikke 

bidrar til ikke-diskriminering, effektiv konkurranse og et 

velfungerende marked, kan den anmode Byrået om å 

gjennomgå retningslinjene innen en rimelig frist og framlegge 

dem for Kommisjonen på nytt. 

5. Dersom Byrået ikke framlegger eller ikke på nytt 

framlegger rammeretningslinjene innen fristen fastsatt av 

Kommisjonen i henhold til nr. 2 eller 4, skal Kommisjonen 

utarbeide de aktuelle rammeretningslinjene.  
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6. Kommisjonen skal anmode ENTSO for gass om å 

framlegge nettregler som er i tråd med de relevante 

rammeretningslinjene, for Byrået innen en rimelig frist på høyst 

tolv måneder. 

7. Innen tre måneder etter datoen for mottak av nettreglene, 

som er den perioden da Byrået formelt kan rådføre seg med de 

berørte partene, skal Byrået framlegge en grunngitt uttalelse for 

ENTSO for gass om nettreglene. 

8. ENTSO for gass kan endre nettreglene i lys av Byråets 

uttalelse og framlegge dem for Byrået på nytt. 

9. Når Byrået har forvisset seg om at nettreglene er i tråd 

med de relevante rammeretningslinjene, skal Byrået framlegge 

nettreglene for Kommisjonen og kan anbefale at de vedtas 

innen en rimelig frist. Dersom Kommisjonen ikke vedtar nevnte 

nettregler, skal den angi årsakene til dette. 

10. Dersom ENTSO for gass ikke har utarbeidet nettregler 

innen fristen fastsatt av Kommisjonen i henhold til nr. 6, kan 

Kommisjonen anmode Byrået om å utarbeide et utkast til 

nettregler på grunnlag av de relevante rammeretningslinjene. 

Byrået kan innlede ytterligere samråd mens den utarbeider et 

utkast til nettregler i henhold til dette nummer. Byrået skal 

framlegge et utkast til nettregler utarbeidet i henhold til dette 

nummer for Kommisjonen og kan anbefale at det vedtas. 

11.  Kommisjonen kan av eget tiltak, dersom ENTSO for gass 

ikke har utarbeidet nettregler eller Byrået ikke har utarbeidet 

utkast til nettregler i henhold til nr. 10 i denne artikkel, eller på 

anbefaling fra Byrået i henhold til nr. 9 i denne artikkel, vedta 

ett eller flere sett med nettregler for områdene angitt i artikkel 8 

nr. 6. 

Dersom Kommisjonen av eget tiltak foreslår å vedta nettregler, 

skal Kommisjonen rådføre seg med Byrået, ENTSO for gass og 

alle berørte parter om utkastet til nettregler i en periode på 

minst to måneder. Disse tiltakene, som har som formål å endre 

ikke-grunnleggende bestemmelser i denne forordning ved å 

utfylle den, skal vedtas etter framgangsmåten med forskrifts-

komité med kontroll nevnt i artikkel 28 nr. 2. 

12.  Denne artikkel berører ikke Kommisjonens rett til å vedta 

og endre retningslinjene som fastsatt i artikkel 23. 

Artikkel 7 

Endring av nettregler 

1. Utkast til endringer av alle nettregler som er vedtatt i 

henhold til artikkel 6, kan foreslås for Byrået av personer som 

kan ha interesse av disse nettreglene, herunder ENTSO for gass, 

operatører av transmisjonsnett, nettbrukere og forbrukere. 

Byrået kan også foreslå endringer av eget tiltak. 

2. Byrået skal rådføre seg med alle berørte parter i samsvar 

med artikkel 10 i forordning (EF) nr. 713/2009. Etter denne 

prosessen kan Byrået framlegge begrunnede forslag til 

endringer for Kommisjonen, med redegjørelse for hvordan 

disse forslagene er forenlige med målene for nettreglene, som 

er fastsatt i artikkel 6 nr. 2 i denne forordning. 

3. Kommisjonen kan, idet den tar hensyn til Byråets forslag, 

vedta endringer i enhver nettregel vedtatt i henhold til artikkel 

6. Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleg-

gende bestemmelser i denne forordning ved å utfylle den, skal 

vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 

nevnt i artikkel 28 nr. 2. 

4. Behandlingen av de foreslåtte endringene i henhold til 

framgangsmåten nevnt i artikkel 28 nr. 2 skal være begrenset til 

aspekter som gjelder den foreslåtte endringen. Disse foreslåtte 

endringene berører ikke andre endringer som Kommisjonen 

måtte foreslå. 

Artikkel 8 

Oppgaver for ENTSO for gass 

1. ENTSO for gass skal utarbeide nettregler på områdene 

nevnt i nr. 6 i denne artikkel på anmodning fra Kommisjonen i 

samsvar med artikkel 6 nr. 6. 

2. ENTSO for gass kan utarbeide nettregler på områdene 

fastsatt i nr. 6 med sikte på å oppfylle målene fastsatt i artikkel 

4 dersom disse nettreglene ikke gjelder områder som omfattes 

av en anmodning til ENTSO for gass fra Kommisjonen. Disse 

nettreglene skal framlegges for Byrået for uttalelse. ENTSO for 

gass skal ta behørig hensyn til denne uttalelsen. 

3. ENTSO for gass skal vedta 

a) felles verktøy for driften av nettet for å sikre samordning av 

nettdriften under normale forhold og i nødssituasjoner, 

herunder en felles skala for klassifisering av hendelser, og 

forskningsplaner, 

b) en ikke-bindende tiårig nettutviklingsplan for Fellesskapet 

(nettutviklingsplan for Fellesskapet) hvert annet år, 

herunder en prognose for den europeiske forsyningens 

tilstrekkelighet, 

c) anbefalinger for samordning av teknisk samarbeid mellom 

operatører av transmisjonsnett i Fellesskapet og i 

tredjestater, 

d) et årlig arbeidsprogram, 

e) en årsrapport, 

f) årlige sommer- og vinterprognoser for forsyningen.  
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4. Prognosen for den europeiske forsyningens tilstrek-

kelighet nevnt i nr. 3 bokstav b) skal omfatte gassnettets 

generelle evne til å dekke den nåværende og forventede 

etterspørselen etter gass i den neste femårsperioden samt i 

perioden mellom fem og ti år fra datoen for nevnte prognose. 

Prognosen for den europeiske forsyningens tilstrekkelighet skal 

bygge på nasjonale forsyningsprognoser utarbeidet av den 

enkelte operatøren av transmisjonsnett. 

5. Det årlige arbeidsprogrammet nevnt i nr. 3 bokstav d) skal 

inneholde en liste over og en beskrivelse av de nettreglene som 

skal utarbeides, en plan for den samordningen av nettdriften og 

den forsknings- og utviklingsvirksomheten som skal 

gjennomføres i det aktuelle året, samt en veiledende tidsplan. 

6. Nettreglene nevnt i nr. 1 og 2 skal dekke følgende 

områder og om nødvendig ta hensyn til regionale særtrekk: 

a) Regler for nettets sikkerhet og pålitelighet. 

b) Regler for nettilkopling. 

c) Regler for tilgang for tredjemann. 

d) Regler for datautveksling og oppgjør. 

e) Regler for samvirkingsevne. 

f) Framgangsmåter for drift i nødssituasjoner. 

g) Regler for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering. 

h) Regler for handel knyttet til teknisk og driftsmessig 

levering av nettilgangstjenester og nettbalansering. 

i) Regler om oversiktlighet. 

j) Balanseringsregler, herunder nettrelaterte regler om 

nomineringsprosedyren, regler for gebyrer for ubalanse og 

regler for driftsmessig balansering mellom transmisjons-

nettoperatørenes nett. 

k) Regler om harmoniserte tariffstrukturer for transmisjon. 

l) Regler om energieffektivitet i gassnett. 

7. Nettreglene skal utarbeides for grensekryssende nett-

spørsmål og spørsmål om markedsintegrasjon og skal ikke 

berøre medlemsstatenes rett til å utarbeide nasjonale nettregler 

for spørsmål som ikke berører handel over landegrensene. 

8. ENTSO for gass skal overvåke og analysere gjennom-

føringen av de nettregler og retningslinjer som er vedtatt av 

Kommisjonen i samsvar med artikkel 6 nr. 11, og deres 

virkning på harmoniseringen av gjeldende regler med sikte på å 

lette markedsintegrasjonen. ENTSO for gass skal rapportere til 

Byrået og skal redegjøre for resultatene av analysen i 

årsrapporten nevnt i nr. 3 bokstav e). 

9. ENTSO for gass skal stille alle opplysninger til rådighet 

som Byrået trenger for å utføre sine oppgaver i henhold til 

artikkel 9 nr. 1. 

10. ENTSO for gass skal hvert annet år vedta og 

offentliggjøre en nettutviklingsplan for Fellesskapet som nevnt 

i nr. 3 bokstav b). Nettutviklingsplanen for Fellesskapet skal 

inneholde modellberegninger av det integrerte nettet, utvikling 

av scenarioer, en prognose for den europeiske forsyningens 

tilstrekkelighet og en vurdering av nettets elastisitet. 

Nettutviklingsplanen for Fellesskapet skal særlig 

a) bygge på nasjonale investeringsplaner, samtidig som det tas 

hensyn til regionale investeringsplaner som nevnt i artikkel 

12 nr. 1, og eventuelt fellesskapsaspekter ved planleggingen 

av nettet, herunder retningslinjer for transeuropeiske nett i 

samsvar med europaparlaments- og rådsvedtak  

nr. 1364/2006/EF(1), 

b) når det gjelder overføringsforbindelser over landegrensene, 

også bygge på ulike nettbrukeres rimelige behov og 

integrere langsiktige forpliktelser fra investorene nevnt i 

artikkel 14 og 22 i direktiv 2009/73/EF, og 

c) påvise investeringsgap, særlig med hensyn til kapasitet over 

landegrensene. 

Når det gjelder annet ledd bokstav c), kan en oversikt over de 

faktorer som på grunn av ulike framgangsmåter for 

godkjenning eller ulik praksis er til hinder for utbygging av 

kapasitet over landegrensene, vedlegges nettutviklingsplanen 

for Fellesskapet. 

11.  Byrået skal revidere de nasjonale tiårige nettutviklings-

planene for å vurdere om de er i samsvar med nettutviklings-

planen for Fellesskapet. Dersom Byrået påviser manglende 

samsvar mellom en nasjonal tiårig nettutviklingsplan og 

nettutviklingsplanen for Fellesskapet, skal den anbefale at den 

nasjonale tiårige nettutviklingsplanen eller nettutviklingsplanen 

for Fellesskapet endres, alt etter som. Dersom den nasjonale 

tiårige nettutviklingsplanen er utarbeidet i samsvar med artikkel 

22 i direktiv 2009/73/EF, skal Byrået anbefale at vedkommende 

nasjonale reguleringsmyndighet endrer den nasjonale tiårige 

nettutviklingsplanen i samsvar med artikkel 22 nr. 7 i nevnte 

direktiv og underretter Kommisjonen om dette. 

12.  På anmodning fra Kommisjonen skal ENTSO for gass gi 

denne sine synspunkter på vedtakelsen av retningslinjene 

fastsatt i artikkel 23. 

Artikkel 9 

Byråets overvåkingsoppgaver 

1. Byrået skal overvåke hvordan ENTSO for gass utfører 

oppgavene nevnt i artikkel 8 nr. 1, 2 og 3, og rapportere til 

Kommisjonen.  

  

(1) EUT L 262 av 22.9.2006, s. 1. 
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Byrået skal overvåke hvordan ENTSO for gass gjennomfører 

de nettreglene som er utarbeidet i henhold til artikkel 8 nr. 2, og 

de nettreglene som er utarbeidet i samsvar med artikkel 6 nr. 1–

10, men som ikke er vedtatt av Kommisjonen i henhold til 

artikkel 6 nr. 11. Dersom ENTSO for gass ikke har gjennomført 

slike nettregler, skal Byrået anmode ENTSO for gass om en 

behørig begrunnet redegjørelse for dette. Byrået skal underrette 

Kommisjonen om denne redegjørelsen og avgi sin uttalelse om 

den. 

Byrået skal overvåke og analysere gjennomføringen av 

nettreglene og retningslinjene vedtatt av Kommisjonen som 

fastsatt i artikkel 6 nr. 11, og deres virkning på harmoniseringen 

av gjeldende regler med sikte på å lette markedsintegrasjon 

samt ikke-diskriminering, effektiv konkurranse og et 

velfungerende marked, og rapportere til Kommisjonen. 

2. ENTSO for gass skal framlegge utkastet til nettut-

viklingsplan for Fellesskapet, utkastet til årlig arbeidsprogram, 

herunder opplysninger vedrørende samrådsprosessen, og de 

andre dokumentene nevnt i artikkel 8 nr. 3, for Byrået for 

uttalelse. 

Senest to måneder etter datoen for mottak skal Byrået 

framlegge en behørig grunngitt uttalelse samt anbefalinger for 

ENTSO for gass og for Kommisjonen dersom det finner at 

utkastet til årlig arbeidsprogram eller utkastet til nettut-

viklingsplan for Fellesskapet framlagt av ENTSO for gass ikke 

bidrar til ikke-diskriminering, effektiv konkurranse, et 

velfungerende marked eller tilstrekkelig overføringskapasitet 

over landegrensene med tilgang for tredjemann. 

Artikkel 10 

Samråd 

1. Ved utarbeiding av nettreglene, utkastet til nettut-

viklingsplan for Fellesskapet og det årlige arbeidsprogrammet 

nevnt i artikkel 8 nr. 1, 2 og 3 skal ENTSO for gass på et tidlig 

tidspunkt og på en åpen og oversiktlig måte gjennomføre en 

omfattende samrådsprosess som involverer alle relevante 

markedsdeltakere, særlig de organisasjonene som representerer 

alle berørte parter, i samsvar med forretningsordenen nevnt i 

artikkel 5 nr. 1. Dette samrådet skal også omfatte nasjonale 

reguleringsmyndigheter og andre nasjonale myndigheter, 

forsynings- og produksjonsforetak, nettbrukere, herunder 

kunder, operatører av distribusjonsnett, herunder relevante 

industrisammenslutninger, tekniske organer og plattformer for 

berørte parter. Samrådet skal ta sikte på å identifisere 

synspunktene og forslagene fra alle relevante parter i 

beslutningsprosessen. 

2. Alle dokumenter og møtereferater i tilknytning til 

samrådene nevnt i nr. 1 skal offentliggjøres. 

3. Før det vedtar det årlige arbeidsprogrammet og 

nettreglene nevnt i artikkel 8 nr. 1, 2 og 3 skal ENTSO for gass 

gjøre rede for hvordan det er tatt hensyn til synspunktene 

mottatt under samrådet. Dersom det ikke er tatt hensyn til 

synspunktene, skal dette begrunnes. 

Artikkel 11 

Kostnader 

Kostnadene til virksomheten til ENTSO for gass som 

omhandlet i artikkel 4–12 skal dekkes av operatørene av 

transmisjonsnett og skal tas med i beregningen av tariffene. 

Reguleringsmyndighetene skal bare godkjenne disse 

kostnadene dersom de er rimelige og forholdsmessige. 

Artikkel 12 

Regionalt samarbeid mellom operatører av 

transmisjonsnett 

1. Operatørene av transmisjonsnett skal innlede regionalt 

samarbeid innenfor rammen av ENTSO for gass for å bidra til 

oppgavene nevnt i artikkel 8 nr. 1, 2 og 3. Særlig skal de hvert 

annet år offentliggjøre en regional investeringsplan, og de kan 

treffe investeringsbeslutninger på grunnlag av nevnte regionale 

investeringsplan. 

2. Operatørene av transmisjonsnett skal fremme drifts-

ordninger som sikrer optimal forvaltning av nettet, og fremme 

utvikling av kraftbørser, samordnet tildeling av kapasitet over 

landegrensene gjennom ikke-diskriminerende markedsbaserte 

løsninger, idet det tas behørig hensyn til de særskilte fordelene 

ved implisitte auksjoner for kortsiktige tildelinger, og 

integrasjon av balansemekanismer. 

3. For å nå målene fastsatt i nr. 1 og 2 kan det geografiske 

området som skal omfattes av hver regional samarbeidsstruktur, 

fastsettes av Kommisjonen, idet det tas hensyn til eksisterende 

regionale samarbeidsstrukturer. Hver medlemsstat kan fremme 

samarbeid på mer enn ett geografisk område. Tiltaket nevnt i 

første punktum, som har som formål å endre ikke-

grunnleggende bestemmelser i denne forordning ved å utfylle 

den, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité 

med kontroll nevnt i artikkel 28 nr. 2. 

Kommisjonen skal for dette formål rådføre seg med Byrået og 

ENTSO for gass. 

Artikkel 13 

Tariffer for nettilgang 

1. De tariffene, eller de metodene for å beregne dem, som 

anvendes av operatørene av transmisjonsnett, og som er 

godkjent av reguleringsmyndighetene i henhold til artikkel 41 

nr. 6 i direktiv 2009/73/EF, samt de tariffene som 

offentliggjøres i henhold til artikkel 32 nr. 1 i samme direktiv, 

skal være oversiktlige, ta hensyn til nettets funksjonsdyktighet 

og forbedring av denne og gjenspeile de faktiske kostnadene, i 

den grad disse tilsvarer kostnadene til en effektiv og strukturelt 

sammenlignbar nettoperatør og er oversiktlige, samtidig som de 

gir en rimelig avkastning på investeringene, og idet det 

eventuelt tas hensyn til reguleringsmyndighetenes sammen-

lignende analyser av tariffer. Tariffene, eller metodene for å 

beregne dem, skal anvendes på en ikke-diskriminerende måte.  
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Medlemsstatene kan beslutte at tariffene også kan fastsettes 

gjennom markedsbaserte ordninger, for eksempel auksjoner, 

forutsatt at slike ordninger og inntektene fra disse er godkjent 

av reguleringsmyndighetene. 

Tariffene, eller metodene for å beregne dem, skal lette effektiv 

handel med gass og bidra til konkurranse, samtidig som 

kryssubsidiering mellom nettbrukere unngås, og skal stimulere 

til investeringer og til at det opprettholdes eller skapes sam-

virkingsevne i transmisjonsnett. 

Tariffene for nettbrukerne skal være ikke-diskriminerende og 

fastsettes separat for hvert tilførselspunkt til eller uttakspunkt 

fra transmisjonsnettet. Ordningene for fordeling av kostnader 

og metoden for fastsettelse av priser når det gjelder tilførsels- 

og uttakspunktene, skal godkjennes av de nasjonale regule-

ringsmyndighetene. Etter en overgangsperiode skal medlems-

statene innen 3. september 2011 sikre at nettavgiftene ikke 

beregnes på grunnlag av avtalebetingede ruter. 

2. Tariffene for nettilgang skal verken begrense likviditeten i 

markedet eller forstyrre handelen over landegrensene mellom 

forskjellige transmisjonsnett. Dersom forskjeller i tariff-

strukturer eller balansemekanismer hindrer handel mellom 

transmisjonsnett, skal operatørene av transmisjonsnettene, uten 

hensyn til artikkel 41 nr. 6 i direktiv 2009/73/EF, i nært 

samarbeid med vedkommende nasjonale myndigheter aktivt 

arbeide for tilnærming mellom tariffstrukturer og gebyr-

prinsipper, herunder i forbindelse med balansering. 

Artikkel 14 

Tilgangstjenester for tredjemann når det gjelder operatører 

av transmisjonsnett 

1. Operatører av transmisjonsnett skal 

a) sikre at de tilbyr tjenester på ikke-diskriminerende grunnlag 

til alle nettbrukere. 

b) tilby både faste og avbrytbare tilgangstjenester for 

tredjemann; prisen for avbrytbar kapasitet skal gjenspeile 

sannsynligheten for avbrudd, 

c) tilby nettbrukerne både langsiktige og kortsiktige tjenester. 

Med hensyn til første ledd bokstav a) skal en operatør av 

transmisjonsnett som tilbyr samme tjeneste til forskjellige 

kunder, gjøre dette på likeverdige avtalevilkår, ved bruk av 

enten harmoniserte transportavtaler eller felles nettregler som er 

godkjent av vedkommende myndighet etter framgangsmåten 

fastsatt i artikkel 41 i direktiv 2009/73/EF. 

2. Transportavtaler som inngås med en startdato som ikke 

følger standarden, eller med kortere varighet enn en standard 

årlig transportavtale, skal ikke føre til vilkårlig høyere eller 

lavere tariffer som ikke gjenspeiler tjenestens markedsverdi, i 

samsvar med prinsippene fastsatt i artikkel 13 nr. 1. 

3. Ved behov kan tilgangstjenester for tredjemann tildeles 

under forutsetning av at nettbrukerne gir egnede garantier med 

hensyn til sin kredittverdighet. Slike garantier skal ikke utgjøre 

utilbørlige hindringer for nyetablering og skal være ikke-

diskriminerende, oversiktlige og forholdsmessige. 

Artikkel 15 

Tilgangstjenester for tredjemann når det gjelder lagrings- 

og LNG-anlegg 

1. Operatører av LNG- og lagringsanlegg skal 

a) tilby tjenester på ikke-diskriminerende grunnlag til alle 

nettbrukere som møter etterspørselen i markedet; særlig 

skal en operatør av et LNG- eller lagringsnett som tilbyr 

samme tjenester til forskjellige kunder, gjøre dette på 

likeverdige avtalevilkår, 

b) tilby tjenester som er forenlige med bruk av sam-

kjøringsnett for gasstransport, og lette tilgangen gjennom 

samarbeid med operatøren av transmisjonsnettet og 

c) offentliggjøre relevante opplysninger, særlig opplysninger 

om utnyttelsen og tilgjengeligheten av tjenestene, innenfor 

en tidsramme som er forenlig med rimelige kommersielle 

behov hos brukerne av LNG- eller lagringsanlegg, og den 

nasjonale reguleringsmyndigheten skal overvåke denne 

offentliggjøringen. 

2. Hver operatør av lagringsnett skal 

a) tilby både faste og avbrytbare tilgangstjenester for 

tredjemann; prisen på avbrytbar kapasitet skal gjenspeile 

sannsynligheten for avbrudd, 

b) tilby brukerne av lagringsnett både langsiktige og kort-

siktige tjenester, og 

c) tilby brukerne av lagringsanlegg både kombinerte og ikke-

kombinerte tjenester når det gjelder lagringsplass, tilfør-

selskapasitet og uttakskapasitet. 

3. LNG- og lagringsanleggavtaler skal ikke føre til vilkårlig 

høyere tariffer dersom de inngås 

a) utenfor et naturgassår med en startdato som ikke følger 

standarden, eller 

b) med kortere varighet enn standard årlige LNG- og 

lagringsanleggsavtaler. 

4. Ved behov kan tilgangstjenester for tredjemann tildeles 

under forutsetning av at nettbrukerne gir egnede garantier med 

hensyn til sin kredittverdighet. Slike garantier skal ikke utgjøre 

utilbørlige hindringer for nyetablering og skal være ikke-

diskriminerende, oversiktlige og forholdsmessige.  
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5. Avtalemessige begrensninger av den påkrevde minste-

kapasiteten ved LNG- og lagringsanlegget skal være teknisk 

begrunnet og skal gi mindre brukere av lagringsanlegget 

mulighet til å få tilgang til lagringstjenester. 

Artikkel 16 

Prinsipper for ordninger for kapasitetstildeling og 

framgangsmåter for flaskehalshåndtering for operatører av 

transmisjonsnett 

1. Den maksimale kapasiteten på alle relevante punkter 

nevnt i artikkel 18 nr. 3 skal stilles til rådighet for markeds-

deltakere, idet det tas hensyn til nettets funksjonsdyktighet og 

effektiv nettdrift. 

2. Operatøren av transmisjonsnettet skal innføre og 

offentliggjøre ikke-diskriminerende og oversiktlige ordninger 

for kapasitetstildeling som skal 

a) gi egnede økonomiske signaler for effektiv og maksimal 

utnyttelse av den tekniske kapasiteten og fremme 

investeringer i ny infrastruktur og lette handel med 

naturgass over landegrensene, 

b) være forenlige med markedsordningene, herunder 

spotmarkeder og handelsplasser, og samtidig være fleksible 

og kunne tilpasses endrede markedsvilkår, og 

c) være forenlige med medlemsstatenes systemer for 

nettilgang. 

3. Operatøren av transmisjonsnettet skal innføre og 

offentliggjøre ikke-diskriminerende og oversiktlige fram-

gangsmåter for flaskehalshåndtering som letter handel med 

naturgass over landegrensene, og som skal være basert på 

følgende prinsipper: 

a) Ved avtalebetingede flaskehalser skal operatøren av trans-

misjonsnettet tilby uutnyttet kapasitet på primærmarkedet 

minst på dagen-før-basis og som avbrytbar kapasitet. 

b) Nettbrukere som ønsker det, skal ha rett til å videreselge 

eller framleie uutnyttet avtalt kapasitet på sekundær-

markedet. 

Når det gjelder nr. 1 bokstav b), kan en medlemsstat kreve at 

nettbrukerne underretter operatøren av transmisjonsnettet om 

dette. 

4. Ved fysisk overbelastning skal operatøren av trans-

misjonsnettet eller eventuelt reguleringsmyndighetene anvende 

ikke-diskriminerende, oversiktlige ordninger for kapasitets-

tildeling. 

5. Operatørene av transmisjonsnett skal regelmessig vurdere 

markedets etterspørsel etter nye investeringer. Ved planlegging 

av nye investeringer skal operatørene av transmisjonsnett 

vurdere etterspørselen i markedet og ta hensyn til forsynings-

sikkerheten. 

Artikkel 17 

Prinsipper for ordninger for kapasitetstildeling og 

framgangsmåter for flaskehalshåndtering for lagrings- og 

LNG-anlegg 

1. Ved lagrings- og LNG-anlegg skal størst mulig kapasitet 

stilles til rådighet for alle markedsdeltakere, idet det tas hensyn 

til nettets funksjonsdyktighet og drift. 

2. Operatører av LNG- og lagringsanlegg skal innføre og 

offentliggjøre ikke-diskriminerende og oversiktlige ordninger 

for kapasitetstildeling som skal 

a) gi egnede økonomiske signaler for effektiv og størst mulig 

utnyttelse av kapasiteten og fremme investeringer i ny 

infrastruktur, 

b) være forenlige med markedsordningene, herunder spot-

markeder og handelsplasser, og samtidig være fleksible og 

kunne tilpasses endrede markedsvilkår, og 

c) være forenlige med systemene for tilgang til de tilknyttede 

nettene. 

3. Avtalene om LNG- og lagringsanlegg skal omfatte tiltak 

for å hindre kapasitetshamstring ved å ta hensyn til følgende 

prinsipper, som skal gjelde ved avtalebetingede flaskehalser: 

a) Nettoperatøren skal umiddelbart tilby uutnyttet kapasitet i 

LNG- og lagringsanlegg på primærmarkedet; for lagrings-

anlegg skal dette skje minst på dagen-før-basis og som 

avbrytbar kapasitet. 

b) Brukere av LNG- og lagringsanlegg som ønsker det, skal ha 

rett til å videreselge sin avtalte kapasitet på sekundær-

markedet. 

Artikkel 18 

Oversiktlighetskrav til operatører av transmisjonsnett 

1. Operatøren av transmisjonsnettet skal offentliggjøre 

detaljerte opplysninger om de tjenester den tilbyr, og vilkårene 

som gjelder for disse, samt de tekniske opplysninger som er 

nødvendige for at nettbrukerne skal få effektiv tilgang til nettet. 

2. For å sikre oversiktlige, objektive og ikke-diskrimi-

nerende tariffer og fremme effektiv bruk av gassnettet skal 

operatører av transmisjonsnett eller vedkommende nasjonale 

myndigheter offentliggjøre rimelig og tilstrekkelig detaljerte 

opplysninger om tariffenes dannelse, beregningsmetode og 

struktur. 

3. For de tjenester som tilbys, skal hver operatør av 

transmisjonsnett regelmessig, løpende og på en brukervennlig 

og standardisert måte offentliggjøre tallfestede opplysninger om 

teknisk, avtalt og tilgjengelig kapasitet for alle relevante 

punkter, herunder tilførsels- og uttakspunkter.  
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4. De relevante punktene i et transmisjonsnett som det skal 

offentliggjøres opplysninger om, skal godkjennes av 

vedkommende myndigheter etter samråd med nettbrukerne. 

5. Operatøren av transmisjonsnettet skal alltid framlegge 

opplysningene som kreves i henhold til denne forordning, på en 

meningsfull, tydelig kvantifiserbar og lett tilgjengelig måte og 

på ikke-diskriminerende grunnlag. 

6. Operatøren av transmisjonsnettet skal på forhånd og i 

ettertid offentliggjøre opplysninger om tilbud og etterspørsel, 

på grunnlag av spesifiseringer, prognoser og gjennomførte 

strømmer inn og ut av nettet. Den nasjonale regulerings-

myndigheten skal sikre at alle slike opplysninger offentlig-

gjøres. Detaljnivået i opplysningene som offentliggjøres, skal 

gjenspeile de opplysningene som er tilgjengelige for operatøren 

av transmisjonsnettet. 

Operatøren av transmisjonsnettet skal offentliggjøre de 

tiltakene som treffes for å balansere nettet, samt de kostnadene 

og inntektene tiltakene medfører. 

De berørte markedsdeltakerne skal gi operatøren av trans-

misjonsnettet opplysningene nevnt i denne artikkel. 

Artikkel 19 

Oversiktlighetskrav til lagringsanlegg og LNG-anlegg 

1. Operatørene av LNG- og lagringsanlegg skal 

offentliggjøre detaljerte opplysninger om tjenestene de tilbyr, 

og vilkårene som gjelder for disse, samt de tekniske 

opplysningene som er nødvendige for at brukere av LNG- og 

lagringsanlegg skal få effektiv tilgang til LNG- og 

lagringsanleggene. 

2. For de tjenester som tilbys, skal operatørene av LNG- og 

lagringsanlegg regelmessig, løpende og på en brukervennlig og 

standardisert måte offentliggjøre tallfestede opplysninger om 

avtalt og tilgjengelig kapasitet i lagrings- og LNG-anleggene. 

3. Operatørene av LNG- og lagringsanlegg skal alltid 

framlegge opplysningene som kreves i henhold til denne 

forordning, på en meningsfull, tydelig kvantifiserbar og lett 

tilgjengelig måte og på ikke-diskriminerende grunnlag. 

4. Operatørene av LNG- og lagringsanlegg skal 

offentliggjøre mengden gass i hvert lagrings- eller LNG-anlegg, 

eller hver gruppe lagringsanlegg dersom det er på den måten 

nettbrukerne får tilgang, inngående og utgående strømmer og 

tilgjengelig kapasitet i lagrings- og LNG-anleggene, herunder 

anlegg som er unntatt fra tilgang for tredjemann. Disse 

opplysningene skal også meddeles operatøren av transmi-

sjonsnettet, som skal offentliggjøre dem som aggregerte 

mengder per nett eller delnett fastsatt på grunnlag av de 

relevante punktene. Opplysningene skal oppdateres minst 

daglig. 

I tilfeller der brukeren av et lagringsnett er den eneste brukeren 

av et lagringsanlegg, kan brukeren av lagringsnettet sende den 

nasjonale reguleringsmyndigheten en begrunnet anmodning om 

fortrolig behandling av opplysningene som overføres til den i 

samsvar med første ledd. Dersom den nasjonale regulerings-

myndigheten fastslår at en slik anmodning er velbegrunnet, 

særlig i betraktning av nødvendigheten av å veie det berettigede 

behovet for å beskytte forretningshemmeligheter, hvis avsløring 

vil ha negativ innvirkning på den overordnede forretnings-

strategien til brukeren av lagringsanlegget, opp mot målet om å 

skape et konkurransebasert indre marked for gass, kan den 

tillate at operatøren av lagringsnettet i høyst ett år unnlater å 

offentliggjøre dataene nevnt i nr. 1. 

Annet ledd får anvendelse uten at det berører transmisjons-

nettoperatørens opplysnings- og offentliggjøringsplikt i henhold 

til nr. 1, med mindre de aggregerte opplysningene er identiske 

med de individuelle opplysningene om lagringsnettet som den 

nasjonale reguleringsmyndigheten har tillatt å ikke 

offentliggjøre. 

5. For å sikre oversiktlige, objektive og ikke-diskrimi-

nerende tariffer og fremme effektiv infrastrukturutnyttelse skal 

operatørene av LNG- og lagringsanlegg eller vedkommende 

reguleringsmyndigheter offentliggjøre tilstrekkelig detaljerte 

opplysninger om dannelsen av, beregningsmetodene for og 

strukturen på tariffene for infrastruktur som er underlagt 

regulert tilgang for tredjemann. 

Artikkel 20 

Nettoperatørenes oppbevaring av opplysninger 

Operatørene av transmisjons-, lagrings- og LNG-nett skal 

oppbevare alle opplysningene nevnt i artikkel 18 og 19 og i del 

3 i vedlegg I i fem år, slik at de nasjonale myndighetene, 

herunder den nasjonale reguleringsmyndigheten og den 

nasjonale konkurransemyndigheten, og Kommisjonen kan få 

tilgang til dem. 

Artikkel 21 

Balanseringsregler og gebyrer for ubalanse 

1. Balanseringsreglene skal utformes på en rettferdig, ikke-

diskriminerende og oversiktlig måte og være basert på 

objektive kriterier. Balanseringsreglene skal gjenspeile reelle 

nettbehov og ta hensyn til de ressursene operatøren av 

transmisjonsnettet har til rådighet. Balanseringsreglene skal 

være markedsbasert. 

2. For at nettbrukerne skal kunne treffe korrigerende tiltak i 

tide, skal operatøren av transmisjonsnettet gi tilstrekkelige, 

punktlige og pålitelige opplysninger om nettbrukernes 

balansestatus via internett. 

Opplysningene som gis, skal gjenspeile de opplysningene som 

operatøren av transmisjonsnettet har til rådighet, og den 

oppgjørsperioden som gebyrene for ubalanse er beregnet for. 

Opplysninger i henhold til dette nummer skal gis vederlagsfritt.  
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3. Gebyrene for ubalanse skal så langt det er mulig 

gjenspeile kostnadene og samtidig på egnet måte oppmuntre 

nettbrukerne til å skape balanse mellom sine tilførsler og uttak 

av gass. De skal hindre kryssubsidiering mellom nettbrukere og 

skal ikke hindre nye markedsdeltakere i å komme inn på 

markedet. 

Beregningsmetoden for gebyrene for ubalanse og de endelige 

tariffene skal offentliggjøres av vedkommende myndigheter 

eller av operatøren av transmisjonsnettet. 

4. Medlemsstatene skal sikre at operatører av transmi-

sjonsnett bestreber seg på å harmonisere balanserings-

ordningene og effektivisere strukturen og nivåene på gebyrene 

for ubalanse for å fremme handelen med gass. 

Artikkel 22 

Handel med kapasitetsrettigheter 

Hver operatør av transmisjons-, lagrings- og LNG-nett skal 

treffe rimelige tiltak for å muliggjøre og lette fri handel med 

kapasitetsrettigheter på en oversiktlig og ikke-diskriminerende 

måte. Hver av disse operatørene skal utarbeide harmoniserte 

avtaler og framgangsmåter for transport, LNG-anlegg og 

lagring for primærmarkedet for å lette sekundærhandelen med 

kapasitet og anerkjenne overdragelse av primære kapasitets-

rettigheter som er meldt av nettbrukerne. 

De harmoniserte avtalene og framgangsmåtene for transport, 

LNG-anlegg og lagring skal meldes til regule-

ringsmyndighetene. 

Artikkel 23 

Retningslinjer 

1. Ved behov skal det i retningslinjer for hvilken grad av 

harmonisering som minst kreves for å oppnå målene med denne 

forordning, gis nærmere opplysninger om 

a) tilgangstjenester for tredjemann, herunder disse tjenestenes 

art og varighet samt andre krav til disse tjenestene, i 

samsvar med artikkel 14 og 15, 

b) prinsippene som ligger til grunn for ordningene for 

kapasitetstildeling og anvendelsen av framgangsmåter for 

flaskehalshåndtering i tilfelle avtalebetingede flaskehalser, i 

samsvar med artikkel 16 og 17, 

c) framlegging av opplysninger, fastsettelse av de tekniske 

opplysningene som er nødvendige for at nettbrukerne skal 

få effektiv tilgang til nettet, og fastsettelse av alle punkter 

som er relevante for oversiktlighetskravene, herunder 

opplysningene som skal offentliggjøres for alle relevante 

punkter, samt tidsplanen for offentliggjøring av disse 

opplysningene, i samsvar med artikkel 18 og 19, 

d) metoden for beregning av tariffer i forbindelse med handel 

med naturgass over landegrensene, i samsvar med  

artikkel 13, 

e) områdene omhandlet i artikkel 8 nr. 6. 

Kommisjonen skal for dette formål rådføre seg med Byrået og 

ENTSO for gass. 

2. Retningslinjer for forholdene nevnt i nr. 1 bokstav a), b) 

og c) er fastsatt i vedlegg I når det gjelder operatører av 

transmisjonsnett. 

Kommisjonen kan vedta retningslinjer for forholdene nevnt i 

nr. 1 og endre retningslinjene nevnt i nr. 1 bokstav a), b) og c). 

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-

grunnleggende bestemmelser i denne forordning, blant annet 

ved å utfylle den, skal vedtas etter framgangsmåten med 

forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 28 nr. 2. 

3. Anvendelse og endring av retningslinjer som vedtas i 

henhold til denne forordning, skal gjenspeile forskjellene 

mellom de nasjonale gassnettene og skal derfor ikke kreve 

ensartede detaljerte tilgangsvilkår for tredjemann på 

fellesskapsplan. Retningslinjene kan imidlertid fastsette de 

minstekrav som skal oppfylles for å oppnå ikke-

diskriminerende og oversiktlige vilkår for nettilgang som er 

nødvendige for et indre marked for gass, og som så kan 

anvendes på bakgrunn av forskjellene mellom de nasjonale 

gassnettene. 

Artikkel 24 

Reguleringsmyndigheter 

Når reguleringsmyndighetene utfører sine oppgaver i henhold 

til denne forordning, skal de sikre samsvar med denne 

forordning og med retningslinjene vedtatt i henhold til  

artikkel 23. 

Ved behov skal de samarbeide med hverandre og med 

Kommisjonen og Byrået i samsvar med kapittel VIII i direktiv 

2009/73/EF. 

Artikkel 25 

Opplysninger 

Medlemsstatene og reguleringsmyndighetene skal på 

anmodning gi Kommisjonen alle opplysninger som er 

nødvendige for å etterkomme artikkel 23. 

Kommisjonen skal fastsette en rimelig frist for å gi 

opplysningene, idet det tas hensyn til hvor komplekse de er og 

hvor raskt det er behov for dem. 

Artikkel 26 

Medlemsstatenes rett til å treffe mer detaljerte tiltak 

Denne forordning skal ikke berøre medlemsstatenes rett til å 

opprettholde eller innføre tiltak som inneholder mer detaljerte 

bestemmelser enn dem som er fastsatt i denne forordning eller i 

retningslinjene nevnt i artikkel 23.  
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Artikkel 27 

Sanksjoner 

1. Medlemsstatene skal fastsette sanksjoner som får 

anvendelse ved brudd på bestemmelsene i denne forordning, og 

treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at de gjennomføres. 

Sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til 

overtredelsen og virke avskrekkende. Medlemsstatene skal 

underrette Kommisjonen senest 1. juli 2006 om de reglene som 

tilsvarer bestemmelsene i forordning (EF) nr. 1775/2005, og 

skal umiddelbart underrette den om eventuelle senere endringer 

som berører dem. De skal underrette Kommisjonen senest  

3. mars 2011 om de reglene som ikke tilsvarer bestemmelsene i 

forordning (EF) nr. 1775/2005, og skal umiddelbart underrette 

den om eventuelle senere endringer som berører dem. 

2. Sanksjonene omhandlet i nr. 1 skal ikke være straffe-

rettslige. 

Artikkel 28 

Komitéframgangsmåte 

1. Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt ved 

artikkel 51 i direktiv 2009/73/EF. 

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1–4 og 

artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som 

det skal tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8. 

Artikkel 29 

Kommisjonens rapport 

Kommisjonen skal overvåke gjennomføringen av denne 

forordning. I sin rapport i henhold til artikkel 52 nr. 6 i direktiv 

2009/73/EF skal Kommisjonen også redegjøre for de erfaringer 

som er gjort ved anvendelsen av denne forordning. Rapporten 

skal særlig redegjøre for i hvilken grad forordningen har vært 

vellykket når det gjelder å sikre vilkår for tilgang til 

transmisjonsnett for gass som er ikke-diskriminerende og 

gjenspeiler kostnadene, med sikte på å bidra til valgfrihet for 

kundene, et velfungerende indre marked og langsiktig 

forsyningssikkerhet. Om nødvendig skal rapporten følges av 

egnede forslag og/eller anbefalinger. 

Artikkel 30 

Unntak 

Denne forordning får ikke anvendelse på 

a) transmisjonsnett for naturgass som ligger i medlemsstatene, 

så lenge unntak innvilget i henhold til artikkel 49 i direktiv 

2009/73/EF, gjelder, 

b) store nye infrastrukturprosjekter, det vil si overførings-

forbindelser, LNG- og lagringsanlegg, og betydelige 

kapasitetsøkninger i eksisterende infrastruktur og endringer 

av slik infrastruktur som muliggjør utvikling av nye kilder 

til gassforsyning i henhold til artikkel 36 nr. 1 og 2 i 

direktiv 2009/73/EF, som er unntatt fra bestemmelsene i 

artikkel 9, 14, 32, 33, 34 eller artikkel 41 nr. 6, 8 og 10 i 

nevnte direktiv, så lenge de er unntatt fra bestemmelsene 

nevnt i dette ledd, med unntak av artikkel 19 nr. 4 i denne 

forordning, eller 

c) transmisjonsnett for naturgass som det er innvilget unntak 

for i henhold til artikkel 48 i direktiv 2009/73/EF. 

Når det gjelder første ledd bokstav a), kan medlemsstater som 

er innvilget unntak i henhold til artikkel 49 i direktiv 

2009/73/EF, søke Kommisjonen om midlertidig unntak fra 

anvendelsen av denne forordning for en periode på opptil to år 

fra utløpsdatoen for unntakene nevnt i samme bokstav. 

Artikkel 31 

Oppheving 

Forordning (EF) nr. 1775/2005 oppheves fra 3. mars 2011. 

Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås som 

henvisninger til denne forordning og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg II. 

Artikkel 32 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 3. mars 2011. 

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

Utferdiget i Brussel 13. juli 2009. 

For Europaparlamentet For Rådet 

H.-G. PÖTTERING E. ERLANDSSON 

President Formann 

 ______  
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VEDLEGG I 

RETNINGSLINJER FOR 

1. Tilgangstjenester for tredjemann når det gjelder operatører av transmisjonsnett 

1. Operatører av transmisjonsnett skal tilby faste og avbrytbare tjenester med en varighet på minst én dag. 

2. Harmoniserte transportavtaler og felles nettregler skal utformes slik at de letter handel med og gjenbruk av 

kapasitet som det er inngått avtale med nettbrukerne om, uten å hindre frigjøring av kapasitet. 

3. Operatører av transmisjonsnett skal utarbeide nettregler og harmoniserte avtaler etter behørig samråd med 

nettbrukerne. 

4. Operatører av transmisjonsnett skal innføre standardiserte framgangsmåter for spesifisering og ny spesifisering. 

De skal utvikle informasjonssystemer og elektroniske kommunikasjonsmidler for å gi nettbrukerne egnede data 

og for å forenkle transaksjoner som spesifisering, inngåelse av avtaler om kapasitet og overdragelse av 

kapasitetsrettigheter mellom nettbrukere. 

5. Operatører av transmisjonsnett skal harmonisere formaliserte framgangsmåter for anmodning og svartider i 

samsvar med god industriell praksis, med det formål å gjøre svartidene så korte som mulig. De skal senest 1. juli 

2006 og etter samråd med de berørte nettbrukerne innføre internettbaserte systemer for reservasjon og bekreftelse 

av kapasitet samt framgangsmåter for spesifisering og ny spesifisering. 

6. Operatører av transmisjonsnett skal ikke avkreve nettbrukerne særskilte gebyrer for anmodninger om 

opplysninger og transaksjoner som er forbundet med deres transportavtaler, og som gjennomføres i samsvar med 

standardregler og -framgangsmåter. 

7. For anmodninger om opplysninger som medfører ekstraordinære eller urimelig høye utgifter, for eksempel fordi 

det er nødvendig med forundersøkelser, kan det kreves særskilte gebyrer, forutsatt at gebyrene kan begrunnes på 

behørig måte. 

8. Operatører av transmisjonsnett skal samarbeide med andre operatører av transmisjonsnett om å samordne 

vedlikeholdet av de respektive nettene for at det skal være færrest mulig avbrudd i transmisjonstjenestene til 

nettbrukerne og til operatører av transmisjonsnett i andre områder, og for å sikre dem de samme fordeler med 

hensyn til forsyningssikkerhet, herunder i forbindelse med transitt. 

9. Operatører av transmisjonsnett skal minst en gang per år innen en forhåndsfastsatt frist offentliggjøre alle 

planlagte vedlikeholdsperioder som kan påvirke nettbrukernes rettigheter i henhold til transportavtaler, og 

tilsvarende driftsopplysninger med tilstrekkelig forvarsel. Dette skal omfatte rask og ikke-diskriminerende 

offentliggjøring av eventuelle endringer av planlagte vedlikeholdsperioder og varsel om ikke-planlagt 

vedlikehold så snart disse opplysningene blir tilgjengelige for operatøren av transmisjonsnettet. Under 

vedlikeholdsperiodene skal operatører av transmisjonsnett regelmessig offentliggjøre oppdaterte opplysninger om 

vedlikeholdet og dets forventede varighet og virkninger. 

10. Operatører av transmisjonsnett skal hver dag føre protokoll over det pågående vedlikeholdet og de avbrudd i 

gasstrømmen som det medfører, og på anmodning stille denne til rådighet for vedkommende myndighet. 

Opplysningene skal også på anmodning stilles til rådighet for dem som påvirkes av avbruddene. 

2. Prinsipper for ordninger for kapasitetstildeling og framgangsmåter for flaskehalshåndtering for 

operatører av transmisjonsnett, samt anvendelsen av disse ved avtalebetingede flaskehalser 

2.1.  Prinsipper for ordninger for kapasitetstildeling og framgangsmåter for flaskehalshåndtering for operatører av 

transmisjonsnett 

1. Ordningene for kapasitetstildeling og framgangsmåtene for flaskehalshåndtering skal lette utviklingen av 

konkurranse og likvid handel med kapasitet og skal være forenlige med markedsordningene, herunder 

spotmarkeder og handelsplasser. De skal være fleksible og kunne tilpasses endrede markedsvilkår. 

2. Disse ordningene og framgangsmåtene skal ta hensyn til det berørte nettets funksjonsdyktighet og til 

forsyningssikkerheten.  
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3. Disse ordningene og framgangsmåtene skal verken stå i veien for nye markedsdeltakere eller skape utilbørlige 

hindringer for nyetablering. De skal ikke hindre markedsdeltakere, herunder nykommere på markedet og 

selskaper med liten markedsandel, i å konkurrere effektivt. 

4. Disse ordningene og framgangsmåtene skal gi egnede økonomiske signaler for effektiv og maksimal utnyttelse av 

den tekniske kapasiteten og fremme investeringer i ny infrastruktur. 

5. Nettbrukerne skal underrettes om forhold som kan påvirke tilgjengeligheten av avtalt kapasitet. Opplysninger om 

avbrudd skal gjenspeile de opplysningene operatøren av transmisjonsnettet har til rådighet. 

6. Dersom det blir vanskelig å oppfylle avtaleforpliktelsene om levering av årsaker forbundet med nettets 

funksjonsdyktighet, skal operatører av transmisjonsnett underrette nettbrukerne og umiddelbart søke en ikke-

diskriminerende løsning. 

Operatører av transmisjonsnett skal rådspørre nettbrukerne om framgangsmåter før de iverksettes, og komme 

overens om dem med reguleringsmyndigheten. 

2.2.  Framgangsmåter for flaskehalshåndtering ved avtalebetingede flaskehalser 

1. Dersom avtalt kapasitet ikke utnyttes, skal operatører av transmisjonsnett stille denne kapasiteten til rådighet på 

primærmarkedet som avbrytbar kapasitet gjennom avtaler med forskjellig varighet, med mindre den berørte 

nettbrukeren tilbyr denne kapasiteten på sekundærmarkedet til en rimelig pris. 

2. Inntektene fra frigjort avbrytbar kapasitet skal deles etter regler som fastsettes eller godkjennes av vedkommende 

reguleringsmyndighet. Disse reglene skal være forenlige med kravet om effektiv bruk av nettet. 

3. Vedkommende reguleringsmyndigheter kan fastsette en rimelig pris for frigjort avbrytbar kapasitet, idet de tar 

hensyn til de rådende omstendigheter. 

4. Når det er hensiktsmessig, skal operatører av transmisjonsnett gjøre rimelige anstrengelser for å tilby i alle fall 

deler av den uutnyttede kapasiteten på markedet som fast kapasitet. 

3. Fastsettelse av de tekniske opplysningene som er nødvendige for at nettbrukerne skal få effektiv tilgang til 

nettet, fastsettelse av alle punkter som er relevante for oversiktlighetskravene, opplysningene som skal 

offentliggjøres for alle relevante punkter, og tidsplanen for offentliggjøring av disse opplysningene 

3.1.  Fastsettelse av de tekniske opplysningene som er nødvendige for at nettbrukerne skal få effektiv tilgang til nettet 

Operatører av transmisjonsnett skal offentliggjøre minst følgende opplysninger om sine systemer og tjenester: 

a) En detaljert og fullstendig beskrivelse av de forskjellige tjenestene som tilbys, og gebyrene for disse. 

b) De forskjellige typene av transportavtaler som finnes for disse tjenestene, og eventuelt nettreglene og/eller 

standardvilkårene som fastsetter alle nettbrukeres rettigheter og forpliktelser, herunder harmoniserte 

transportavtaler og andre relevante dokumenter. 

c) De harmoniserte framgangsmåtene som anvendes ved bruk av transmisjonsnettet, herunder definisjoner av 

sentrale begreper. 

d) Bestemmelser om kapasitetstildeling, flaskehalshåndtering og framgangsmåter for å motvirke hamstring og 

lette gjenbruk. 

e) De reglene for handel med kapasitet på sekundærmarkedet som gjelder for operatøren av transmisjonsnettet. 

f) Dersom det er relevant, den fleksibiliteten og de toleransenivåene som uten særskilt gebyr er inkludert i 

transporttjenesten og andre tjenester, samt den fleksibiliteten som tilbys utover dette, med tilhørende gebyrer.  
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g) En detaljert beskrivelse av transmisjonsnettoperatørens gassnett, med angivelse av alle relevante punkter som 

kopler dette nettet sammen med andre transmisjonsnettoperatørers nett og/eller med gassinfrastruktur, for 

eksempel anlegg for flytende naturgass (LNG) og infrastruktur som er nødvendig for å levere tilleggstjenester 

som definert i artikkel 2 nr. 14 i direktiv 2009/73/EF. 

h) Opplysninger om gasskvalitet og trykkrav. 

i) Reglene for tilkopling til nettet som drives av operatøren av transmisjonsnettet. 

j) Rettidige opplysninger om foreslåtte og/eller faktiske endringer av tjenestene eller vilkårene, herunder 

opplysningene angitt i bokstav a)–i). 

3.2. Fastsettelse av alle punkter som er relevante for oversiktlighetskravene 

De relevante punktene skal minst omfatte 

a) alle tilførselspunkter til et nett som drives av en operatør av transmisjonsnett, 

b) de viktigste uttakspunktene og uttakssonene som dekker minst 50 % av den samlede uttakskapasiteten i en gitt 

transmisjonsnettoperatørs nett, herunder alle uttakspunkter eller uttakssoner som dekker mer enn 2 % av 

nettets samlede uttakskapasitet, 

c) alle forbindelsespunkter med andre transmisjonsnettoperatørers nett, 

d) alle punkter som forbinder en transmisjonsnettoperatørs nett med en LNG-terminal, 

e) alle vesentlige punkter i en gitt transmisjonsnettoperatørs nett, herunder forbindelsespunkter til handelsplasser 

for gass; alle punkter der det ut fra erfaring er sannsynlig at det vil oppstå fysiske flaskehalser, anses som 

vesentlige, 

f) alle punkter som forbinder en gitt transmisjonsnettoperatørs nett med infrastruktur som er nødvendig for å 

levere tilleggstjenester som definert i artikkel 2 nr. 14 i direktiv 2009/73/EF. 

3.3.  Opplysninger som skal offentliggjøres for alle relevante punkter, og tidsplanen for offentliggjøring av disse 

opplysningene 

1. For alle relevante punkter skal operatører av transmisjonsnett regelmessig og løpende offentliggjøre følgende 

opplysninger på internett om de daglige kapasitetsforholdene, på en brukervennlig og standardisert måte: 

a) Den maksimale tekniske kapasiteten for strømmer i begge retninger. 

b) Den samlede avtalte og avbrytbare kapasiteten. 

c) Den tilgjengelige kapasiteten. 

2. For alle relevante punkter skal operatørene av transmisjonsnett offentliggjøre tilgjengelig kapasitet for minst  

18 måneder framover og oppdatere disse opplysningene minst en gang per måned, eller oftere dersom nye 

opplysninger blir tilgjengelige. 

3. Operatører av transmisjonsnett skal daglig offentliggjøre oppdaterte opplysninger om tilgjengeligheten av 

kortsiktige tjenester (på dagen-før- og uken-før-basis), basert blant annet på spesifiseringer, gjeldende 

avtaleforpliktelser og regelmessige langtidsprognoser for tilgjengelig årskapasitet i opptil ti år framover, for alle 

relevante punkter. 

4. Operatører av transmisjonsnett skal løpende offentliggjøre historiske maksimums- og minimumsverdier for 

månedlig kapasitetsutnyttelse og de årlige gjennomsnittsstrømmene på alle relevante punkter for de siste tre 

årene. 

5. Operatører av transmisjonsnett skal daglig føre protokoll over de faktiske samlede strømmene for minst tre 

måneder. 

6. Operatører av transmisjonsnett skal føre effektive registre over alle kapasitetsavtaler og alle andre relevante 

opplysninger om beregning og levering av tilgang til tilgjengelig kapasitet, og vedkommende nasjonale 

myndigheter skal ha tilgang til disse registrene for å kunne utføre sine plikter. 
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7. Operatører av transmisjonsnett skal stille til rådighet brukervennlige verktøyer for beregning av tariffer for 

tilgjengelige tjenester og for kontroll via internett av hvilken kapasitet som er tilgjengelig. 

8. Dersom operatører av transmisjonsnett ikke kan offentliggjøre opplysninger i samsvar med nr. 1, 3 og 7, skal de 

rådspørre vedkommende nasjonale myndigheter og utarbeide en handlingsplan for gjennomføring snarest mulig 

og senest 31. desember 2006.  



Nr. 34/486 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.5.2020 

 

VEDLEGG II 

SAMMENLIGNINGSTABELL 

Forordning (EF) nr. 1775/2005 Denne forordning 

Artikkel 1 Artikkel 1 

Artikkel 2 Artikkel 2 

— Artikkel 3 

— Artikkel 4 

— Artikkel 5 

— Artikkel 6 

— Artikkel 7 

— Artikkel 8 

— Artikkel 9 

— Artikkel 10 

— Artikkel 11 

— Artikkel 12 

Artikkel 3 Artikkel 13 

Artikkel 4 Artikkel 14 

— Artikkel 15 

Artikkel 5 Artikkel 16 

— Artikkel 17 

Artikkel 6 Artikkel 18 

— Artikkel 19 

— Artikkel 20 

Artikkel 7 Artikkel 21 

Artikkel 8 Artikkel 22 

Artikkel 9 Artikkel 23 

Artikkel 10 Artikkel 24 

Artikkel 11 Artikkel 25 

Artikkel 12 Artikkel 26 

Artikkel 13 Artikkel 27 

Artikkel 14 Artikkel 28 

Artikkel 15 Artikkel 29 

Artikkel 16 Artikkel 30 

— Artikkel 31 

Artikkel 17 Artikkel 32 

Vedlegg Vedlegg I 

 



20.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 34/487 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 543/2013 

av 14. juni 2013 

om innsending og offentliggjøring av opplysninger på markedene for elektrisk kraft og om endring 

av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 714/2009(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 714/2009 av 13. juli 2009 om vilkår for tilgang til nett for 

utveksling av elektrisk kraft over landegrensene og om 

oppheving av forordning (EF) nr. 1228/2003(1), særlig 

artikkel 18 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 714/2009, særlig artikkel 15 samt 

nr. 5 i retningslinjene for forvaltning og tildeling av 

tilgjengelig kapasitet i overføringsforbindelser mellom 

nasjonale nett i forordningens vedlegg I, fastsetter krav 

om at operatører av transmisjonsnett (TSO-er) skal 

offentliggjøre data om nettenes tilgjengelighet, 

kapasiteten i grensekryssende overføringsforbindelser 

og om produksjon, last og driftsavbrudd. 

2) I artikkel 4 nr. 4 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1227/2011 av 25. oktober 2011 om integritet 

og åpenhet på engrosmarkedet for energi(2) anerkjennes 

det at offentliggjøring av innsideinformasjon i samsvar 

med forordning (EF) nr. 714/2009 eller retningslinjer 

vedtatt i henhold til den, utgjør samtidig, fullstendig og 

effektiv offentliggjøring. 

3) Tilgjengeligheten av slike data er avgjørende for at 

markedsdeltakerne skal kunne treffe effektive 

beslutninger om produksjon, forbruk og handel. En 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 163 av 15.6.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av  

5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 av 7.2.2019, 

s. 53. 

(1) EUT L 211 av 14.8.2009, s. 15. 

(2) EUT L 326 av 8.12.2011, s. 1. 

dypere markedsintegrasjon og den raske utviklingen av 

intermitterende fornybare energikilder som vind og sol 

krever at det offentliggjøres fullstendige, rettidige, 

pålitelige og lett forståelige grunnleggende opplysninger 

om tilbud og etterspørsel. 

4) Tilgang til fullstendige sett med grunnleggende data til 

rett tid bør også øke energiforsyningssikkerheten. Det 

bør gi markedspartene mulighet til å sikre godt samsvar 

mellom tilbud og etterspørsel og redusere risikoen for 

strømstans. Dermed bør TSO-ene også få bedre 

mulighet til å styre sine nett og drive dem under mer 

forutsigbare og sikrere forhold. 

5) Dagens innsynstiltak oppfyller ikke disse kriteriene fullt 

ut. Dessuten er relevante markedsopplysninger ujevnt 

fordelt blant markedsdeltakerne, der store etablerte 

aktører har eksklusiv tilgang til opplysninger om egne 

aktiva, noe som setter nye markedsdeltakere og 

deltakere uten egne aktiva i en ugunstig stilling. 

6) Markedsdeltakerne bør få opplysninger om forventet 

forbruk i rett tid. Disse opplysningene bør oppdateres 

regelmessig og dekke ulike tidshorisonter. De faktiske 

forbrukstallene sett i forhold til forventet forbruk bør 

også gjøres tilgjengelige kort tid etter sanntid. 

7) Planlagt og ikke-planlagt utilgjengelighet av 

elektrisitetsproduksjons- og forbruksenheter er blant de 

viktigste opplysningene for markedsdeltakerne med 

hensyn til tilbud og etterspørsel. Markedsdeltakerne og 

TSO-ene må få detaljerte opplysninger om hvor, når og 

hvorfor enheter er eller vil være utilgjengelige for 

produksjon eller forbruk, og når de forventes å være 

tilbake i drift. Dette bør også gi TSO-ene mulighet til å 

omfordele reservekapasitet på en bedre måte og dermed 

redusere risikoen for strømstans.  

2020/EØS/34/53 
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8) Markedsdeltakerne og TSO-ene bør også få detaljerte 

opplysninger om total installert produksjonskapasitet, 

estimater av total planlagt produksjon, herunder separate 

estimater for intermitterende produksjon, og data på 

enhetsnivå om faktisk produksjon i større produksjons-

anlegg. 

9) For å kunne flytte kraft fra der den er tilgjengelig, til der 

det er størst behov for den, og for å kunne tilpasse 

porteføljene deretter bør markedet få opplysninger om 

planlagt og ikke-planlagt utilgjengelighet av eksis-

terende infrastruktur for grensekryssende overføring og 

om planer for infrastrukturutvikling. TSO-ene bør også 

stille til rådighet og regelmessig oppdatere data om 

planlagt og tilbudt grensekryssende overføringskapasitet 

for ulike tidshorisonter samt opplysninger om tildeling 

og bruk av kapasitet. 

10) På grunn av den raske utbyggingen av intermitterende 

produksjonskilder i stor avstand fra forbrukssentrene har 

det blitt stadig flere flaskehalser i overførings-

infrastrukturen i store deler av Europa. For å avhjelpe 

disse flaskehalsene har TSO-ene i økende grad grepet 

inn i markedsvirksomheten og bedt markedsdeltakerne 

om å endre sine produksjons- eller handelsforpliktelser. 

For å gjøre det mulig for markedet å forstå hvor og 

hvorfor det er blitt nødvendig med tiltak for flaskehals-

håndtering, må TSO-ene gi rettidige, detaljerte og 

begrunnede opplysninger om tiltakene. 

11) Selv etter grundig planlegging kan produsenter, 

leverandører og forhandlere oppleve situasjoner med 

manglende balanse og bli underlagt TSO-enes 

balanserings- og avregningsordning. For å redusere 

risikoen for ubalanse på best mulig måte trenger 

markedsdeltakerne nøyaktige, klare og rettidige 

opplysninger om balansemarkedene. TSO-ene bør stille 

slike opplysninger til rådighet i et format som er 

sammenlignbart på tvers av landegrensene, herunder 

nærmere opplysninger om hvilke reserver de har inngått 

avtale om, hvilke priser de har betalt, og hvilke volumer 

som er aktivert for balanseringsformål. 

12) TSO-ene er ofte den primære kilden til relevante 

grunnleggende opplysninger. De er også vant til å samle 

inn og vurdere store mengder opplysninger som er 

relevante for nettdriften. For å skape oversikt over 

relevante opplysninger i hele Unionen bør TSO-ene lette 

innsamling, verifisering og behandling av data, og det 

europeiske nettverket av operatører av transmisjonsnett 

for elektrisk kraft (ENTSO for elektrisk kraft) bør gjøre 

dataene tilgjengelige for offentligheten gjennom en 

sentral plattform for innsyn i opplysninger. For å utnytte 

eksisterende informasjonskilder best mulig bør ENTSO 

for elektrisk kraft kunne motta opplysninger til 

offentliggjøring gjennom tredjeparter, som kraftbørser 

og innsynsplattformer. 

13) Vedlegg I til forordning (EF) nr. 714/2009 bør derfor 

endres. 

14) Denne forordning er vedtatt på grunnlag av forordning 

(EF) nr. 714/200, som den utfyller og utgjør en 

integrerende del av. Henvisninger til forordning (EF) 

nr. 714/2009 i andre rettsakter skal forstås som 

henvisninger også til denne forordning. 

15) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 23 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 714/2009. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter minstekravene til det felles settet av 

data om produksjon, transport og forbruk av elektrisk kraft som 

skal gjøres tilgjengelig for markedsdeltakerne. Den inneholder 

også bestemmelser om sentral innsamling og offentliggjøring 

av disse dataene. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning får definisjonene fastsatt i artikkel 2 i 

forordning (EF) nr. 714/2009 anvendelse. I tillegg menes med 

1) «balansereserver» alle ressurser som er anskaffet på 

forhånd eller i sanntid, eller i henhold til rettslige 

forpliktelser, og som er tilgjengelige for TSO-en for 

balanseringsformål, 

2) «balanseringstidsenhet» det tidsrommet som prisen for 

balansereserver er fastsatt for, 

3) «budområde» det største geografiske området der markeds-

deltakerne kan utveksle energi uten kapasitetstildeling, 

4) «kapasitetstildeling» tildeling av utvekslingskapasitet 

mellom budområder, 

5) «forbruksenhet» en ressurs som mottar elektrisk kraft til 

eget bruk, med unntak av TSO-er og operatører av 

distribusjonsnett (DSO-er), 

6) «kontrollområde» en sammenhengende del av sam-

kjøringsnettet som drives av en enkelt nettoperatør, og 

som omfatter tilkoplede fysiske laster og/eller eventuelle 

produksjonsenheter,  
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7) «samordnet netto overføringskapasitet» en metode for 

kapasitetsberegning som er basert på prinsippet om 

forhåndsvurdering og -fastsettelse av maksimal energi-

utveksling mellom budområder som grenser til hverandre, 

8) «kritisk nettkomponent» en nettkomponent som ligger 

enten innenfor et budområde eller mellom budområder, og 

som tas i betraktning i kapasitetsberegningsprosessen og 

dermed begrenser mengden av elektrisk kraft som kan 

utveksles. 

9) «balansering mellom kontrollområder» en balanserings-

ordning der en TSO kan motta bud på aktivering fra andre 

TSO-ers områder; dette omfatter ikke omdirigering eller 

levering av energi i nødssituasjoner, 

10) «utvekslingskapasitet mellom budområder» samkjørings-

nettets kapasitet til å overføre energi mellom budområder, 

11) «valuta» euro dersom minst én del av det eller de berørte 

budområdene er en del av et land der euro er lovlig 

betalingsmiddel; i alle andre tilfeller menes den lokale 

valutaen, 

12) «sluttid» tidspunktet da TSO-ene må bekrefte alle 

bindende spesifiseringer på markedet; sluttiden gjelder 

ikke bare døgnmarkeder og intradagmarkeder, men også 

de ulike markedene som dekker ubalansejusteringer og 

reservetildeling, 

13) «motkjøp» en utveksling mellom budområder som 

igangsettes av nettoperatørene mellom to budområder for 

å avhjelpe fysiske flaskehalser, 

14) «dataleverandør» den enheten som sender data til den 

sentrale plattformen for innsyn i opplysninger, 

15) «eksplisitt tildeling» tildeling av bare utvekslingskapasitet 

mellom budområder, uten overføring av energi, 

16) «flytbaserte parametrer» tilgjengelige marginer på kritiske 

nettkomponenter med tilhørende distribusjonsfaktorer for 

kraftoverføring, 

17) «produksjonsenhet» en enkelt produsent av elektrisk kraft 

som tilhører et produksjonsanlegg, 

18) «implisitt tildeling» en metode for flaskehalshåndtering 

der energien skaffes til veie samtidig med utvekslings-

kapasiteten mellom budområdene, 

19) «markedstidsenhet» det tidsrommet som markedsprisen er 

fastsatt for, eller det korteste mulige felles tidsrommet for 

de to budområdene, dersom de har forskjellige markeds-

tidsenheter, 

20) «tilbudt kapasitet» den utvekslingskapasiteten mellom 

budområder som den ansvarlige for tildeling av over-

føringskapasitet tilbyr markedet, 

21) «planlagt» en hendelse som er kjent på forhånd av den 

primære dataeieren, 

22) «distribusjonsfaktor for kraftoverføring» (PTDF) en 

representasjon av den fysiske flyten på en kritisk 

nettkomponent som framkalles av variasjonen i et 

budområdes nettoposisjon, 

23) «primær dataeier» den enheten som utarbeider dataene, 

24) «produksjonsanlegg» et anlegg for produksjon av elektrisk 

kraft som består av en enkelt produksjonsenhet eller en 

samling produksjonsenheter, 

25) «profil» en geografisk grense mellom et budområde og 

flere tilstøtende budområder, 

26) «omdirigering» et tiltak som aktiveres av en eller flere 

nettoperatører ved å endre produksjons- og/eller last-

mønsteret for å endre den fysiske flyten i transmisjons-

nettet og avhjelpe en fysisk flaskehals, 

27) «total last», herunder tap uten kraft til energilagring, en 

last som svarer til produksjonen og eventuell import, 

fratrukket eventuell eksport og kraft til energilagring, 

28) «ansvarlig for tildeling av overføringskapasitet» den 

enheten som har fullmakt fra TSO-ene til å håndtere 

tildelingen av utvekslingskapasitet mellom budområder, 

29) «vertikal last» den totale mengden kraft som strømmer fra 

transmisjonsnettet til distribusjonsnettene og derfra til 

direkte tilkoplede sluttkunder eller den forbrukende delen 

av produksjonen, 

30) «marginprognose for påfølgende år» forskjellen mellom 

årsprognosen for tilgjengelig produksjonskapasitet og 

årsprognosen for maksimal total last, idet det tas hensyn til 

prognosen for total produksjonskapasitet, prognosen for 

tilgjengelig produksjon og prognosen for avtalefestede 

reserver til nettjenester, 

31) «tid» lokal tid i Brussel. 

Artikkel 3 

Etablering av en sentral plattform for innsyn i opplysninger 

1.  En sentral plattform for innsyn i opplysninger skal 

etableres og drives på en effektiv og kostnadseffektiv måte 

innenfor det europeiske nettverket av operatører av 

transmisjonsnett for elektrisk kraft («ENTSO for elektrisk 

kraft»). ENTSO for elektrisk kraft skal på den sentrale 

plattformen for innsyn i opplysninger offentliggjøre alle data 

som TSO-ene plikter å sende til ENTSO for elektrisk kraft.  
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Den sentrale plattformen for innsyn i opplysninger skal være 

gratis tilgjengelig for offentligheten på internett og skal som 

minimum være tilgjengelig på engelsk. 

Dataene skal være oppdatert, lett tilgjengelige, nedlastbare og 

tilgjengelige i minst fem år. Oppdateringer av data skal 

tidsstemples, arkiveres og gjøres tilgjengelige for 

offentligheten. 

2.  ENTSO for elektrisk kraft skal senest fire måneder etter at 

denne forordning er trådt i kraft, legge fram et forslag 

vedrørende driften av den sentrale plattformen for innsyn i 

opplysninger og kostnadene i den forbindelse, for Byrået for 

samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter (Byrået). 

Byrået skal avgi sin uttalelse senest tre måneder etter at 

forslaget ble framlagt. 

3.  ENTSO for elektrisk kraft skal sikre at den sentrale 

plattformen for innsyn i opplysninger er satt i drift senest  

18 måneder etter at denne forordning er trådt i kraft. 

Artikkel 4 

Innsending og offentliggjøring av data 

1.  De primære dataeierne skal sende data til TSO-ene i 

samsvar med artikkel 6–17. De skal sikre at de dataene de 

sender til TSO-ene eller, dersom det er fastsatt i samsvar med 

nr. 2, til dataleverandører, er fullstendige, har den påkrevde 

kvaliteten og stilles til rådighet på en slik måte at TSO-ene eller 

dataleverandørene kan behandle dem og levere dem til ENTSO 

for elektrisk kraft i tilstrekkelig tid til at ENTSO for elektrisk 

kraft kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne 

forordning når det gjelder fristene for offentliggjøring av 

opplysninger. 

TSO-ene og, dersom det er relevant, dataleverandørene, skal 

behandle dataene de mottar, og sende dem til ENTSO for 

elektrisk kraft i rett tid med tanke på offentliggjøring. 

2.  Primære dataeiere kan oppfylle sine forpliktelser i 

henhold til nr. 1 ved å sende data direkte til den sentrale 

plattformen for innsyn i opplysninger, forutsatt at de bruker en 

tredjepart som fungerer som dataleverandør på deres vegne. 

Denne måten å sende inn data på, krever forutgående samtykke 

fra TSO-en i hvis kontrollområde den primære dataeieren er 

lokalisert. I forbindelse med dette samtykket skal TSO-en 

vurdere om dataleverandøren oppfyller kravene nevnt i artikkel 

5 første ledd bokstav b) og c). 

3.  TSO-er skal anses som primære dataeiere ved 

anvendelsen av artikkel 6–17 med mindre annet er uttrykkelig 

angitt. 

4.  Dersom et budområde består av flere kontrollområder i 

ulike medlemsstater, skal ENTSO for elektrisk kraft 

offentliggjøre dataene nevnt i nr. 1 separat for hver berørte 

medlemsstat. 

5.  Uten at det berører de forpliktelsene TSO-ene og ENTSO 

for elektrisk kraft har i henhold til nr. 1 og artikkel 3, kan data 

også offentliggjøres på TSO-enes eller andre parters nettsteder. 

6.  De nasjonale reguleringsmyndighetene skal sikre at de 

primære dataeierne, TSO-ene og dataleverandørene oppfyller 

sine forpliktelser i henhold til denne forordning. 

Artikkel 5 

Prosedyrehåndbok 

ENTSO for elektrisk kraft skal utarbeide en håndbok som angir 

a)  detaljer og format for innsendingen av data i henhold til 

artikkel 4 nr. 1, 

b)  standardiserte metoder og formater for datakommunikasjon 

og -utveksling mellom primære dataeiere, TSO-er, 

dataleverandører og ENTSO for elektrisk kraft, 

c)  tekniske og driftsmessige kriterier som dataleverandørene 

må oppfylle for å kunne sende data til den sentrale 

plattformen for innsyn i opplysninger, 

d)  hensiktsmessig klassifisering av produksjonstypene nevnt i 

artikkel 14 nr. 1, artikkel 15 nr. 1 og artikkel 16 nr. 1. 

ENTSO for elektrisk kraft skal utarbeide håndboken etter åpent 

og oversiktlig samråd med de berørte parter. 

ENTSO for elektrisk kraft skal gjøre håndboken tilgjengelig for 

offentligheten. 

ENTSO for elektrisk kraft skal oppdatere håndboken når det er 

nødvendig. Før håndboken offentliggjøres eller oppdateres, skal 

ENTSO for elektrisk kraft legge fram et utkast for Byrået til 

uttalelse, som Byrået skal avgi innen to måneder. Utkastet til 

første utgave skal legges fram for Byrået senest fire måneder 

etter at denne forordning er trådt i kraft. 

Artikkel 6 

Opplysninger om total last 

1.  For sine kontrollområder skal TSO-ene beregne og sende 

følgende data til ENTSO for elektrisk kraft for hvert 

budområde: 

a)  Total last per markedstidsenhet. 

b)  En prognose for påfølgende dag over total last per 

markedstidsenhet.  
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c)  En prognose for påfølgende uke over total last per dag i den 

uken, som for hver dag skal inkludere en høyeste og laveste 

lastverdi. 

d)  En prognose for påfølgende måned over total last per uke i 

den måneden, som for en gitt uke skal inkludere en høyeste 

og laveste lastverdi. 

e)  En prognose for påfølgende år over total last per uke i det 

året, som for en gitt uke skal inkludere en høyeste og 

laveste lastverdi. 

2.  Opplysningene nevnt i 

a)  nr. 1 bokstav a) skal offentliggjøres senest en time etter 

driftsperioden, 

b)  nr. 1 bokstav b) skal offentliggjøres senest to timer før 

stengetiden for dagen-før-markedet i budområdet, og 

oppdateres når det skjer betydelige endringer, 

c)  nr. 1 bokstav c) skal offentliggjøres hver fredag senest to 

timer før stengetiden for dagen-før-markedet i budområdet, 

og oppdateres når det skjer betydelige endringer, 

d)  nr. 1 bokstav d) skal offentliggjøres senest en uke før 

leveringsmåneden og oppdateres når det skjer betydelige 

endringer, 

e)  nr. 1 bokstav e) skal offentliggjøres senest den 15. kalen-

derdagen i måneden før starten på den ettårsperioden som 

dataene viser til. 

3.  Produksjonsenheter som ligger innenfor en TSOs 

kontrollområde, skal forsyne den TSO-en med alle relevante 

opplysninger som kreves for å beregne dataene nevnt i nr. 1 

bokstav a). 

Produksjonsenhetene skal anses som primære eiere av de 

relevante opplysningene de leverer. 

4.  Operatører av distribusjonsnett (DSO-er) som er lokalisert 

innenfor en TSOs kontrollområde, skal forsyne den TSO-en 

med alle relevante opplysninger som kreves for å beregne 

dataene nevnt i nr. 1 bokstav b)–e). 

DSO-ene skal anses som primære eiere av de relevante 

opplysningene de leverer. 

Artikkel 7 

Opplysninger om utilgjengelighet av forbruksenheter 

1.  For sine kontrollområder skal TSO-ene stille følgende 

opplysninger til rådighet for ENTSO for elektrisk kraft: 

a)  Planlagt utilgjengelighet av en forbruksenhet på 100 MW 

eller mer, herunder endringer på 100 MW eller mer i 

planlagt utilgjengelighet av forbruksenheter som varer 

minst én markedstidsenhet, med angivelse av 

– budområde, 

– tilgjengelig kapasitet per markedstidsenhet under 

hendelsen, 

– årsaken til utilgjengeligheten, 

– anslått start- og sluttidspunkt (dato, klokkeslett) for 

endringen i tilgjengelighet. 

b)  Endringer i faktisk tilgjengelighet av en forbruksenhet med 

en nominell effekt på 100 MW eller mer, med angivelse av 

– budområde, 

– tilgjengelig kapasitet per markedstidsenhet under 

hendelsen, 

– årsaken til utilgjengeligheten, 

– starttidspunkt og anslått sluttidspunkt (dato, klokkeslett) 

for endringen i tilgjengelighet. 

2.  Opplysningene fastsatt i nr. 1 bokstav a) skal 

offentliggjøres i aggregert form per budområde med angivelse 

av summen av utilgjengelig forbrukskapasitet per markeds-

tidsenhet i en gitt periode, så snart som mulig og senest en time 

etter at beslutningen om den planlagte utilgjengeligheten er 

truffet. 

Opplysningene fastsatt i nr. 1 bokstav b) skal offentliggjøres i 

aggregert form per budområde med angivelse av summen av 

utilgjengelig forbrukskapasitet per markedstidsenhet i en gitt 

periode, så snart som mulig og senest en time etter endringen i 

faktisk tilgjengelighet. 

3.  Forbruksenheter som ligger i en TSOs kontrollområde, 

skal beregne dataene fastsatt i nr. 1 og sende dem til den  

TSO-en. 

Forbruksenhetene skal anses som primære eiere av dataene de 

leverer. 

Artikkel 8 

Marginprognose for påfølgende år 

1.  For sine kontrollområder skal TSO-ene beregne, for hvert 

budområde, en marginprognose for påfølgende år som er 

evaluert ved hjelp av den lokale markedstidsenheten, og sende 

den til ENTSO for elektrisk kraft. 

Opplysningene skal offentliggjøres en uke før den årlige kapa-

sitetstildelingen, men ikke senere enn den 15. kalenderdagen i 

måneden før det året som dataene viser til. 

2.  Produksjonsenheter og DSO-er som er lokalisert innenfor 

en TSOs kontrollområde, skal forsyne den TSO-en med 

eventuelle relevante opplysninger som kreves for å beregne 

dataene nevnt i nr. 1. 

Produksjonsenheter og DSO-er skal anses som primære eiere av 

dataene de leverer.  
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Artikkel 9 

Overføringsinfrastruktur 

TSO-ene skal fastsette framtidige endringer i nettkomponenter 

og samkjøringsprosjekter, herunder utvidelser eller avvikling i 

overføringsnettene de neste tre årene, og sende opplysninger 

om dette til ENTSO for elektrisk kraft. Disse opplysningene 

skal bare sendes inn for tiltak som i løpet av minst én 

markedstidsenhet forventes å ha en innvirkning på minst 

100 MW på utvekslingskapasiteten mellom budområder eller på 

profiler. Disse opplysningene skal omfatte 

a)  identifikasjon av de berørte aktiva, 

b)  beliggenhet, 

c)  type aktivum, 

d)  innvirkning på overføringskapasitet per retning mellom 

budområdene, 

e)  forventet sluttdato. 

Opplysningene skal offentliggjøres en uke før den årlige 

kapasitetstildelingen, men ikke senere enn den 15. kalender-

dagen i måneden før det året som tildelingen gjelder. Opplys-

ningene skal oppdateres med relevante endringer før utgangen 

av mars, utgangen av juni og utgangen av september i det året 

som tildelingen gjelder. 

Artikkel 10 

Opplysninger om utilgjengelighet av 

overføringsinfrastruktur 

1.  For sine kontrollområder skal TSO-ene beregne følgende 

og stille opplysningene til rådighet for ENTSO for elektrisk 

kraft: 

a)  Planlagt utilgjengelighet, herunder endringer i planlagt 

utilgjengelighet av overføringsforbindelser og i over-

føringsnettet som i løpet av minst én markedstidsenhet 

reduserer utvekslingskapasiteten mellom budområder med 

100 MW eller mer, med angivelse av 

– identifikasjon av de berørte aktiva, 

– beliggenhet, 

– type aktivum, 

– anslått innvirkning på utvekslingskapasitet per retning 

mellom budområder, 

– årsaker til utilgjengeligheten, 

– anslått start- og sluttidspunkt (dato, klokkeslett) for 

endringen i tilgjengelighet. 

b)  Endringer i faktisk tilgjengelighet av overførings-

forbindelser og i transmisjonsnettet som reduserer utveks-

lingskapasiteten mellom budområder med 100 MW eller 

mer i løpet av minst én markedstidsenhet, med angivelse av 

– identifikasjon av de berørte aktiva, 

– beliggenhet, 

– type aktivum, 

– anslått innvirkning på utvekslingskapasitet per retning 

mellom budområder, 

– årsaker til utilgjengeligheten, 

– starttidspunkt og anslått sluttidspunkt (dato, klokkeslett) 

for endringen i tilgjengelighet. 

c)  Endringer i faktisk tilgjengelighet av offshore-nettinfra-

struktur som reduserer tilførselen av vindkraft med 

100 MW eller mer i løpet av minst én markedstidsenhet, 

med angivelse av 

– identifikasjon av de berørte aktiva, 

– beliggenhet, 

– type aktivum, 

– installert vindkraftproduksjonskapasitet (MW) som er 

tilkoplet aktivumet, 

– tilført vindkraft (MW) på tidspunktet for endringen i 

tilgjengelighet, 

– årsaker til utilgjengeligheten, 

– starttidspunkt og anslått sluttidspunkt (dato, klokkeslett) 

for endringen i tilgjengelighet. 

2.  Opplysningene fastsatt i nr. 1 bokstav a) skal 

offentliggjøres så snart som mulig og senest en time etter at 

beslutningen om den planlagte utilgjengeligheten er truffet. 

3.  Opplysningene fastsatt i nr. 1 bokstav b) og c) skal 

offentliggjøres så snart som mulig og senest en time etter 

endringen i faktisk tilgjengelighet. 

4.  For opplysningene fastsatt i nr. 1 bokstav a) og b) kan 

TSO-ene velge ikke å identifisere det berørte aktivet og angi 

dets beliggenhet dersom dette i deres medlemsstater er 

klassifisert som følsomme opplysninger om beskyttelse av 

kritisk infrastruktur i samsvar med artikkel 2 bokstav d) i 

rådsdirektiv 2008/114/EF(1). Dette berører ikke deres 

forpliktelser i henhold til nr. 1 i denne artikkel. 

Artikkel 11 

Opplysninger om beregning av og tilbud om 

utvekslingskapasitet mellom budområder 

1.  For sine kontrollområder skal TSO-ene eller, dersom det 

er relevant, de ansvarlige for tildeling av overføringskapasitet 

beregne følgende og stille opplysningene til rådighet for 

ENTSO for elektrisk kraft i tilstrekkelig tid før tildelings-

prosessen: 

a)  Den forventede og tilbudte kapasiteten (MW) per retning 

mellom budområder, dersom det gjelder kapasitetstildeling 

basert på samordnet netto overføringskapasitet, eller  

  

(1) EUT L 345 av 23.12.2008, s. 75. 
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b)  de relevante flytbaserte parametrene, dersom det gjelder 

flytbasert kapasitetstildeling. 

TSO-ene eller, dersom det er relevant, de ansvarlige for 

tildeling av overføringskapasitet skal anses som primære eiere 

av de opplysningene de beregner og leverer. 

2.  Opplysningene fastsatt i nr. 1 bokstav a) skal 

offentliggjøres som angitt i vedlegget. 

3.  Når det gjelder likestrømsledninger, skal TSO-ene gi 

oppdaterte opplysninger om eventuelle restriksjoner på bruken 

av tilgjengelig grensekryssende kapasitet, herunder ved 

anvendelse av rampingrestriksjoner eller restriksjoner på 

intradagoverføringer, senest en time etter at opplysningene er 

blitt kjent for ENTSO for elektrisk kraft. 

Operatørene av likestrømsledninger skal anses som primære 

eiere av de oppdaterte opplysningene de leverer. 

4.  TSO-ene eller, dersom det er relevant, de ansvarlige for 

tildeling av overføringskapasitet, skal legge fram en årsrapport 

for ENTSO for elektrisk kraft som angir 

a)  de viktigste kritiske nettkomponentene som begrenser den 

tilbudte kapasiteten, 

b)  det eller de kontrollområdene som de kritiske nett-

komponentene tilhører, 

c)  i hvilket omfang tiltak for å redusere belastningen på 

kritiske nettkomponenter vil øke den tilbudte kapasiteten, 

d)  alle tiltak som eventuelt kan gjennomføres for å øke den 

tilbudte kapasiteten, sammen med et kostnadsoverslag. 

Ved utarbeiding av rapporten kan TSO-ene velge ikke å 

identifisere det berørte aktivet og angi dets beliggenhet dersom 

dette i deres medlemsstater er klassifisert som følsomme 

opplysninger om beskyttelse av kritisk infrastruktur i samsvar 

med artikkel 2 bokstav d) i rådsdirektiv 2008/114/EF. 

TSO-ene eller, dersom det er relevant, de ansvarlige for 

tildeling av overføringskapasitet skal anses som primære eiere 

av rapporten de legger fram. 

Artikkel 12 

Opplysninger om bruk av utvekslingskapasitet mellom 

budområder 

1.  For sine kontrollområder skal TSO-ene beregne følgende 

og stille opplysningene til rådighet for ENTSO for elektrisk 

kraft: 

a)  Når det gjelder eksplisitte tildelinger, følgende for hver 

markedstidsenhet og per retning mellom budområder: 

– Den kapasiteten (MW) markedet etterspør. 

– Den kapasiteten (MW) markedet er tildelt. 

– Prisen på kapasiteten (valuta/MW). 

– Auksjonsinntekten (i valuta) per grense mellom 

budområder. 

b)  Total spesifisert kapasitet for hver markedstidsenhet og per 

retning mellom budområder. 

c)  Før hver kapasitetstildeling, total kapasitet som allerede er 

tildelt gjennom tidligere tildelingsprosedyrer, per markeds-

tidsenhet og per retning. 

d)  Dagen-før-prisene i hvert budområde (valuta/MWh) for 

hver markedstidsenhet. 

e)  Når det gjelder implisitte tildelinger, for hver markeds-

tidsenhet, nettoposisjonene for hvert budområde (MW) og 

flaskehalsinntektene (i valuta) per grense mellom 

budområdene. 

f)  Planlagte kommersielle utvekslinger for påfølgende dag i 

aggregert form mellom budområder per retning og 

markedstidsenhet. 

g)  Fysiske strømmer mellom budområder per markeds-

tidsenhet. 

h)  Utvekslingskapasitet tildelt mellom budområder i medlems-

stater og tredjestater, per retning, per tildelt produkt og per 

periode. 

2.  Opplysningene fastsatt i 

a)  nr. 1 bokstav a) og e) skal offentliggjøres senest en time 

etter hver kapasitetstildeling, 

b)  nr. 1 bokstav b) skal offentliggjøres senest en time etter 

hver spesifiseringsrunde, 

c)  nr. 1 bokstav c) skal offentliggjøres senest ved utløpet av 

fristen for offentliggjøring av tallene for tilbudt kapasitet, 

som fastsatt i vedlegget, 

d)  nr. 1 bokstav d) skal offentliggjøres senest en time etter 

markedets stengetid, 

e)  nr. 1 bokstav f) skal offentliggjøres hver dag senest en time 

etter siste sluttid og, dersom det er relevant, oppdateres 

senest to timer etter hver spesifiseringsprosess på intradag-

markedet, 

f)  nr. 1 bokstav g) skal offentliggjøres for hver markeds-

tidsenhet så nær sanntid som mulig og senest en time etter 

driftsperioden,  
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g)  nr. 1 bokstav h) skal offentliggjøres senest en time etter 

tildelingen. 

3.  De ansvarlige for tildeling av overføringskapasitet eller, 

dersom det er relevant, kraftbørsene, skal gi TSO-ene alle 

relevante opplysninger som kreves for å beregne dataene 

fastsatt i nr. 1. 

De ansvarlige for tildeling av overføringskapasitet skal anses 

som primære eiere av opplysningene de leverer. 

Kraftbørsene skal anses som primære eiere av opplysningene de 

leverer. 

Artikkel 13 

Opplysninger om tiltak for flaskehalshåndtering 

1.  For sine kontrollområder skal TSO-ene stille følgende 

opplysninger til rådighet for ENTSO for elektrisk kraft: 

a)  Opplysninger om omdirigering per markedstidsenhet, med 

angivelse av 

– tiltaket som er truffet (det vil si produksjonsøkning eller 

-nedgang, lastøkning eller -nedgang), 

– identifikasjon, beliggenhet og type av nettkomponenter 

som berøres av tiltaket, 

– årsaken til tiltaket, 

– kapasitet som berøres av tiltaket som er truffet (MW). 

b)  Opplysninger om motkjøp per markedstidsenhet for 

markedet, med angivelse av 

– tiltaket som er truffet (det vil si økning eller reduksjon i 

utvekslingen mellom budområder), 

– de berørte budområdene, 

– årsaken til tiltaket, 

– endring i utvekslingen mellom budområder (MW). 

c)  De påløpte kostnadene i en gitt måned fra tiltak som nevnt i 

bokstav a) og b), og fra ethvert annet utbedringstiltak. 

2.  Opplysningene fastsatt i 

a)  nr. 1 bokstav a) og b) skal offentliggjøres så snart som 

mulig og senest en time etter driftsperioden, med unntak av 

årsakene, som skal offentliggjøres så snart som mulig og 

senest en dag etter driftsperioden, 

b)  nr. 1 bokstav c) skal offentliggjøres senest en måned etter 

slutten av den berørte måneden. 

Artikkel 14 

Utarbeiding av prognoser 

1.  For sine kontrollområder skal TSO-ene beregne følgende 

og stille opplysningene til rådighet for ENTSO for elektrisk 

kraft: 

a)  Total installert produksjonskapasitet (MW) for alle 

eksisterende produksjonsanlegg med en installert produk-

sjonskapasitet på 1 MW eller mer, per produksjonstype. 

b)  Opplysninger om produksjonsanlegg (eksisterende og 

planlagte) med en installert produksjonskapasitet på 

100 MW eller mer. Disse opplysningene skal inneholde 

– enhetens navn, 

– installert produksjonskapasitet (MW), 

– beliggenhet, 

– nivå på tilslutningsspenning, 

– budområde, 

– produksjonstype. 

c)  Et overslag over total planlagt produksjon (MW) per 

budområde, for hver markedstidsenhet for den påfølgende 

dagen. 

d)  En prognose over vind- og solkraftproduksjon (MW) per 

budområde, for hver markedstidsenhet for den påfølgende 

dagen. 

2.  Opplysningene fastsatt i 

a)  nr. 1 bokstav a) skal offentliggjøres årlig, senest en uke før 

slutten av året. 

b)  nr. 1 bokstav b) skal offentliggjøres årlig for de tre 

påfølgende årene, senest en uke før begynnelsen av det 

første året som dataene viser til, 

c)  nr. 1 bokstav c) skal offentliggjøres senest kl. 18.00 lokal 

tid i Brussel, dagen før den faktiske leveringen finner sted, 

d)  nr. 1 bokstav d) skal offentliggjøres senest kl. 18.00 lokal 

tid i Brussel, dagen før den faktiske leveringen finner sted. 

Opplysningene skal regelmessig oppdateres og 

offentliggjøres mens intradaghandelen foregår, slik at minst 

én oppdatering skal offentliggjøres kl. 8.00 lokal tid i 

Brussel på dagen for den faktiske leveringen. Opplys-

ningene skal gis for alle budområder bare i medlemsstater 

med en innmating av vind- eller solkraftproduksjon på mer 

enn 1 % per år, eller for budområder med en innmating av 

vind- eller solkraftproduksjon på mer enn 5 % per år. 

3.  Produksjonsanlegg som ligger i en TSOs kontrollområde, 

skal forsyne den TSO-en med alle relevante opplysninger som 

kreves for å beregne dataene fastsatt i nr. 1. 

Produksjonsanleggene skal anses som primære eiere av de 

relevante opplysningene de leverer. 

Artikkel 15 

Opplysninger om manglende tilgjengelighet av 

produksjonsenheter og produksjonsanlegg 

1.  For sine kontrollområder skal TSO-ene stille følgende 

opplysninger til rådighet for ENTSO for elektrisk kraft:  
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a)  Planlagt utilgjengelighet på 100 MW eller mer av en 

produksjonsenhet, herunder endringer på 100 MW eller mer 

i den planlagte utilgjengeligheten av nevnte produksjons-

anlegg, som forventes å vare i minst én markedstidsenhet 

opptil tre år fram i tid, med angivelse av 

– navnet på produksjonsanlegget, 

– navnet på produksjonsenheten, 

– beliggenhet, 

– budområde, 

– installert produksjonskapasitet (MW), 

– produksjonstype, 

– tilgjengelig kapasitet under hendelsen, 

– årsaken til utilgjengeligheten, 

– starttidspunkt og anslått sluttidspunkt (dato, klokkeslett) 

for endringen i tilgjengelighet. 

b)  Endringer på 100 MW eller mer i faktisk tilgjengelighet av 

en produksjonsenhet som forventes å vare i minst én 

markedstidsenhet, med angivelse av 

– navnet på produksjonsanlegget, 

– navnet på produksjonsenheten, 

– beliggenhet, 

– budområde, 

– installert produksjonskapasitet (MW), 

– produksjonstype, 

– tilgjengelig kapasitet under hendelsen, 

– årsaken til utilgjengeligheten, og 

– starttidspunkt og anslått sluttidspunkt (dato, klokkeslett) 

for endringen i tilgjengelighet. 

c)  Planlagt utilgjengelighet på 200 MW eller mer av et 

produksjonsanlegg, herunder endringer på 100 MW eller 

mer i den planlagte utilgjengeligheten av nevnte produk-

sjonsanlegg, som ikke er offentliggjort i samsvar med 

bokstav a), og som forventes å vare i minst én markeds-

tidsenhet opptil tre år fram i tid, med angivelse av 

– navnet på produksjonsanlegget, 

– beliggenhet, 

– budområde, 

– installert produksjonskapasitet (MW), 

– produksjonstype, 

– tilgjengelig kapasitet under hendelsen, 

– årsaken til utilgjengeligheten, 

– starttidspunkt og anslått sluttidspunkt (dato, klokkeslett) 

for endringen i tilgjengelighet. 

d)  Endringer på 100 MW eller mer i faktisk tilgjengelighet av 

et produksjonsanlegg med en installert produksjons-

kapasitet på 200 MW eller mer, som ikke er offentliggjort i 

samsvar med bokstav b), og som forventes å vare i minst én 

markedstidsenhet, med angivelse av 

– navnet på produksjonsanlegget, 

– beliggenhet, 

– budområde, 

– installert produksjonskapasitet (MW), 

– produksjonstype, 

– tilgjengelig kapasitet under hendelsen, 

– årsaken til utilgjengeligheten, og 

– starttidspunkt og anslått sluttidspunkt (dato, klokkeslett) 

for endringen i tilgjengelighet. 

2.  Opplysningene fastsatt i nr. 1 bokstav a) og c) skal 

offentliggjøres så snart som mulig og senest en time etter at 

beslutningen om den planlagte utilgjengeligheten er truffet. 

Opplysningene fastsatt i nr. 1 bokstav b) og d) skal 

offentliggjøres så snart som mulig og senest en time etter 

endringen i faktisk tilgjengelighet. 

3.  Produksjonsenheter som ligger i en TSOs kontrollområde, 

skal forsyne den TSO-en med dataene fastsatt i nr. 1. 

Produksjonsenhetene skal anses som primære eiere av dataene 

de leverer. 

Artikkel 16 

Faktisk produksjon 

1.  For sine kontrollområder skal TSO-ene beregne følgende 

og stille opplysningene til rådighet for ENTSO for elektrisk 

kraft: 

a)  Faktisk produsert effekt (MW) per markedstidsenhet og per 

produksjonsenhet med installert produksjonskapasitet på 

100 MW eller mer. 

b)  Aggregert produksjonsmengde per markedstidsenhet og per 

produksjonstype. 

c)  Faktisk eller anslått vind- og solkraftproduksjon (MW) i 

hvert budområde per markedstidsenhet. 

d)  Aggregert ukentlig gjennomsnittlig fyllingsgrad for alle 

vannreservoarer og vannmagasiner (MWh) per budområde, 

herunder tallet for samme uke foregående år. 

2.   Opplysningene fastsatt i 

a)  nr. 1 bokstav a) skal offentliggjøres fem dager etter 

driftsperioden, 

b)  nr. 1 bokstav b) skal offentliggjøres senest en time etter 

driftsperioden,  
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c)  nr. 1 bokstav c) skal offentliggjøres senest en time etter 

driftsperioden og oppdateres på grunnlag av målte verdier 

så snart de blir tilgjengelige. Opplysningene skal gis for alle 

budområder bare i medlemsstater med en innmating av 

vind- eller solkraftproduksjon på mer enn 1 % per år, eller 

for budområder med en innmating av vind- eller 

solkraftproduksjon på mer enn 5 % per år, 

d)  nr. 1 bokstav d) skal offentliggjøres den tredje virkedagen 

etter den uken som opplysningene gjelder. Opplysningene 

skal gis for alle budområder bare i medlemsstater med en 

innmating av denne typen produksjon på mer enn 10 % per 

år, eller for budområder med en innmating av denne typen 

produksjon på mer enn 30 % per år. 

3.  Produksjonsanlegg og produksjonsenheter som ligger i en 

TSOs kontrollområde, skal gi den TSO-en alle relevante 

opplysninger som kreves for å beregne dataene fastsatt i nr. 1. 

Produksjonsanleggene og produksjonsenhetene skal anses som 

primære eiere av de relevante opplysningene de leverer. 

Artikkel 17 

Balansering 

1.  For sine kontrollområder skal TSO-ene eller eventuelt 

operatørene av balansemarkeder, dersom slike markeder finnes, 

stille følgende opplysninger til rådighet for ENTSO for 

elektrisk kraft: 

a)  Reglene for balansering, herunder 

– prosessene for anskaffelse av ulike typer balansereserver 

og balansekraft, 

– metoden for betaling for både levering av reserver og 

aktivert balansekraft, 

– metoden for beregning av gebyrer for ubalanse, 

– dersom det er aktuelt, en beskrivelse av hvordan 

balansering over landegrensene mellom to eller flere 

kontrollområder utføres, og av vilkårene for deltakelse 

for produsenter og last, 

b)  Mengden av balansereserver om TSO-en har i henhold til 

kontrakt (MW), med angivelse av 

– kilden til reserven (produksjon eller last), 

– typen reserve (frekvensreguleringsreserve, frekvens-

gjenopprettingsreserve, erstatningsreserve), 

– tidsperioden som reserven er bestilt til (time, dag, uke, 

måned, år osv.), 

c)  Prisene som er betalt av TSO-en per type anskaffet 

balansereserve og per anskaffelsesperiode (valuta/MW/ 

periode). 

d)  Aksepterte aggregerte tilbud per balanseringstidsenhet, 

separat for hver type balansereserve. 

e)  Mengden aktivert balansekraft (MW) per balanserings-

tidsenhet og per type reserve. 

f)  Prisene som er betalt av TSO-en for aktivert balansekraft 

per balanseringstidsenhet og per type reserve; prisopplys-

ningene skal gis separat for opp- og nedregulering, 

g)  Ubalansepriser per balanseringstidsenhet. 

h)  Totalt ubalansevolum per balanseringstidsenhet. 

i)  Månedlig finansiell balanse for kontrollområdet, med 

angivelse av 

– TSO-ens kostnader for anskaffelse av reserver og 

aktivering av balansekraft, 

– nettoinntekten for TSO-en fra avregning av ubalanse-

kontoene med de balanseansvarlige partene. 

j)  Dersom det er relevant, opplysninger om balansering 

mellom kontrollområder per balanseringstidsenhet, med 

angivelse av 

– volumene av utvekslede bud og tilbud per anskaffelses-

tidsenhet, 

– maksimums- og minimumspriser for utvekslede bud og 

tilbud per anskaffelsestidsenhet, 

– volum av balansekraft aktivert i de berørte kontroll-

områdene. 

Operatørene i balansemarkedene skal anses som primære eiere 

av opplysningene de leverer. 

2.  Opplysningene fastsatt i 

a)  nr. 1 bokstav b) skal offentliggjøres så snart som mulig og 

senest to timer før neste anskaffelsesprosess finner sted, 

b)  nr. 1 bokstav c) skal offentliggjøres så snart som mulig og 

senest en time etter at anskaffelsesprosessen er avsluttet, 

c)  nr. 1 bokstav d) skal offentliggjøres så snart som mulig og 

senest en time etter driftsperioden, 

d)  nr. 1 bokstav e) skal offentliggjøres så snart som mulig og 

senest 30 minutter etter driftsperioden. Dersom det brukes 

foreløpige data, skal tallene oppdateres når de endelige 

dataene foreligger, 

e)  nr. 1 bokstav f) skal offentliggjøres så snart som mulig og 

senest en time etter driftsperioden,  
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f)  nr. 1 bokstav g) skal offentliggjøres så snart som mulig, 

g)  nr. 1 bokstav h) skal offentliggjøres så snart som mulig og 

senest 30 minutter etter driftsperioden. Dersom det brukes 

foreløpige data, skal tallene oppdateres når de endelige 

dataene foreligger, 

h)  nr. 1 bokstav i) skal offentliggjøres senest tre måneder etter 

driftsperioden, Dersom avregningen er foreløpig, skal 

tallene oppdateres etter den endelige avregningen, 

i)  nr. 1 bokstav j) skal offentliggjøres senest en time etter 

driftsperioden. 

Artikkel 18 

Erstatningsansvar 

Erstatningsansvaret for den primære eieren av dataene, 

dataleverandøren og ENTSO for elektrisk kraft i henhold til 

denne forordning skal være begrenset til tilfeller av grov 

uaktsomhet og/eller forsettlighet. Ikke under noen 

omstendigheter skal de ha plikt til å gi personer som bruker 

dataene, erstatning for tap av fortjeneste, tap av omsetning eller 

andre indirekte, tilfeldige eller særlige skader eller følgeskader 

av noen art som oppstår som følge av manglende overholdelse 

av deres forpliktelser i henhold til denne forordning. 

Artikkel 19 

Endring av forordning (EF) nr. 714/2009 

Nr. 5.5–5.9 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 714/2009 utgår 

med virkning fra 5. januar 2015. 

Artikkel 20 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 nr. 1 får anvendelse 18 måneder etter at denne 

forordning er trådt i kraft. 

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

Utferdiget i Brussel 14. juni 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Offentliggjøring av opplysningene nevnt i artikkel 11 nr. 2 

Kapasitetstildelingsperiode 
Prognose over utvekslingskapasiteten mellom 

budområder skal offentliggjøres 
Tilbudt kapasitet skal offentliggjøres 

Årlig En uke før den årlige tildelingsprosessen, 

men senest 15. desember, for alle måneder 

i det påfølgende året 

En uke før den årlige tildelingsprosessen, 

men senest 15. desember 

Månedlig To virkedager før den månedlige til-

delingsprosessen for alle dager i den 

påfølgende måneden 

To virkedager før den månedlige 

tildelingsprosessen 

Ukentlig Hver fredag for alle dager i den 

påfølgende uken 

En dag før den ukentlige tildelingsprosessen 

Påfølgende dag  En time før spotmarkedets stengetid, for 

hver markedstidsenhet 

Intradag  En time før første intradagtildeling og 

deretter i sanntid, for hver markedstidsenhet 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/72/EF 

av 13. juli 2009 

om felles regler for det indre marked for elektrisk kraft og om oppheving av direktiv 2003/54/EF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

fellesskap, særlig artikkel 47 nr. 2 og artikkel 55 og 95, 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1),under henvisning til uttalelse fra 

Regionkomiteen(2), 

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Formålet med det indre marked for elektrisk kraft, som 

er blitt gradvis gjennomført i hele Fellesskapet siden 

1999, er å skape faktiske valgmuligheter for alle 

forbrukere i Den europeiske union, enten de er privat-

personer eller virksomheter, samt nye forretnings-

muligheter og økt handel over landegrensene, slik at det 

kan oppnås effektiviseringsgevinster, konkurranse-

dyktige priser og høyere kvalitet på tjenestene, samt å 

bidra til forsyningssikkerhet og bærekraftig utvikling. 

2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/54/EF av  

26. juni 2003 om felles regler for det indre marked for 

elektrisk kraft(4) har vært et viktig ledd i innføringen av 

et slikt indre marked for elektrisk kraft. 

3) De friheter som traktaten garanterer unionsborgerne – 

blant annet fritt varebytte, fri etableringsadgang og fri 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 211 av 14.8.2009,  

s. 55, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av  

5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 av 7.2.2019, 

s. 53. 

(1) EUT C 211 av 19.8.2008, s. 23. 
(2) EUT C 172 av 5.7.2008, s. 55. 

(3) Europaparlamentsuttalelse av 18. juni 2008 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT), Rådets felles holdning av 9. januar 2009 

(EUT C 70 E av 24.3.2009, s. 1) og Europaparlamentets 

standpunkt av 22. april 2009 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

Rådsbeslutning av 25. juni 2009. 
(4) EUT L 176 av 15.7.2003, s. 37. 

tilgang til å yte tjenester – kan bare oppnås i et helt 

åpent marked der alle forbrukere fritt kan velge sine 

leverandører, og alle leverandører fritt kan levere til sine 

kunder. 

4) På det nåværende tidspunkt er det imidlertid visse 

forhold som hindrer salg av elektrisk kraft på like vilkår 

og uten forskjellsbehandling eller ulemper i Felles-

skapet. Framfor alt er ikke-diskriminerende nettilgang 

og et like effektivt myndighetstilsyn i alle medlems-

stater ennå ikke på plass. 

5) En sikker elektrisitetsforsyning er av avgjørende 

betydning for samfunnsutviklingen i Europa og for å 

gjennomføre en bærekraftig klimaendringspolitikk og 

fremme konkurranse på det indre marked. For dette 

formål bør grensekryssende overføringsforbindelser 

utvikles ytterligere for å sikre at alle energikilder tilbys 

til de mest konkurransedyktige prisene til forbrukerne 

og industrien i Fellesskapet. 

6) Et velfungerende indre marked for elektrisk kraft bør gi 

produsentene egnede insentiver til å investere i ny 

kraftproduksjon, herunder elektrisk kraft fra fornybare 

energikilder, idet det legges særlig vekt på de mest 

isolerte landene og regionene på Fellesskapets 

energimarked. Et velfungerende marked bør også 

gjennom hensiktsmessige tiltak oppmuntre forbrukerne 

til mer effektiv energibruk, og en sikker energiforsyning 

er en forutsetning for dette. 

7) Kommisjonsmeldingen av 10. januar 2007 med tittelen 

«An Energy Policy for Europe» (en energipolitikk for 

Europa) understreket viktigheten av å gjennomføre det 

indre marked for elektrisk kraft og skape like vilkår for 

alle elektrisitetsforetak i Fellesskapet. Kommisjons-

meldingene av 10. januar 2007 med titlene «Prospects 

for the internal gas and electricity market» (utsikter for 

det indre gass- og elektrisitetsmarkedet) og «Inquiry 

pursuant to Article 17 of Regulation (EC) No 1/2003 

into the European gas and electricity sectors (Final 

Report)» (undersøkelse av den europeiske gass- og 

elektrisitetssektoren i henhold til artikkel 17 i 

forordning (EF) nr. 1/2003) viste at dagens regler og 

tiltak ikke skaper de nødvendige rammer for å nå målet 

om et velfungerende indre marked.  

2020/EØS/34/54 



Nr. 34/500 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.5.2020 

 

8) For å sikre konkurranse og elektrisitetsforsyning til mest 

konkurransedyktig pris bør medlemsstatene og 

nasjonale reguleringsmyndigheter lette grensekryssende 

tilgang for nye leverandører av elektrisk kraft fra ulike 

energikilder samt for nye kraftprodusenter. 

9) Uten effektiv atskillelse av nettene fra produksjons- og 

forsyningsvirksomheten («effektiv atskillelse») er det 

fare for forskjellsbehandling, ikke bare med hensyn til 

driften av nettet, men også med hensyn til insentivene 

for vertikalt integrerte foretak til å investere tilstrekkelig 

i sine nett. 

10) Reglene for rettslig og funksjonell atskillelse fastsatt i 

direktiv 2003/54/EF har imidlertid ikke ført til effektiv 

atskillelse av operatørene av transmisjonsnett. På sitt 

møte 8. og 9. mars 2007 oppfordret derfor Det 

europeiske råd Kommisjonen til å utarbeide forslag til 

regelverk for «effektiv atskillelse av forsynings- og 

produksjonsvirksomhet fra nettdrift». 

11) Effektiv atskillelse kan bare sikres ved å fjerne 

insentivet for vertikalt integrerte foretak til å forskjells-

behandle konkurrenter med hensyn til nettilgang og 

investeringer. Eierskapsmessig atskillelse, som 

innebærer at netteieren utpekes som nettoperatør og er 

uavhengig av alle forsynings- og produksjonsinteresser, 

er utvilsomt en effektiv og stabil måte å løse den 

iboende interessekonflikten og sikre forsyningssikkerhet 

på. Europaparlamentet viste derfor i sin resolusjon av 

10. juli 2007 om utsiktene for det indre gass- og 

elektrisitetsmarked(1) til eierskapsmessig atskillelse på 

nettnivå som det mest effektive middelet til å fremme 

investeringer i infrastruktur på en ikke-diskriminerende 

måte og til å sikre rettferdig nettilgang for nye markeds-

deltakere og innsyn i markedet. Medlemsstatene bør 

derfor i forbindelse med eierskapsmessig atskillelse 

forpliktes til å sikre at samme person eller personer ikke 

har rett til å utøve kontroll over et produksjons- eller 

forsyningsforetak og samtidig utøve kontroll eller noen 

rettighet over en operatør av transmisjonsnett eller over 

et transmisjonsnett. Omvendt bør kontroll over et 

transmisjonsnett eller en operatør av transmisjonsnett 

utelukke muligheten for å utøve kontroll eller noen 

rettighet over et produksjons- eller forsyningsforetak. 

Innenfor disse grensene bør et produksjons- eller 

forsyningsforetak ha mulighet til å eie en mindretalls-

andel i en operatør av transmisjonsnett eller i et trans-

misjonsnett. 

12) Enhver ordning for atskillelse bør effektivt kunne løse 

eventuelle interessekonflikter mellom produsenter, 

leverandører og operatører av transmisjonsnett, for å 

stimulere til de nødvendige investeringene og sikre 

tilgang for nye markedsdeltakere i henhold til et 

  

(1) EUT C 175 E av 10.7.2008, s. 206. 

oversiktlig og effektivt regelverk, og bør ikke føre til et 

regelverk som påfører de nasjonale regulerings-

myndighetene en altfor stor byrde. 

13) Definisjonen av begrepet «kontroll» er hentet fra råds-

forordning (EF) nr. 139/2004 av 20. januar 2004 om 

tilsyn med foretakssammenslutninger (EFs fusjons-

forordning)(2). 

14) Ettersom eierskapsmessig atskillelse i enkelte tilfeller 

krever at foretakene omstruktureres, bør medlemsstater 

som beslutter å gjennomføre eierskapsmessig atskillelse, 

gis ekstra tid til å anvende de relevante bestemmelsene. 

Med tanke på de vertikale forbindelsene mellom 

elektrisitets- og gassektoren bør bestemmelsene om 

atskillelse gjelde for begge disse sektorene. 

15) For å sikre at nettdriften er helt uavhengig av 

forsynings- og produksjonsinteressene i forbindelse med 

eierskapsmessig atskillelse, og for å hindre utveksling 

av fortrolige opplysninger, bør ikke samme person både 

sitte i styret til en operatør av transmisjonsnett eller et 

transmisjonsnett og i styret til et foretak som driver 

produksjons- eller forsyningsvirksomhet. Av samme 

grunn bør ikke samme person ha rett til å utpeke 

medlemmer av styret til en operatør av transmisjonsnett 

eller et transmisjonsnett og til å utøve kontroll eller 

rettigheter over et produksjons- eller forsyningsforetak. 

16) Opprettelse av en nettoperatør eller transmisjons-

operatør som er uavhengig av forsynings- og produk-

sjonsinteresser, bør gjøre det mulig for et vertikalt 

integrert foretak å beholde sitt eierskap til netteiendeler 

samtidig som det sikres en effektiv atskillelse av 

interesser, forutsatt at en slik uavhengig nettoperatør 

eller transmisjonsoperatør ivaretar alle nettoperatørens 

oppgaver, og forutsatt at det finnes et detaljert regelverk 

og omfattende tilsynsordninger. 

17) Dersom et foretak som per 3. september 2009 eier et 

transmisjonsnett, inngår i et vertikalt integrert foretak, 

bør medlemsstatene derfor gis valget mellom eierskaps-

messig atskillelse og opprettelse av en nettoperatør eller 

transmisjonsoperatør som er uavhengig av forsynings- 

og produksjonsinteresser. 

18) For fullt ut å beskytte interessene til aksjonærene i 

vertikalt integrerte foretak bør medlemsstatene kunne 

velge å gjennomføre eierskapsmessig atskillelse enten 

ved direkte avhending eller ved å dele opp det integrerte 

foretakets aksjer i aksjer i nettforetaket og aksjer i det 

gjenværende forsynings- og produksjonsforetaket, 

forutsatt at kravene som følger av den eierskapsmessig 

atskillelsen, oppfylles.  

  

(2) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 
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19) For å sikre at løsningene med en uavhengig nettoperatør 

eller en uavhengig transmisjonsoperatører skal være 

fullt ut effektive, bør det vedtas særskilte tilleggsregler. 

Reglene om uavhengige transmisjonsoperatører utgjør 

hensiktsmessige rammeregler for å sikre rettferdig 

konkurranse, tilstrekkelige investeringer, tilgang for nye 

markedsdeltakere og integrasjon av elektrisitets-

markedene. Effektiv atskillelse ved hjelp av 

bestemmelsene om uavhengige transmisjonsoperatører 

bør bygge dels på organisatoriske tiltak og tiltak knyttet 

til styringen av operatører av transmisjonsnett, og dels 

på tiltak knyttet til investering, tilkopling av ny 

produksjonskapasitet til nettet og markedsintegrasjon 

gjennom regionalt samarbeid. Transmisjonsoperatørens 

uavhengighet bør også sikres blant annet gjennom 

særskilte «nedkjølingsperioder» der det ikke utøves 

noen ledelsesfunksjon eller annen relevant virksomhet i 

det vertikalt integrerte foretaket som gir tilgang til de 

samme opplysningene som en ledelsesfunksjon kunne 

gitt tilgang til. Modellen med effektiv atskillelse ved 

hjelp av en uavhengig transmisjonsoperatør er i samsvar 

med kravene fastsatt av Det europeiske råd på dets møte 

8. og 9. mars 2007. 

20) For å styrke konkurransen på det indre marked for 

elektrisk kraft bør det være mulig for store forretnings-

kunder å velge sine leverandører og å inngå avtaler med 

flere leverandører for å dekke sitt behov for elektrisk 

kraft. Slike kunder bør beskyttes mot eneretts-

bestemmelser som utelukker konkurrerende eller 

supplerende tilbud. 

21) En medlemsstat har rett til å velge full eierskapsmessig 

atskillelse på sitt territorium. Dersom en medlemsstat 

har utøvd denne rettigheten, har et foretak ikke rett til å 

etablere en uavhengig nettoperatør eller en uavhengig 

transmisjonsoperatør. Et foretak som driver produk-

sjons- eller forsyningsvirksomhet, kan dessuten verken 

direkte eller indirekte utøve kontroll eller noen rettighet 

over en operatør av transmisjonsnett fra en medlemsstat 

som har valgt full eierskapsmessig atskillelse. 

22) Dette direktiv åpner for ulike former for markeds-

organisering i det indre marked for elektrisk kraft. De 

tiltak som medlemsstatene kan treffe for å sikre like 

vilkår, bør være begrunnet i tvingende allmenne hensyn. 

Kommisjonen bør rådspørres om tiltakenes forenlighet 

med traktaten og fellesskapsretten. 

23) Ved gjennomføringen av effektiv atskillelse bør 

prinsippet om ikke-diskriminering mellom offentlig og 

privat sektor overholdes. For dette formål bør ikke 

samme person, verken alene eller sammen med andre, i 

strid med reglene om eierskapsmessig atskillelse eller 

alternativet med en uavhengig nettoperatør, kunne utøve 

kontroll eller noen rettighet over sammensetningen av 

eller stemmegivningen eller beslutningene både i 

organene til operatørene av transmisjonsnett eller trans-

misjonsnettene og i organene til produksjons- eller 

forsyningsforetakene. Når det gjelder eierskapsmessig 

atskillelse og løsningen med en uavhengig nettoperatør, 

forutsatt at den aktuelle medlemsstaten kan 

dokumentere at kravet er oppfylt, bør to atskilte 

offentlige organer ha mulighet til å kontrollere 

produksjons- og forsyningsvirksomhet på den ene siden 

og transmisjonsvirksomhet på den andre. 

24) Fullstendig atskillelse av nettvirksomheten fra 

forsynings- og produksjonsvirksomheten bør gjelde i 

hele Fellesskapet både for fellesskapsforetak og andre 

foretak. For å sikre at nettvirksomhet og forsynings- og 

produksjonsvirksomhet i hele Fellesskapet forblir 

uavhengige av hverandre, bør reguleringsmyndighetene 

ha myndighet til å nekte sertifisering av operatører av 

transmisjonsnett som ikke overholder reglene om 

atskillelse. For å sikre ensartet anvendelse av disse 

reglene i hele Fellesskapet bør reguleringsmyndighetene 

ta størst mulig hensyn til Kommisjonens uttalelse når de 

treffer beslutninger om sertifisering. For å sikre 

overholdelse av Fellesskapets internasjonale 

forpliktelser og solidaritet og energisikkerhet i Felles-

skapet bør Kommisjonen dessuten ha rett til å avgi 

uttalelse om sertifisering av en transmisjonsnetteier eller 

-operatør som kontrolleres av en eller flere personer fra 

en eller flere tredjestater. 

25) Sikker energiforsyning er et vesentlig element for 

offentlig sikkerhet og er derfor naturlig forbundet med 

et velfungerende indre marked for elektrisk kraft og 

med integrasjonen av medlemsstatenes isolerte elektri-

sitetsmarkeder. Elektrisk kraft kan bare framføres til 

unionsborgerne gjennom nettet. Velfungerende elektri-

sitetsmarkeder, og særlig nettene og andre anlegg 

knyttet til elektrisitetsforsyningen, spiller en avgjørende 

rolle for offentlig sikkerhet, en konkurransedyktig 

økonomi og unionsborgernes velferd. Personer fra 

tredjestater bør derfor tillates å kontrollere et trans-

misjonsnett eller en operatør av transmisjonsnett bare 

dersom de overholder kravene om effektiv atskillelse 

som gjelder innenfor Fellesskapet. Uten at det berører 

Fellesskapets internasjonale forpliktelser, anser 

Fellesskapet sektoren for transmisjonsnett for elektrisk 

kraft som svært viktig for Fellesskapet, og det er derfor 

nødvendig med ytterligere beskyttelsestiltak for å 

opprettholde en sikker energiforsyning til Fellesskapet 

og unngå eventuelle trusler mot offentlig orden og 

sikkerhet i Fellesskapet og mot unionsborgernes velferd. 

Med henblikk på sikker energiforsyning til Fellesskapet 

kreves det særlig en vurdering av nettdriftens 

uavhengighet, av Fellesskapets og den enkelte 

medlemsstats avhengighet av energiforsyning fra 

tredjestater og av hvordan både nasjonal og 

internasjonal handel med og investering i energi 

håndteres i en bestemt tredjestat. Forsyningssikkerheten 
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bør derfor vurderes i lys av de faktiske omstendighetene 

i hvert enkelt tilfelle samt de rettighetene og 

forpliktelsene som følger av folkeretten, særlig de 

internasjonale avtalene mellom Fellesskapet og den 

berørte tredjestaten. Kommisjonen oppfordres til ved 

behov å legge fram anbefalinger om å framforhandle 

relevante avtaler med tredjestater for å sikre energifor-

syningen til Fellesskapet eller å ta de nødvendige 

spørsmålene opp i andre forhandlinger med disse 

tredjestatene. 

26) Ikke-diskriminerende tilgang til distribusjonsnettet er 

avgjørende for tilgangen til kunder på sluttbrukernivå. 

På distribusjonsnivå er det imidlertid mindre rom for 

forskjellsbehandling av tredjemann med hensyn til 

tilgang og investeringer enn på transmisjonsnivå, der 

belastningen av nettet og innflytelsen fra produksjons- 

eller forsyningsinteresser generelt er større. I samsvar 

med direktiv 2003/54/EF ble dessuten rettslig og 

funksjonell atskillelse av operatører av distribusjonsnett 

obligatorisk først 1. juli 2007, og det gjenstår å evaluere 

virkningene av dette på det indre marked for elektrisk 

kraft. De nåværende reglene for rettslig og funksjonell 

atskillelse kan føre til effektiv atskillelse, forutsatt at de 

defineres klarere, gjennomføres korrekt og overvåkes 

nøye. For å sikre like vilkår på sluttbrukernivå bør 

derfor virksomheten til operatørene av distribusjonsnett 

overvåkes for å hindre at de utnytter sin vertikale 

integrasjon til å styrke sin konkurranseposisjon på 

markedet, særlig når det gjelder privatkunder og små 

forretningskunder. 

27) Medlemsstatene bør oppmuntre til modernisering av 

distribusjonsnettene, for eksempel ved å innføre 

intelligente nett, som bør bygges på en måte som 

oppmuntrer til desentralisert produksjon og energi-

effektivitet. 

28) Når det gjelder små nett, kan det være nødvendig at 

tilleggstjenester sikres av operatører av transmisjonsnett 

som er sammenkoplet med de små nettene. 

29) For å unngå å pålegge små operatører av distri-

busjonsnett en uforholdsmessig stor økonomisk og 

administrativ byrde bør medlemsstatene ved behov 

kunne unnta de berørte foretakene fra kravene om 

rettslig atskillelse når det gjelder distribusjon. 

30) Dersom det benyttes et lukket distribusjonsnett for å 

sikre optimal effektivitet i en integrert energiforsyning 

som krever bestemte driftsstandarder, eller et lukket 

distribusjonsnett opprettholdes primært til bruk for 

eieren av systemet, bør det være mulig å frita operatøren 

av distribusjonsnettet for forpliktelser som ville utgjøre 

en unødvendig administrativ byrde grunnet det særlige 

forholdet mellom operatøren av distribusjonsnettet og 

brukerne av nettet. Industrielle eller kommersielle 

anlegg eller anlegg med felles tjenester, som jernbane-

stasjoner, flyplasser, sykehus, store campingplasser med 

integrerte anlegg eller kjemiske industrianlegg, kan ha 

lukkede distribusjonsnett, fordi virksomheten som 

drives i disse anleggene, er av spesiell karakter. 

31) Framgangsmåtene for å gi tillatelse bør ikke føre til en 

administrativ byrde som står i misforhold til elektri-

sitetsprodusentenes størrelse og potensielle innvirkning. 

Unødig langvarige framgangsmåter for å gi tillatelse kan 

utgjøre en hindring for nye markedsdeltakere. 

32) Det bør treffes ytterligere tiltak for å sikre oversiktlige 

og ikke-diskriminerende tariffer for tilgang til nett. 

Disse tariffene bør gjelde for alle nettbrukere på ikke-

diskriminerende grunnlag. 

33) Direktiv 2003/54/EF innførte krav om at medlems-

statene skal utpeke reguleringsmyndigheter med 

særskilt kompetanse. Imidlertid viser erfaringene at 

reguleringens effektivitet ofte hemmes av at regulerings-

myndighetene ikke er tilstrekkelig uavhengige av 

regjeringen og ikke har tilstrekkelig myndighet og 

handlefrihet. Derfor oppfordret Det europeiske råd på 

møtet 8. og 9. mars 2007 Europakommisjonen til å 

utarbeide forslag til regelverk som ville sikre ytterligere 

harmonisering av nasjonale energiregulerings-

myndigheters myndighet og styrke deres uavhengighet. 

Det bør være mulig for disse nasjonale regulerings-

myndighetene å dekke både elektrisitets- og 

gassektoren. 

34) For at det indre marked for elektrisk kraft skal virke 

etter hensikten, må energireguleringsmyndighetene 

kunne treffe beslutninger i alle relevante regulerings-

spørsmål og være fullstendig uavhengige av andre 

offentlige og private interesser. Dette utelukker verken 

domstolskontroll eller parlamentarisk tilsyn i samsvar 

med medlemsstatenes forfatning. Videre er den 

nasjonale lovgiverens godkjenning av regulerings-

myndighetens budsjett ikke til hinder for budsjettmessig 

selvstendighet. Bestemmelsene om regulerings-

myndighetens selvstendighet i gjennomføringen av det 

tildelte budsjettet bør gjennomføres innenfor de 

rammene som er fastsatt i nasjonal budsjettlovgivning 

og nasjonale budsjettregler. Det bør være mulig for 

medlemsstatene å ta behørig hensyn til tilgjengeligheten 

av menneskelige ressurser og størrelsen på styret, 

samtidig som de bidrar til at den nasjonale regulerings-

myndigheten er uavhengig av politiske og økonomiske 

interesser, gjennom en passende rotasjonsordning. 

35) For å sikre effektiv markedstilgang for alle markeds-

deltakere, også nye, er det nødvendig å innføre balanse-

mekanismer som er ikke-diskriminerende og gjenspeiler 

kostnadene. Så snart markedet for elektrisk kraft har et 
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tilstrekkelig høyt likviditetsnivå, bør dette oppnås ved at 

det innføres oversiktlige markedsbaserte ordninger for 

forsyning og kjøp av elektrisk kraft som er nødvendige 

for å oppfylle kravene til balanse. Så lenge likviditets-

nivået i markedet ikke er tilstrekkelig høyt, bør 

nasjonale reguleringsmyndigheter spille en aktiv rolle 

for å sikre at balansetariffene er ikke-diskriminerende 

og gjenspeiler kostnadene. Det bør samtidig gis egnede 

insentiver til å balansere produksjon og forbruk av 

elektrisk kraft og til ikke å sette nettet i fare. Operatører 

av transmisjonsnett bør gjøre det lettere for sluttkundene 

og sammenslutninger av sluttkunder å delta på reserve- 

og balansemarkedet. 

36) Nasjonale reguleringsmyndigheter bør kunne fastsette 

eller godkjenne tariffer, eller metodene for beregning av 

dem, på bakgrunn av et forslag fra operatøren av 

transmisjonsnettet eller distribusjonsnettet, eller på 

bakgrunn av et forslag som disse operatørene og 

nettbrukerne er blitt enige om. Når de utfører disse 

oppgavene, bør de nasjonale reguleringsmyndighetene 

sikre at transmisjons- og distribusjonstariffene er ikke-

diskriminerende og gjenspeiler kostnadene, samtidig 

som de tar hensyn til de langsiktige marginalkostnadene 

som kan spares som følge av distribuert produksjon og 

tiltak for å styre etterspørselen. 

37) Energireguleringsmyndighetene bør ha myndighet til å 

treffe beslutninger som er bindende for elektrisitets-

foretak, og til å ilegge elektrisitetsforetak som ikke 

oppfyller sine forpliktelser, sanksjoner som er 

virkningsfulle, står i forhold til overtredelsen og er 

avskrekkende, eller til å foreslå at en kompetent domstol 

ilegger dem slike sanksjoner. Energiregule-

ringsmyndighetene bør også, uansett anvendelsen av 

konkurransereglene, gis myndighet til å treffe 

beslutninger om hensiktsmessige tiltak som sikrer 

kundene fordeler gjennom fremming av effektiv 

konkurranse, som er en forutsetning for et velfun-

gerende indre marked for elektrisk kraft. Opprettelse av 

virtuelle kraftverk – programmer for frigivelse av 

elektrisk kraft som gir elektrisitetsforetak plikt til å 

selge eller stille til rådighet en viss mengde elektrisk 

kraft eller til å gi interesserte leverandører tilgang til 

deler av sin produksjonskapasitet i en viss tid – er ett av 

de tiltakene som kan brukes til å fremme effektiv 

konkurranse og sikre et velfungerende marked. Energi-

reguleringsmyndighetene bør også gis myndighet til å 

bidra til å sikre høy kvalitet på leveringspliktige 

tjenester og offentlige tjenester i samsvar med kravene 

til markedsåpning, beskytte sårbare kunder og sikre at 

tiltakene for forbrukervern er fullt ut effektive. Disse 

bestemmelsene bør verken berøre Kommisjonens 

myndighet til å anvende konkurransereglene, herunder 

til å undersøke foretakssammenslutninger som har en 

fellesskapsdimensjon, eller reglene på det indre marked, 

for eksempel fri bevegelighet for kapital. Det 

uavhengige organet som en part som er berørt av en 

nasjonal reguleringsmyndighets beslutning, har rett til å 

klage til, kan være en domstol eller en annen rettslig 

instans med myndighet til å gjennomføre domstols-

kontroll. 

38) Enhver harmonisering av nasjonale regulerings-

myndigheters myndighet bør omfatte myndigheten til å 

gi elektrisitetsforetak insentiver og til å ilegge dem 

sanksjoner som er virkningsfulle, står i forhold til 

overtredelsen og er avskrekkende, eller til å foreslå at en 

kompetent domstol ilegger dem slike sanksjoner. 

Dessuten bør reguleringsmyndighetene ha myndighet til 

å anmode om relevante opplysninger fra elektrisitets-

foretak, foreta passende og tilstrekkelige undersøkelser 

og løse tvister. 

39) Det indre marked for elektrisk kraft lider under mangel 

på likviditet og innsyn, noe som hindrer effektiv 

ressursfordeling og begrenser mulighetene for risiko-

sikring og nyetablering. Det er nødvendig å øke 

konkurransen og forsyningssikkerheten ved å lette 

integrasjonen av nye kraftverk i elektrisitetsnettene i alle 

medlemsstater, særlig ved å oppmuntre nye markeds-

deltakere. Tilliten til markedet, dets likviditet og antallet 

markedsdeltakere må økes, og derfor er det nødvendig å 

styrke myndighetenes tilsyn med foretak som driver 

virksomhet innen elektrisitetsforsyning. Slike krav bør 

ikke berøre eksisterende fellesskapsregler om 

finansmarkedene og bør være forenlige med disse. 

Reguleringsmyndighetene for energisektoren og for 

finansmarkedene må samarbeide for å gi hverandre 

mulighet til å få oversikt over de berørte markedene. 

40) Før Kommisjonen vedtar retningslinjer der kravene til 

oppbevaring av opplysninger fastsettes nærmere, bør 

Byrået for samarbeid mellom energiregulerende 

myndigheter, opprettet ved europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 713/2009 av 13. juli 2009 om 

opprettelse av et byrå for samarbeid mellom energi-

regulerende myndigheter(1) («Byrået»), og Komiteen av 

europeiske verdipapirtilsyn («CESR»), opprettet ved 

kommisjonsbeslutning 2009/77/EF(2), rådføre seg med 

hverandre og gi Kommisjonen råd om hva de bør 

inneholde. Byrået og CESR bør også samarbeide om 

ytterligere undersøkelser og råd i vurderingen av 

hvorvidt transaksjoner i elektrisitetsforsynings-

kontrakter og elektrisitetsderivater bør omfattes av krav 

om innsyn før eller etter handelen, og i så fall hvilket 

innhold disse kravene bør ha. 

41) Medlemsstatene eller, dersom en medlemsstat har 

fastsatt det, reguleringsmyndigheten bør oppmuntre til 

utvikling av avbrytbare forsyningskontrakter. 

42) All industri og handel i Fellesskapet, herunder små og 

mellomstore bedrifter, og alle unionsborgerne som har 

økonomiske fordeler av det indre marked, bør også 

  

(1) EUT L 211 av 14.8.2009, s. 1. 
(2) EUT L 25 av 29.1.2009, s. 18. 
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kunne oppnå et høyt nivå av forbrukervern, og særlig 

bør også privatkunder og, dersom medlemsstatene anser 

det som hensiktsmessig, små bedrifter kunne få 

garantier for offentlig tjenesteyting, særlig med hensyn 

til forsyningssikkerhet og rimelige tariffer, med sikte på 

å oppnå rettferdighet, konkurranse og indirekte for å 

skape arbeidsplasser. Kundene bør også ha rett til 

valgmuligheter, rettferdig behandling, representasjon og 

ordninger for tvisteløsning. 

43) Nesten alle medlemsstatene har valgt å sikre 

konkurranse i markedet for produksjon av elektrisk kraft 

gjennom en åpen framgangsmåte for å gi tillatelse. 

Medlemsstatene bør imidlertid sikre muligheten til å 

bidra til forsyningssikkerhet gjennom en anbuds-

prosedyre eller en lignende framgangsmåte dersom det 

ikke bygges opp tilstrekkelig kapasitet for produksjon 

av elektrisk kraft på grunnlag av framgangsmåten for å 

gi tillatelse. Medlemsstatene bør av miljøvernhensyn og 

for å fremme helt ny teknologi ha mulighet til å utlyse 

en anbudsinnbydelse for ny kapasitet på grunnlag av 

offentliggjorte kriterier. Slik ny kapasitet omfatter blant 

annet elektrisk kraft fra fornybare energikilder og 

kraftvarmeverk. 

44) Av hensyn til forsyningssikkerheten bør balansen 

mellom tilbud og etterspørsel i hver enkelt medlemsstat 

overvåkes, og overvåkingen bør følges av en rapport om 

situasjonen på fellesskapsplan, idet det tas hensyn til 

overføringskapasiteten mellom områder. Slik over-

våking bør foretas i tilstrekkelig god tid til at egnede 

tiltak kan iverksettes dersom forsyningssikkerheten er 

truet. Bygging og vedlikehold av den nødvendige 

nettinfrastrukturen, herunder overføringskapasitet, bør 

bidra til å sikre en stabil forsyning av elektrisk kraft. 

Bygging og vedlikehold av den nødvendige nettinfra-

strukturen, herunder overføringskapasitet og 

desentralisert produksjon av elektrisk kraft, er viktige 

faktorer for å sikre en stabil forsyning av elektrisk kraft. 

45) Medlemsstatene bør sikre at privatkunder og, dersom 

medlemsstatene anser det som hensiktsmessig, små 

bedrifter har rett til å bli forsynt med elektrisk kraft av 

en bestemt kvalitet til klart sammenlignbare, over-

siktlige og rimelige priser. For å sikre høy kvalitet på 

offentlige tjenester i Fellesskapet bør medlemsstatene 

regelmessig underrette Kommisjonen om alle tiltak de 

treffer for å nå dette direktivs mål. Kommisjonen bør 

regelmessig offentliggjøre en rapport med analyser av 

de tiltak som treffes på nasjonalt plan for å nå målene 

for offentlige tjenester, som sammenligner virkningene 

av tjenestene med sikte på å fremme anbefalinger om 

tiltak som bør treffes på nasjonalt plan for å oppnå høy 

kvalitet på offentlige tjenester. Medlemsstatene bør 

treffe de nødvendige tiltak for å verne sårbare kunder på 

det indre marked for elektrisk kraft. Slike tiltak kan 

variere alt etter omstendighetene i de berørte medlems-

statene og kan omfatte særlige tiltak knyttet til betaling 

av strømregninger eller mer allmenne tiltak som treffes 

innenfor trygdeordningen. Når leveringspliktige 

tjenester også ytes til små bedrifter, kan tiltakene for å 

sikre at slike leveringspliktige tjenester ytes, være 

forskjellige alt etter om de er rettet mot privatkunder 

eller små bedrifter. 

46) Oppfyllelsen av forpliktelsene til å yte offentlig tjeneste 

er et grunnleggende krav i dette direktiv, og det er viktig 

at direktivet angir felles minstestandarder som over-

holdes av alle medlemsstater, og som tar hensyn til 

målene for forbrukervern, forsyningssikkerhet, 

miljøvern og like konkurransevilkår i alle medlems-

stater. Det er viktig at forpliktelsene til å yte offentlig 

tjeneste kan tolkes på nasjonalt plan, idet det tas hensyn 

til nasjonale forhold, og forutsatt at fellesskapsretten 

overholdes. 

47) Det bør være mulig for medlemsstatene å utpeke en 

forsyningspliktig leverandør. Denne leverandøren kan 

være salgsavdelingen i et vertikalt integrert foretak, som 

også ivaretar distribusjonsvirksomheten, forutsatt at det 

oppfyller dette direktivs krav om rettslig atskillelse. 

48) Tiltak medlemsstatene treffer for å nå målene om sosial 

og økonomisk utjevning, bør blant annet kunne omfatte 

relevante økonomiske insentiver, om nødvendig ved 

bruk av alle tilgjengelige midler på nasjonalt plan og 

fellesskapsplan. Slike midler bør omfatte ansvars-

ordninger som sikrer de nødvendige investeringene. 

49) I den grad de tiltak medlemsstatene treffer for å oppfylle 

sine forpliktelser til å yte offentlig tjeneste, utgjør 

statsstøtte i henhold til traktatens artikkel 87 nr. 1, har 

de i henhold til traktatens artikkel 88 nr. 3 plikt til å 

underrette Kommisjonen om disse. 

50) Forpliktelsene til å yte offentlig tjeneste, herunder 

leveringspliktige tjenester, og de felles minstestandarder 

som følger av dem, må styrkes ytterligere for å sikre at 

alle forbrukere, særlig de sårbare, kan dra nytte av 

konkurranse og rettferdige priser. Forpliktelsene til å yte 

offentlig tjeneste bør fastsettes på nasjonalt plan og bør 

ta hensyn til nasjonale omstendigheter, men medlems-

statene bør likevel overholde fellesskapsretten. 

Unionsborgerne og, dersom medlemsstatene anser det 

som hensiktsmessig, små bedrifter, bør kunne nyte godt 

av forpliktelsene til å yte offentlig tjeneste, særlig når 
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det gjelder forsyningssikkerhet og rimelige priser. For å 

kunne forsyne kundene er det viktig å ha tilgang til 

objektive og oversiktlige forbruksdata. Forbrukerne bør 

derfor ha tilgang til sine forbruksdata og tilhørende 

priser og tjenestekostnader, slik at de kan oppfordre 

konkurrenter til å gi et tilbud på grunnlag av disse 

opplysningene. Forbrukerne bør også ha rett til å få 

fullstendige opplysninger om sitt energiforbruk. 

Forhåndsinnbetalinger bør gjenspeile det sannsynlige 

forbruket av elektrisk kraft, og ulike betalingssystemer 

bør være ikke-diskriminerende. Dersom forbrukerne gis 

opplysninger om energikostnadene tilstrekkelig ofte, vil 

de oppmuntres til å spare energi, ettersom det vil gi 

kundene direkte tilbakemeldinger om virkningene av 

investeringer i energieffektivitet og av endret atferd. På 

dette punktet vil en fullstendig gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/32/EF av  

5. april om effektiv sluttbruk av energi og energi-

tjenester(1) bidra til at forbrukerne reduserer sine 

energikostnader. 

51) Dette direktiv bør fokusere på forbrukernes interesser, 

og kvaliteten på tjenestene bør være en sentral del av 

elektrisitetsforetakenes ansvar. Forbrukernes eksis-

terende rettigheter må styrkes og sikres og bør innebære 

økt innsyn. Forbrukervernet bør sikre at alle forbrukere 

innenfor Fellesskapet i vid forstand nyter godt av et 

konkurransebasert marked. Forbrukerrettighetene bør 

styrkes av medlemsstatene eller, når en medlemsstat har 

fastsatt dette, av reguleringsmyndighetene. 

52) Forbrukerne bør få klare og forståelige opplysninger om 

sine rettigheter i forhold til energisektoren. Kommi-

sjonen bør etter samråd med berørte parter, herunder 

medlemsstatene, nasjonale reguleringsmyndigheter, 

forbrukerorganisasjoner og elektrisitetsforetak, fastsette 

en tilgjengelig, brukervennlig sjekkliste som gir energi-

forbrukerne praktiske opplysninger om deres rettigheter. 

Denne sjekklisten bør stilles til rådighet for alle 

forbrukere og gjøres offentlig tilgjengelig. 

53) Energifattigdom er et voksende problem i Fellesskapet. 

Medlemsstater som er berørt av dette, bør derfor, 

dersom de ennå ikke har gjort det, utarbeide nasjonale 

handlingsplaner eller andre hensiktsmessige rammer for 

å bekjempe energifattigdom, med sikte på å redusere 

antallet personer som befinner seg i en slik situasjon. 

Under alle omstendigheter bør medlemsstatene sikre 

nødvendig energiforsyning til sårbare kunder. For å 

oppnå dette kan det anvendes en integrert metode, for 

eksempel innenfor rammen av sosialpolitikken, og 

tiltakene kan være sosialpolitiske eller rette seg mot 

  

(1) EUT L 114 av 27.4.2006, s. 64. 

energieffektivisering i boliger. Dette direktiv bør som et 

minimum tillate en nasjonal politikk til fordel for 

sårbare kunder. 

54) Effektive muligheter for tvisteløsning for alle forbrukere 

borger for et bedre forbrukervern. Medlemsstatene bør 

innføre framgangsmåter for en hurtig og effektiv 

behandling av klager. 

55) Det bør være mulig å basere innføringen av intelligente 

målesystemer på en økonomisk vurdering. Dersom det 

av en slik vurdering skulle framgå at slike målesystemer 

er økonomisk fornuftige og kostnadseffektive bare for 

kunder med et visst elektrisitetsforbruk, bør medlems-

statene kunne ta hensyn til dette når de tar i bruk 

intelligente målesystemer. 

56) Markedsprisene bør gi de rette insentivene til utbygging 

av nettet og investering i ny elektrisitetsproduksjon. 

57) Fremming av rettferdig konkurranse og lett tilgang for 

ulike leverandører samt kapasitet for ny elektrisitets-

produksjon bør være av største betydning for medlems-

statene, for at forbrukerne skal kunne dra full nytte av 

mulighetene ved et liberalisert indre marked for 

elektrisk kraft. 

58) Med sikte på å opprette et indre marked for elektrisk 

kraft bør medlemsstatene fremme integrasjonen av sine 

nasjonale markeder og samarbeidet mellom nettopera-

tører på fellesskapsplan og regionalt plan, og dette bør 

også omfatte de isolerte systemene som danner såkalte 

elektrisitetsøyer, som fortsatt finnes i Fellesskapet. 

59) Utvikling av et reelt indre marked for elektrisk kraft 

gjennom et sammenkoplet nett i hele Fellesskapet bør 

være et av de fremste målene for dette direktiv, og 

regulering av grensekryssende overføringsforbindelser 

og regionale markeder bør derfor være en av 

hovedoppgavene for reguleringsmyndighetene, i nært 

samarbeid med Byrået dersom det er relevant. 

60) Å sikre felles regler for et reelt indre marked og en god 

elektrisitetsforsyning som er tilgjengelig for alle, bør 

også være et av de fremste målene for dette direktiv. For 

dette formål vil markedspriser uten vridning stimulere 

til grensekryssende overføringsforbindelser og til 

investering i ny energiproduksjon samtidig som det på 

lang sikt vil føre til pristilnærming. 

61) Reguleringsmyndighetene bør også legge fram opplys-

ninger om markedet for å gi Kommisjonen mulighet til 

å spille sin rolle som observatør og overvåker av det 

indre marked for elektrisk kraft og dets utvikling på 
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kort, mellomlang og lang sikt, blant annet med hensyn 

til produksjonskapasitet, ulike kilder til produksjon av 

elektrisk kraft, infrastruktur for transmisjon og 

distribusjon, kvalitet på tjenestene, handel over 

landegrensene, flaskehalshåndtering, investeringer, 

engros- og forbrukerpriser, markedslikviditet og miljø- 

og effektiviseringsforbedringer. Nasjonale regule-

ringsmyndigheter bør underrette konkurranse-

myndighetene og Kommisjonen om de medlemsstatene 

der prisene hindrer konkurransen og et velfungerende 

marked. 

62) Ettersom formålet med dette direktiv, som er å skape et 

fullt ut fungerende indre marked for elektrisk kraft, ikke 

kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor 

bedre kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe 

tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i 

traktatens artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighets-

prinsippet fastsatt i nevnte artikkel går dette direktiv 

ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå dette 

målet. 

63) I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 714/2009 av 13. juli 2009 om vilkår for tilgang til 

nett for utveksling av elektrisk kraft over lande-

grensene(1) kan Kommisjonen vedta retningslinjer for å 

nå den nødvendige graden av harmonisering. Slike 

retningslinjer, som utgjør bindende gjennom-

føringstiltak, er, også når det gjelder visse bestemmelser 

i dette direktiv, et nyttig verktøy som kan tilpasses raskt 

der det måtte være nødvendig. 

64) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 

dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 

1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av 

nærmere regler for utøvelsen av den gjennomførings-

myndighet som er gitt Kommisjonen(2). 

65) Kommisjonen bør særlig gis myndighet til å vedta 

retningslinjer for hvilken grad av harmonisering som 

minst kreves for å oppnå formålet med dette direktiv. 

Ettersom disse tiltakene er allmenne og har som formål 

å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i dette 

direktiv eller å utfylle det med nye ikke-grunnleggende 

bestemmelser, bør de vedtas etter framgangsmåten med 

forskriftskomité med kontroll fastsatt i artikkel 5a i 

beslutning 1999/468/EF. 

66) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen 

om bedre regelverksutforming(3) oppfordres medlems-

statene til, for eget formål og i Fellesskapets interesse, å 

utarbeide og offentliggjøre egne tabeller som så langt 

det er mulig viser sammenhengen mellom dette direktiv 

og innarbeidingstiltakene. 

  

(1) EUT L 211 av 14.8.2009, s. 15. 
(2) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. 
(3) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1. 

67) På grunn av omfanget av de endringene som gjøres i 

direktiv (EF) 2003/54/EF, bør de berørte bestemmelsene 

av klarhets- og rasjonaliseringshensyn omarbeides ved 

at de samles i én tekst i et nytt direktiv. 

68) Dette direktiv er forenlig med de grunnleggende 

rettighetene og de prinsippene som er anerkjent særlig i 

Den europeiske unions pakt om grunnleggende 

rettigheter. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

KAPITTEL I 

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

Dette direktiv fastsetter felles regler for produksjon, 

transmisjon, distribusjon og forsyning av elektrisk kraft samt 

bestemmelser om forbrukervern, med sikte på å forbedre og 

integrere konkurransebaserte elektrisitetsmarkeder i Felles-

skapet. Det fastsetter reglene for elektrisitetssektorens 

organisering og virkemåte og for åpen tilgang til markedet, 

kriteriene og framgangsmåtene som skal anvendes ved anbud 

og tildeling av tillatelser, samt hvordan nettene skal drives. Det 

fastsetter også plikten til å tilby leveringspliktige tjenester og 

elektrisitetsforbrukernes rettigheter og klargjør konkurranse-

kravene. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med 

1. «produksjon» produksjon av elektrisk kraft, 

2. «produsent» en fysisk eller juridisk person som produserer 

elektrisk kraft, 

3. «transmisjon» transport av elektrisk kraft gjennom 

samkjøringsnettet for svært høy spenning og høyspenning 

med sikte på levering til sluttkunder eller til distributører, 

men ikke forsyning, 

4. «operatør av transmisjonsnett» en fysisk eller juridisk 

person som har ansvar for driften, vedlikeholdet og, ved 

behov, utbyggingen av transmisjonsnettet i et gitt område 

samt eventuelle overføringsforbindelser til andre nett, samt 

for å sikre at nettet på lang sikt kan dekke en rimelig 

etterspørsel etter transmisjon av elektrisk kraft, 

5. «distribusjon» transport av elektrisk kraft gjennom 

distribusjonsnett med høy, middels og lav spenning med 

sikte på levering til kunder, men ikke forsyning,  
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6. «operatør av distribusjonsnett» en fysisk eller juridisk 

person som har ansvar for driften, vedlikeholdet og, ved 

behov, utbyggingen av distribusjonsnettet i et gitt område 

samt eventuelle overføringsforbindelser til andre nett, samt 

for å sikre at nettet på lang sikt kan dekke en rimelig 

etterspørsel etter distribusjon av elektrisk kraft, 

7. «kunde» en grossist eller sluttkunde som kjøper elektrisk 

kraft, 

8. «grossist» en fysisk eller juridisk person som kjøper 

elektrisk kraft med sikte på videresalg i eller utenfor det 

nettet personen er etablert i, 

9. «sluttkunde» en kunde som kjøper elektrisk kraft til eget 

bruk, 

10. «privatkunde» en kunde som kjøper elektrisk kraft til eget 

husholdningsforbruk, men ikke til forretningsvirksomhet 

eller yrkesvirksomhet, 

11. «forretningskunde» en fysisk eller juridisk person som 

kjøper elektrisk kraft som ikke er til eget husholdnings-

forbruk, herunder produsenter og grossister, 

12. «berettiget kunde» en kunde som fritt kan velge 

leverandør av elektrisk kraft i henhold til artikkel 33, 

13. «overføringsforbindelse» utstyr som brukes til å kople 

sammen elektrisitetsnett, 

14. «samkjøringsnett» en rekke overførings- og distribusjons-

nett som er koplet sammen ved hjelp av én eller flere 

overføringsforbindelser, 

15. «direkteledning» enten en kraftledning som kopler 

sammen et enkelt produksjonssted og en enkelt kunde, 

eller en kraftledning som kopler sammen en elektrisitets-

produsent og et elektrisitetsforsyningsforetak, slik at disse 

kan forsyne sine egne anlegg, datterforetak og berettigede 

kunder direkte, 

16. «økonomisk rangering» rangering av kilder til 

elektrisitetsforsyning etter økonomiske kriterier, 

17. «tilleggstjeneste» en tjeneste som er nødvendig for driften 

av et transmisjons- eller distribusjonsnett, 

18. «nettbruker» en fysisk eller juridisk person som forsyner 

eller forsynes fra et transmisjons- eller distribusjonsnett, 

19. «forsyning» salg, herunder videresalg, av elektrisk kraft til 

kunder, 

20. «integrert elektrisitetsforetak» et vertikalt eller horisontalt 

integrert foretak, 

21. «vertikalt integrert foretak» et elektrisitetsforetak eller en 

gruppe av elektrisitetsforetak der samme person eller 

personer direkte eller indirekte har rett til å utøve kontroll, 

og der foretaket eller foretaksgruppen utfører minst én av 

funksjonene transmisjon eller distribusjon samt minst én 

av funksjonene produksjon eller forsyning av elektrisk 

kraft, 

22. «tilknyttet foretak» et tilknyttet foretak i henhold til 

artikkel 41 i sjuende rådsdirektiv 83/349/EØF av  

13. juni 1983 med hjemmel i traktatens artikkel 44 nr. 2 

bokstav g)(1) om konsoliderte regnskaper(2) og/eller et 

assosiert foretak i henhold til artikkel 33 nr. 1 i nevnte 

direktiv og/eller et foretak som tilhører de samme 

aksjeeierne, 

23. «horisontalt integrert foretak» et foretak som utfører minst 

en av funksjonene produksjon for salg, overføring, 

distribusjon eller forsyning av elektrisk kraft, og i tillegg 

en virksomhet som ikke omfatter elektrisk kraft, 

24. «anbudsprosedyre» en prosedyre der planlagte tilleggs-

behov og erstatningskapasitet dekkes av forsyninger fra ny 

eller eksisterende produksjonskapasitet, 

25. «langsiktig planlegging» planlegging av behovet for 

investering i produksjons-, transmisjons- og distribusjons-

kapasitet på lang sikt, med sikte på å dekke etterspørselen 

etter elektrisk kraft i nettet og sikre forsyninger til 

kundene, 

26. «lite, isolert nett» et nett med et forbruk på under  

3 000 GWh i 1996, der mindre enn 5 % av årsforbruket 

dekkes gjennom samkjøring med andre nett, 

27. «isolert mikronett» et nett med et forbruk på under 

500 GWh i 1996 som ikke har noen forbindelse til andre 

nett, 

28. «sikkerhet» både forsyningssikkerhet, leveringssikkerhet 

og teknisk sikkerhet. 

29. «energieffektivitet gjennom styring av etterspørsel» en 

helhetlig eller integrert metode som er beregnet på å 

påvirke elektrisitetsforbrukets størrelse og tidspunkter, for 

å redusere forbruket av primærenergi og toppbelastninger 

ved å prioritere investeringer i energieffektivitetstiltak 

eller andre tiltak, for eksempel forsyningskontrakter som 

kan avbrytes, foran investeringer i økt produksjons-

kapasitet, dersom det første alternativet er det mest 

effektive og økonomiske, idet det tas hensyn til de positive 

miljøvirkningene av et redusert energiforbruk samt de 

aspektene med hensyn til forsyningssikkerhet og 

distribusjonskostnader som forbundet med det,  

  

(1) Tittelen på direktiv 83/349/EF er endret for å ta hensyn til 

omnummereringen av artiklene i traktaten om opprettelse av Det 

europeiske fellesskap i samsvar med artikkel 12 i Amsterdam-

traktaten; den opprinnelige henvisningen var til artikkel 54 nr. 3 

bokstav g). 
(2) EFT L 193 av 18.7.1983, s. 1. 
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30. «fornybare energikilder» fornybare ikke-fossile energi-

kilder (vind, sol, geotermisk energi, bølge- og tidevanns-

energi, vannkraft, biomasse, deponigass, gass fra 

renseanlegg og biogasser), 

31. «distribuert produksjon» produksjonsanlegg tilknyttet 

distribusjonsnettet, 

32. «elektrisitetsforsyningskontrakt» en kontrakt om forsyning 

av elektrisk kraft, men ikke et elektrisitetsderivat, 

33. «elektrisitetsderivat» et finansielt instrument som angitt i 

nr. 5, 6 eller 7 i avsnitt C i vedlegg I til europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder 

for finansielle instrumenter(1), der nevnte instrument 

gjelder elektrisk kraft, 

34. «kontroll» rettigheter, avtaler eller andre midler som 

enkeltvis eller sammen, de faktiske eller juridiske forhold 

tatt i betraktning, gir mulighet til å utøve en avgjørende 

innflytelse over et foretaks virksomhet, særlig 

a) eiendomsrett eller bruksrett til alle eller deler av et 

foretaks eiendeler, 

b) rettigheter eller avtaler som gir avgjørende innflytelse 

på et foretaks organer med hensyn til deres sammen-

setning, stemmegivning eller vedtak. 

35. «elektrisitetsforetak» enhver fysisk eller juridisk person 

som ivaretar minst én av følgende funksjoner: produksjon, 

transmisjon, distribusjon, forsyning eller innkjøp av 

elektrisk kraft, og som har ansvar for de kommersielle og 

tekniske oppgavene eller vedlikeholdsoppgavene knyttet 

til disse funksjonene, men ikke sluttkunder. 

KAPITTEL II 

ALMINNELIGE REGLER FOR ORGANISERING AV 

SEKTOREN 

Artikkel 3 

Forpliktelser til å yte offentlig tjeneste og forbrukervern 

1. Med forbehold for nr. 2 skal medlemsstatene på grunnlag 

av sin institusjonelle organisering og under behørig hensyn til 

nærhetsprinsippet sikre at elektrisitetsforetak drives i samsvar 

med prinsippene i dette direktiv med sikte på å oppnå et 

konkurransebasert, sikkert og miljømessig bærekraftig marked 

for elektrisk kraft, og de skal ikke forskjellsbehandle slike 

foretak med hensyn til rettigheter eller plikter. 

  

(1) EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1. 

2. Idet det fullt ut tas hensyn til traktatens bestemmelser, 

særlig artikkel 86, og av hensyn til allmenne økonomiske 

interesser kan medlemsstatene pålegge foretak i elektrisitets-

sektoren forpliktelser til å yte offentlig tjeneste som kan gjelde 

sikkerhet, herunder forsyningssikkerhet, regelmessighet, 

kvalitet på og pris for forsyninger, samt miljøvern, herunder 

energieffektivitet, energi fra fornybare kilder og klima-

beskyttelse. Slike forpliktelser skal være klart definert, 

oversiktlige, ikke-diskriminerende og kontrollerbare og skal 

sikre elektrisitetsforetak i Fellesskapet lik tilgang til nasjonale 

forbrukere. I forbindelse med forsyningssikkerhet og energi-

effektivitet gjennom styring av etterspørsel samt for å nå de 

miljømål og mål for energi fra fornybare kilder som er nevnt i 

dette nummer, kan medlemsstatene innføre langsiktig plan-

legging, idet det tas hensyn til muligheten for at tredjemann 

søker å få tilgang til nettet. 

3. Medlemsstatene skal sikre at alle privatkunder og, der 

medlemsstatene anser det som hensiktsmessig, små bedrifter 

(det vil si foretak med færre enn 50 ansatte og en årlig 

omsetning eller årsbalanse som ikke overstiger 10 millioner 

euro) har rett til leveringspliktige tjenester, det vil si rett til å få 

levert elektrisk kraft av en bestemt kvalitet på sitt territorium til 

rimelige, lett og klart sammenlignbare, oversiktlige og ikke-

diskriminerende priser. For å sikre at leveringspliktige tjenester 

ytes, kan medlemsstatene utpeke en leverandør for dette 

formålet. Medlemsstatene skal pålegge distribusjonsforetakene 

en forpliktelse til å kople kundene til sine nett i henhold til 

vilkår og tariffer som er fastsatt etter framgangsmåten i 

artikkel 37 nr. 6. Ingenting i dette direktiv skal hindre 

medlemsstatene i å styrke private, små og mellomstore 

forbrukeres markedsstilling ved å fremme mulighetene for at 

denne forbrukergruppen frivillig kan la seg representere samlet. 

Første ledd skal gjennomføres på en oversiktlig og ikke-

diskriminerende måte og skal ikke være til hinder for åpningen 

av markedet som fastsatt i artikkel 33. 

4. Medlemsstatene skal sikre at alle kunder har rett til å få 

sin elektrisitetsforsyning fra en leverandør, med forbehold for 

leverandørens samtykke, uavhengig av hvilken medlemsstat 

leverandøren er registrert i, så lenge leverandøren overholder 

gjeldende handels- og balanseringsregler. I denne forbindelse 

skal medlemsstatene treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at 

administrative framgangsmåter ikke forskjellsbehandler 

forsyningsforetak som allerede er registrert i en annen 

medlemsstat. 

5. Medlemsstatene skal sikre 

a) at dersom en kunde som overholder kontraktsvilkårene, 

ønsker å bytte leverandør, gjennomføres byttet av den eller 

de berørte operatørene innen tre uker, og 

b) at kundene har rett til å motta alle relevante forbruksdata. 

Medlemsstatene skal sikre at forbrukerne garanteres 

rettighetene omhandlet i bokstav a) og b) på en ikke-diskrimi-

nerende måte med hensyn til kostnader, arbeid og tid.  
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6. Når en medlemsstat gir finansiell godtgjøring, andre 

former for godtgjøring og eneretter for å oppfylle forpliktelsene 

fastsatt i nr. 2 og 3, skal dette skje på en åpen og ikke-diskrimi-

nerende måte. 

7. Medlemsstatene skal treffe egnede tiltak for å verne 

sluttkunder og skal særlig sikre at det finnes egnede sikkerhets-

tiltak for å verne sårbare kunder. I denne forbindelse skal hver 

medlemsstat definere begrepet sårbare kunder, som kan vise til 

energifattigdom og blant annet til forbudet mot å avbryte 

elektrisitetsforsyningen til slike kunder i kritiske perioder. 

Medlemsstatene skal sikre at rettighetene og forpliktelsene 

knyttet til sårbare kunder overholdes. Særlig skal de treffe tiltak 

for å verne sluttkunder i fjerntliggende områder. De skal sikre 

et høyt nivå for forbrukervern, særlig med hensyn til innsyn i 

kontraktsvilkår, allmenne opplysninger og tvisteløsnings-

ordninger. Medlemsstatene skal sikre at berettigede kunder i 

praksis lett kan bytte leverandør. I det minste når det gjelder 

privatkunder, skal disse tiltakene omfatte tiltakene angitt i 

vedlegg I. 

8. Medlemsstatene skal treffe egnede tiltak, for eksempel 

utarbeide nasjonale energihandlingsplaner, innføre trygde-

ytelser som sikrer nødvendig elektrisitetsforsyning til sårbare 

kunder, eller yte støtte til energieffektivisering for å bekjempe 

energifattigdom der det påvises, herunder i forbindelse med 

tiltak mot fattigdom generelt. Slike tiltak skal ikke hindre 

effektiv åpning av markedet som fastsatt i artikkel 33 eller 

markedets funksjon, og dersom det er relevant, skal Kommi-

sjonen underrettes om tiltakene i samsvar med bestemmelsene i 

nr. 15 i denne artikkel. En slik underretning kan også omfatte 

tiltak som er truffet innenfor den allmenne trygdeordningen. 

9. Medlemsstatene skal sikre at leverandører av elektrisk 

kraft i eller sammen med regningene og i reklamemateriale som 

sendes til sluttkunder, angir 

a) hver enkelt energikildes andel av den totale sammen-

setningen av energikilder som leverandøren har brukt det 

foregående året, på en forståelig måte og slik at opplys-

ningene er klart sammenlignbare på nasjonalt plan, 

b) minst en henvisning til eksisterende referansekilder, for 

eksempel nettsider, med offentlig tilgjengelige opplysninger 

om miljøvirkninger, minst i form av CO2-utslipp og 

radioaktivt avfall som følge av den elektriske kraften som 

er produsert ved hjelp av den totale sammensetningen av 

energikilder som leverandøren har brukt det foregående 

året, 

c) opplysninger om deres rettigheter og muligheter for 

tvisteløsning i tilfelle av en tvist. 

Når det gjelder første ledd bokstav a) og b), kan det for 

elektrisk kraft som er anskaffet gjennom en elektrisitetsbørs 

eller importert fra et foretak utenfor Fellesskapet, brukes 

samlede tall framlagt av vedkommende børs eller foretak i løpet 

av det foregående året. 

Reguleringsmyndigheten eller en annen vedkommende nasjonal 

myndighet skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre at 

opplysningene som leverandørene gir sine kunder i henhold til 

denne artikkel, er pålitelige og framlegges på en slik måte at de 

er klart sammenlignbare på nasjonalt plan. 

10. Medlemsstatene skal gjennomføre tiltak for å nå målene 

om sosial og økonomisk utjevning og miljøvern, som ved 

behov skal omfatte tiltak for energieffektivitet gjennom styring 

av etterspørsel og midler for å motvirke klimaendringer, samt 

forsyningssikkerhet. Slike tiltak kan blant annet omfatte 

relevante økonomiske insentiver, om nødvendig ved bruk av 

alle tilgjengelige midler på nasjonalt plan og fellesskapsplan, til 

bygging og vedlikehold av den nødvendige nettinfrastrukturen, 

herunder overføringskapasitet. 

11.  For å fremme energieffektivisering skal medlemsstatene 

eller, dersom en medlemsstat har fastsatt dette, regule-

ringsmyndigheten sterkt anbefale at elektrisitetsforetak 

optimerer bruken av elektrisk kraft, for eksempel ved å levere 

energistyringstjenester, utvikle nye metoder for prisfastsettelse 

eller eventuelt innføre intelligente målesystemer eller 

intelligente nett. 

12.  Medlemsstatene skal sørge for at det etableres felles 

kontaktpunkter der forbrukerne kan innhente alle nødvendige 

opplysninger om sine rettigheter, gjeldende lovgivning og 

muligheter for tvisteløsning i tilfelle av en tvist. Slike kontakt-

punkter kan være en del av generelle forbrukerinformasjons-

punkter. 

13. Medlemsstatene skal sikre at det finnes en uavhengig 

ordning i form av et energiombud eller et forbrukerorgan for å 

sikre effektiv behandling av klager og utenrettslig tvisteløsning. 

14. Medlemsstatene kan vedta ikke å anvende bestemmelsene 

i artikkel 7, 8, 32 og/eller 34 i den grad anvendelsen av dem 

juridisk eller faktisk ville hindre oppfyllelsen av de de 

forpliktelser som elektrisitetsforetakene er pålagt av hensyn til 

allmenne økonomiske interesser, og i den grad utviklingen av 

handelen ikke påvirkes i et omfang som strider mot Felles-

skapets interesser. Fellesskapets interesser omfatter blant annet 

konkurranse med hensyn til berettigede kunder i samsvar med 

dette direktiv og traktatens artikkel 86. 

15.  Medlemsstatene skal, når dette direktiv er gjennomført, 

underrette Kommisjonen om alle tiltak som er truffet for å 

oppfylle forpliktelsene til å yte offentlig tjeneste, herunder 

forbruker- og miljøvern, og deres mulige virkning på nasjonal 

og internasjonal konkurranse, uavhengig av om slike tiltak 

krever et unntak fra bestemmelsene i dette direktiv. De skal 

deretter hvert annet år underrette Kommisjonen om eventuelle 

endringer av slike tiltak, uavhengig av om de krever et unntak 

fra dette direktiv.  
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16.  Kommisjonen skal i samråd med berørte parter, herunder 

medlemsstatene, de nasjonale reguleringsmyndighetene, for-

brukerorganisasjoner og elektrisitetsforetak samt, på grunnlag 

av de framskrittene som hittil er gjort, partene i arbeidslivet, 

utarbeide en klar og kortfattet sjekkliste for energiforbrukere 

med praktiske opplysninger om energiforbrukernes rettigheter. 

Medlemsstatene skal sikre at elektrisitetsleverandørene og 

operatørene av distribusjonsnett, i samarbeid med regule-

ringsmyndigheten, tar de nødvendige skritt for at deres 

forbrukere skal få et eksemplar av sjekklisten for energifor-

brukere, og skal sørge for at den gjøres offentlig tilgjengelig. 

Artikkel 4 

Overvåking av forsyningssikkerhet 

Medlemsstatene skal sørge for at forsyningssikkerheten 

overvåkes. Når medlemsstatene anser det som hensiktsmessig, 

kan de delegere denne oppgaven til reguleringsmyndighetene 

nevnt i artikkel 35. Denne overvåkingen skal særlig omfatte 

balansen mellom tilbud og etterspørsel i det nasjonale 

markedet, forventet framtidig etterspørsel og ytterligere 

kapasitet under planlegging eller bygging, nettenes kvalitets- og 

vedlikeholdsnivå samt tiltak for å dekke perioder med uvanlig 

stor etterspørsel og håndtere bortfall av forsyninger fra en eller 

flere leverandører. Vedkommende myndigheter skal innen 

31. juli hvert annet år offentliggjøre en rapport som viser 

resultatene av overvåkingen av disse forholdene, samt 

eventuelle tiltak som er truffet eller planlagt i den forbindelse, 

og skal umiddelbart oversende denne rapporten til Kommi-

sjonen. 

Artikkel 5 

Tekniske forskrifter 

Reguleringsmyndighetene, dersom medlemsstatene har fastsatt 

dette, eller medlemsstatene skal sørge for at det utarbeides og 

offentliggjøres tekniske sikkerhetskriterier og tekniske 

forskrifter med tekniske minstekrav til konstruksjon og drift når 

det gjelder tilkopling til nettet av produksjonsanlegg, 

distribusjonsnett, direkte tilkoplet kundeutstyr, forbindelses-

ledninger og direkteledninger. Disse tekniske forskriftene skal 

sikre samvirkingsevnen mellom nettene og være objektive og 

ikke-diskriminerende. Byrået kan ved behov utarbeide 

hensiktsmessige anbefalinger med sikte på å oppnå samsvar 

med forskriftene. Forskriftene skal meddeles Kommisjonen i 

samsvar med artikkel 8 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/34/EF av 22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for 

standarder og tekniske forskrifter samt regler for informasjons-

samfunnstjenester(1). 

Artikkel 6 

Fremming av regionalt samarbeid 

1. Medlemsstatene og reguleringsmyndighetene skal 

samarbeide med sikte på å integrere sine nasjonale markeder på 

ett eller flere regionale nivåer som et første skritt mot 

opprettelsen av et fullt liberalisert indre marked. Særlig skal 

reguleringsmyndighetene, dersom medlemsstatene har fastsatt 

  

(1) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37. 

dette, eller medlemsstatene fremme og lette regionalt samarbeid 

mellom operatører av transmisjonsnett, herunder om grense-

kryssende forhold, med sikte på å skape et konkurransebasert 

indre marked for elektrisk kraft, oppnå ensartede rettslige, 

administrative og tekniske rammer og lette integrasjon av de 

isolerte systemene som danner såkalte elektrisitetsøyer, som 

fortsatt finnes i Fellesskapet. Dette regionale samarbeidet skal 

omfatte samarbeid i geografiske områder som er fastsatt i 

samsvar med artikkel 12 nr. 3 i forordning (EF) nr. 714/2009. 

Samarbeidet kan omfatte andre geografiske områder. 

2. Byrået skal samarbeide med nasjonale regule-

ringsmyndigheter og operatører av transmisjonsnett for å sikre 

at de ulike regionenes rammeregler er forenlige med målet om å 

skape et konkurransebasert indre marked for elektrisk kraft.  

I tilfeller der Byrået anser at det er behov for bindende regler 

for et slikt samarbeid, skal det komme med hensiktsmessige 

anbefalinger. 

3. Medlemsstatene skal ved gjennomføringen av dette 

direktiv sikre at operatører av transmisjonsnett har ett eller flere 

integrerte nett på regionalt plan som omfatter to eller flere 

medlemsstater, med tanke på kapasitetstildeling og kontroll av 

nettets sikkerhet. 

4. Dersom vertikalt integrerte operatører av transmisjonsnett 

deltar i et fellesforetak opprettet med sikte på å gjennomføre 

slikt samarbeid, skal fellesforetaket opprette og gjennomføre et 

samsvarsprogram som fastsetter tiltakene som skal treffes for å 

sikre at diskriminerende og konkurransebegrensende atferd 

utelukkes. Dette samsvarsprogrammet skal fastsette hvilke 

spesifikke forpliktelser de ansatte har med henblikk på å nå 

målet om å utelukke diskriminerende og konkurranse-

begrensende atferd. Det skal godkjennes av Byrået. Over-

holdelsen av programmet skal uavhengig overvåkes av de 

samsvarsansvarlige hos de vertikalt integrerte operatørene av 

transmisjonsnett. 

KAPITTEL III 

PRODUKSJON 

Artikkel 7 

Framgangsmåte for å gi tillatelse for ny kapasitet 

1. Ved etablering av ny produksjonskapasitet skal medlems-

statene vedta en framgangsmåte for å gi tillatelse som skal 

anvendes på objektive, oversiktlige og ikke-diskriminerende 

kriterier. 

2. Medlemsstatene skal fastsette kriteriene for tildeling av 

tillatelser til å etablere produksjonskapasitet på sitt territorium. 

Ved fastsettelse av hensiktsmessige kriterier skal medlems-

statene ta i betraktning 

a) elektrisitetsnettenes, anleggenes og tilhørende utstyrs 

sikkerhet og pålitelighet,  
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b) vern av befolkningens helse og offentlig sikkerhet, 

c) miljøvern, 

d) arealbruk og plassering, 

e) bruk av offentlige arealer, 

f) energieffektivitet, 

g) arten av primære energikilder, 

h) søkerens egenskaper, for eksempel teknisk, økonomisk og 

finansiell evne, 

i) samsvar med tiltak truffet i henhold til artikkel 3, 

j) produksjonskapasitetens bidrag til oppnåelsen av Felles-

skapets overordnede mål om at andelen energi fra fornybare 

kilder skal være minst 20 % av Fellesskapets brutto 

sluttforbruk av energi innen 2020, som nevnt i artikkel 3 

nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF av 

23. april 2009 om fremming av bruk av energi fra fornybare 

kilder(1), og 

k) produksjonskapasitetens bidrag til utslippsreduksjon. 

3. Medlemsstatene skal sikre at det finnes særlige 

framgangsmåter for å gi tillatelse til små desentraliserte 

produsenter og/eller produsenter med distribuert produksjon, 

som tar hensyn til deres begrensede størrelse og begrensede 

potensielle innvirkning. 

Medlemsstatene kan fastsette retningslinjer for denne særlige 

framgangsmåten for å gi tillatelse. Nasjonale regule-

ringsmyndigheter eller andre vedkommende nasjonale 

myndigheter, herunder planleggingsmyndigheter, skal 

gjennomgå disse retningslinjene og kan anbefale endringer. 

Dersom medlemsstatene har fastsatt bestemte framgangsmåter 

for godkjenning av arealbruk for store nye infrastruktur-

prosjekter innen produksjonskapasitet, skal medlemsstatene ved 

behov sørge for at disse framgangsmåtene omfatter bygging av 

ny produksjonskapasitet, og skal gjennomføre dem på en ikke-

diskriminerende måte og innenfor en hensiktsmessig 

tidsramme. 

4. Framgangsmåtene og kriteriene for å gi tillatelse skal 

offentliggjøres. Ved avslag på en søknad om tillatelse skal 

søkeren underrettes om grunnene til avslaget. Disse grunnene 

skal være objektive, ikke-diskriminerende, velfundert og 

behørig dokumentert. Søkeren skal ha mulighet til å påklage 

avgjørelsen. 

Artikkel 8 

Anbud på ny kapasitet 

1. Medlemsstatene skal av hensyn til forsyningssikkerheten 

sikre muligheten for at det kan innføres ny kapasitet eller 

  

(1) OJ L 140, 5.6.2009, p. 16. 

energieffektivitetstiltak gjennom styring av etterspørsel ved en 

anbudsprosedyre eller en prosedyre som oppfyller de samme 

kravene med hensyn til innsyn og likebehandling, på grunnlag 

av offentliggjorte kriterier. Disse prosedyrene kan imidlertid 

bare anvendes dersom den produksjonskapasiteten som skal 

etableres på grunnlag av framgangsmåten for å gi tillatelse, 

eller de energieffektivitetstiltakene gjennom styring av 

etterspørsel som skal treffes, ikke er tilstrekkelige til å sikre 

forsyningssikkerheten. 

2. Medlemsstatene kan av miljøhensyn og for å fremme helt 

ny teknologi sikre muligheten til å utlyse en anbudsinnbydelse 

for ny kapasitet på grunnlag av offentliggjorte kriterier. En slik 

anbudsinnbydelse kan gjelde ny kapasitet eller energi-

effektivitetstiltak gjennom styring av etterspørsel. En 

anbudsprosedyre kan imidlertid anvendes bare dersom den 

produksjonskapasiteten som skal etableres på grunnlag av 

framgangsmåten for å gi tillatelse, eller de tiltakene som skal 

treffes, ikke er tilstrekkelige til å nå disse målene. 

3. Nærmere opplysninger om anbudsprosedyren for 

produksjonskapasitet og energieffektivitetstiltak gjennom 

styring av etterspørsel skal kunngjøres i Den europeiske unions 

tidende minst seks måneder før anbudsfristen utløper. 

Anbudsgrunnlaget skal gjøres tilgjengelig for alle interesserte 

foretak som er etablert på en medlemsstats territorium, slik at 

foretakene har tilstrekkelig tid til å inngi et anbud. 

For å sikre innsyn og likebehandling skal anbudsgrunnlaget 

inneholde en detaljert beskrivelse av kontraktspesifikasjonene 

og av prosedyren som skal følges av alle anbydere, samt en 

uttømmende liste over kriteriene som legges til grunn ved 

utvelgelse av anbydere og tildeling av kontrakt, herunder 

stimuleringstiltak som omfattes av anbudet, for eksempel 

subsidier. Disse spesifikasjonene kan også vedrøre områdene 

nevnt i artikkel 7 nr. 2. 

4. Dersom anbudsinnbydelsen gjelder nødvendig 

produksjonskapasitet, skal det også tas hensyn til tilbud om 

elektrisitetsforsyning med langsiktige garantier fra eksisterende 

produksjonsenheter, dersom ytterligere behov kan dekkes på 

denne måten. 

5. Medlemsstatene skal utpeke en myndighet eller et 

offentlig eller privat organ som er uavhengig av produksjon, 

transmisjon, distribusjon og forsyning av elektrisk kraft, og som 

kan være en reguleringsmyndighet som nevnt i artikkel 35 nr. 1, 

som skal være ansvarlig for organisering, overvåking og 

kontroll av anbudsprosedyren nevnt i nr. 1–4 i denne artikkel. 

Dersom en operatør av transmisjonsnett er helt uavhengig av 

annen virksomhet uten eierskapsmessig tilknytning til trans-

misjonsnettet, kan operatøren av transmisjonsnettet utpekes 

som ansvarlig for organisering, overvåking og kontroll av 

anbudsprosedyren. Denne myndigheten eller dette organet skal 

treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at opplysningene i 

anbudet behandles fortrolig.  
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KAPITTEL IV 

DRIFT AV TRANSMISJONSNETT 

Artikkel 9 

Rettslig atskillelse av transmisjonsnett og operatører av 

transmisjonsnett 

1. Medlemsstatene skal sikre at, fra og med 3. mars 2012, 

a) hvert foretak som eier et transmisjonsnett, opptrer som 

operatør av transmisjonsnett, 

b) samme person eller personer ikke har rett til 

i) direkte eller indirekte å utøve kontroll over et foretak 

som utøver produksjons- eller forsyningsvirksomhet, 

og til direkte eller indirekte å utøve kontroll eller noen 

rettighet over en operatør av transmisjonsnett eller over 

et transmisjonsnett, eller 

ii) direkte eller indirekte å utøve kontroll over en operatør 

av transmisjonsnett eller over et transmisjonsnett, og til 

direkte eller indirekte å utøve kontroll eller noen 

rettighet over et foretak som utøver produksjons- eller 

forsyningsvirksomhet, 

c) samme person eller personer ikke har rett til å utpeke 

medlemmer av kontrollorganet, styret eller organer som 

representerer foretaket juridisk, for en operatør av 

transmisjonsnett eller et transmisjonsnett, og til direkte eller 

indirekte å utøve kontroll eller noen rettighet over et foretak 

som utøver produksjons- eller forsyningsvirksomhet, og 

d) samme person ikke har rett til å være medlem av kontroll-

organet, styret eller organer som representerer foretaket 

juridisk, for både et foretak som utøver produksjons- eller 

forsyningsvirksomhet, og for en operatør av transmisjons-

nett eller et transmisjonsnett. 

2. Rettighetene nevnt i nr. 1 bokstav b) og c) skal særlig 

omfatte 

a) retten til å utøve stemmeretter, 

b) retten til å utpeke medlemmer av kontrollorganet, styret 

eller organer som representerer foretaket juridisk, eller 

c) retten til å ha aksjemajoriteten. 

3. I nr. 1 bokstav b) skal begrepet «foretak som utøver 

produksjons- eller forsyningsvirksomhet» omfatte det til-

svarende begrepet i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/73/EF av 13. juli 2009 om felles regler for det indre 

marked for naturgass(1), og begrepene «operatør av trans-

misjonsnett» og «transmisjonsnett» skal omfatte de tilsvarende 

begrepene i nevnte direktiv. 

4. Medlemsstatene kan gjøre unntak fra nr. 1 bokstav b) og 

c) inntil 3. mars 2013, forutsatt at operatørene av trans-

misjonsnett ikke er del av et vertikalt integrert foretak. 

5. Forpliktelsen fastsatt i nr. 1 bokstav a) skal anses for 

oppfylt dersom to eller flere foretak som eier transmisjonsnett, 

har opprettet et fellesforetak som fungerer som operatør av de 

berørte transmisjonsnettene i to eller flere medlemsstater. Ikke 

noe annet foretak kan være del av fellesforetaket med mindre 

det er godkjent i henhold til artikkel 13 som en uavhengig 

nettoperatør eller som en uavhengig transmisjonsoperatør i 

henhold til kapittel V. 

6. Dersom personen nevnt i nr. 1 bokstav b), c) og d) er 

identisk med medlemsstaten eller et annet offentlig organ, skal 

to separate offentlige organer som utøver kontroll over en 

operatør av transmisjonsnett eller over et transmisjonsnett på 

den ene siden, og over et foretak som utøver produksjons- eller 

forsyningsvirksomhet på den andre, ved gjennomføringen av 

denne artikkel ikke anses for å være samme person eller 

personer. 

7. Medlemsstatene skal sikre at verken forretningsmessig 

følsomme opplysninger nevnt i artikkel 16 som innehas av en 

operatør av transmisjonsnett som har vært del av et vertikalt 

integrert foretak, eller ansatte hos en slik operatør av trans-

misjonsnett, overføres til foretak som utøver produksjons- eller 

forsyningsvirksomhet. 

8. Dersom transmisjonsnettet per 3. september 2009 tilhører 

et vertikalt integrert foretak, kan en medlemsstat beslutte ikke å 

anvende nr. 1. 

I et slikt tilfelle skal den berørte medlemsstat enten 

a) utpeke en uavhengig nettoperatør i samsvar med artikkel 

13, eller 

b) overholde bestemmelsene i kapittel V. 

9. Dersom transmisjonsnettet per 3. september 2009 tilhører 

et vertikalt integrert foretak og det finnes ordninger som sikrer 

operatøren av transmisjonsnettet uavhengighet mer effektivt 

enn bestemmelsene i kapittel V, kan en medlemsstat beslutte 

ikke å anvende nr. 1. 

10. Før et foretak godkjennes og utpekes som operatør av 

transmisjonsnett i henhold til nr. 9 i denne artikkel, skal det 

sertifiseres i samsvar med framgangsmåtene fastsatt i artikkel 

10 nr. 4, 5 og 6 i dette direktiv og artikkel 3 i forordning (EF) 

nr. 714/2009, som fastsetter at Kommisjonen skal kontrollere at 

den aktuelle ordningen klart sikrer operatøren av transmisjons-

nettet uavhengighet mer effektivt enn bestemmelsene i kapittel V.  

  

(1) EUT L 211 av 14.8.2009, s. 94. 
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11.  Vertikalt integrerte foretak som eier et overføringsnett, 

skal ikke under noen omstendighet hindres i å treffe tiltak for å 

overholde nr. 1. 

12.  Foretak som utøver produksjons- eller forsynings-

virksomhet, skal ikke under noen omstendighet direkte eller 

indirekte kunne ta kontroll over eller utøve noen rettighet over 

rettslig atskilte operatører av transmisjonsnett i medlemsstater 

som anvender nr. 1. 

Artikkel 10 

Utpeking og sertifisering av operatører av transmisjonsnett 

1. Før et foretak kan godkjennes og utpekes som operatør av 

transmisjonsnett, skal det sertifiseres i samsvar med fram-

gangsmåten fastsatt i nr. 4, 5 og 6 i denne artikkel og artikkel 3 

i forordning (EF) nr. 714/2009. 

2. Foretak som eier et transmisjonsnett, og som er blitt 

sertifisert i samsvar med sertifiseringsprosedyren nedenfor av 

den nasjonale reguleringsmyndigheten fordi de oppfyller 

kravene i artikkel 9, skal godkjennes og utpekes av medlems-

statene som operatører av transmisjonsnett. Utpekingen av 

operatører av transmisjonsnett skal meddeles Kommisjonen og 

offentliggjøres i Den europeiske unions tidende. 

3. Operatører av transmisjonsnett skal underrette regule-

ringsmyndigheten om eventuelle planlagte transaksjoner som 

kan komme til å kreve en ny vurdering av hvorvidt de oppfyller 

kravene i artikkel 9. 

4. Reguleringsmyndighetene skal kontrollere at operatørene 

av transmisjonsnett til enhver tid oppfyller kravene i artikkel 9. 

For å sikre slik oppfyllelse skal de innlede en sertifiserings-

prosedyre 

a) når de mottar underretning fra operatøren av transmisjons-

nettet i samsvar med nr. 3, 

b) av eget tiltak når de får kjennskap til en planlagt endring i 

rettigheter eller innflytelse over eiere eller operatører av 

transmisjonsnett som kan føre til overtredelse av artikkel 9, 

eller når de har grunn til å tro at slik overtredelse har funnet 

sted, og 

c) etter begrunnet anmodning fra Kommisjonen. 

5. Reguleringsmyndighetene skal treffe en beslutning 

vedrørende sertifiseringen av en operatør av transmisjonsnett 

senest fire måneder etter datoen for mottak av underretningen 

fra operatøren av transmisjonsnettet eller datoen for 

Kommisjonens anmodning. Etter utløpet av denne fristen skal 

sertifiseringen anses som innvilget. Reguleringsmyndighetens 

uttrykkelige eller underforståtte beslutning skal begynne å 

gjelde først etter at framgangsmåten fastsatt i nr. 6 er avsluttet. 

6. Tilsynsmyndigheten skal omgående underrette Kommi-

sjonen om den uttrykkelige eller underforståtte beslutningen 

vedrørende sertifisering av en operatør av transmisjonsnett, 

sammen med alle relevante opplysninger i forbindelse med 

beslutningen. Kommisjonen skal opptre i samsvar med 

framgangsmåten fastsatt i artikkel 3 i forordning (EF) 

nr. 714/2009. 

7. Reguleringsmyndighetene og Kommisjonen kan anmode 

operatører av transmisjonsnett og foretak som utøver 

produksjons- eller forsyningsvirksomhet, om alle opplysninger 

som er relevante for at de skal kunne utføre sine oppgaver i 

henhold til denne artikkel. 

8. Reguleringsmyndighetene og Kommisjonen skal behandle 

forretningsmessig følsomme opplysninger fortrolig. 

Artikkel 11 

Sertifisering med hensyn til tredjestater 

1. Dersom en eier eller operatør av transmisjonsnett som 

kontrolleres av en eller flere personer fra en eller flere 

tredjestater, søker om sertifisering, skal regule-

ringsmyndigheten underrette Kommisjonen. 

Reguleringsmyndigheten skal også underrette Kommisjonen 

omgående om eventuelle omstendigheter som kan føre til at en 

eller flere personer fra en eller flere tredjestater får kontroll 

over et transmisjonsnett eller en operatør av transmisjonsnett. 

2. Operatøren av transmisjonsnett skal underrette 

reguleringsmyndigheten om eventuelle omstendigheter som kan 

føre til at en eller flere personer fra en eller flere tredjestater får 

kontroll over transmisjonsnettet eller operatøren av 

transmisjonsnettet. 

3. Reguleringsmyndigheten skal vedta et utkast til beslutning 

vedrørende sertifisering av en operatør av transmisjonsnett 

senest fire måneder etter mottak av underretningen fra denne. 

Den skal nekte sertifisering dersom det ikke er påvist 

a) at den berørte enheten oppfyller kravene i artikkel 9, og 

b) overfor reguleringsmyndigheten eller en annen ved-

kommende myndighet som er utpekt av medlemsstaten, at 

sertifiseringen ikke vil innebære risiko for forsynings-

sikkerheten for energi til medlemsstaten og Fellesskapet. 

Ved vurderingen av dette spørsmålet skal regule-

ringsmyndigheten eller den andre vedkommende 

myndigheten som er utpekt for formålet, ta hensyn til 

i) Fellesskapets rettigheter og plikter overfor den berørte 

tredjestaten i henhold til folkeretten, herunder enhver 

avtale inngått med en eller flere tredjestater som 

Fellesskapet er part i, og som omhandler forsynings-

sikkerheten for energi,  
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ii) medlemsstatenes rettigheter og plikter overfor den 

berørte tredjestaten i henhold til avtaler som er inngått 

med den, forutsatt at de er i samsvar med felles-

skapsretten, og 

iii) andre særlige forhold og omstendigheter i saken og i 

den berørte tredjestaten. 

4. Reguleringsmyndigheten skal omgående meddele 

Kommisjonen sin beslutning, sammen med alle relevante 

opplysninger i forbindelse med den. 

5. Før reguleringsmyndigheten vedtar en beslutning om 

sertifisering, skal medlemsstatene sørge for at regule-

ringsmyndigheten eller den utpekte vedkommende myndigheten 

nevnt i nr. 3 bokstav b) anmoder om en uttalelse fra Kommi-

sjonen om hvorvidt 

a) den berørte enheten oppfyller kravene i artikkel 9, og 

b) sertifiseringen kan gis uten risiko for forsyningssikkerheten 

for energi til Fellesskapet. 

6. Kommisjonen skal undersøke anmodningen nevnt i nr. 5 

så snart den mottas. Senest to måneder etter at anmodningen er 

mottatt, skal Kommisjonen avgi sin uttalelse til den nasjonale 

reguleringsmyndigheten eller til den utpekte vedkommende 

myndigheten, dersom anmodningen kom fra den. 

Kommisjonen kan ved utarbeiding av uttalelsen anmode om 

synspunkter fra Byrået, den berørte medlemsstaten og berørte 

parter. Dersom Kommisjonen kommer med en slik anmodning, 

skal tomånedersfristen forlenges med to måneder. 

Dersom det ikke foreligger en uttalelse fra Kommisjonen innen 

fristene nevnt i første og annet ledd, skal Kommisjonen anses 

ikke å ha innvendinger mot reguleringsmyndighetens 

beslutning. 

7. Ved vurderingen av om kontroll utøvd av en eller flere 

personer fra en eller flere tredjestater vil innebære en risiko for 

energiforsyningssikkerheten til Fellesskapet, skal Kommisjonen 

ta hensyn til 

a) de særlige omstendighetene i saken og i den eller de berørte 

tredjestatene, og 

b) Fellesskapets rettigheter og plikter overfor den eller de 

berørte tredjestatene i henhold til folkeretten, herunder 

avtaler inngått med en eller flere tredjestater som Felles-

skapet er part i, og som omhandler spørsmålene om 

forsyningssikkerhet. 

8. De nasjonale reguleringsmyndighetene skal senest to 

måneder etter utløpet av fristen nevnt i nr. 6 treffe endelig 

beslutning vedrørende sertifisering. Når den nasjonale regule-

ringsmyndigheten treffer endelig beslutning, skal den ta størst 

mulig hensyn til Kommisjonens uttalelse. Medlemsstatene skal 

under enhver omstendighet ha rett til å nekte sertifisering 

dersom sertifisering vil innebære risiko for medlemsstatens 

eller en annen medlemsstats forsyningssikkerhet for energi. Når 

medlemsstaten har utpekt en annen vedkommende myndighet 

til å vurdere nr. 3 bokstav b), kan den kreve at den nasjonale 

reguleringsmyndigheten treffer sin endelige beslutning i 

samsvar med vurderingen fra nevnte vedkommende myndighet. 

Den nasjonale reguleringsmyndighetens endelige beslutning 

skal offentliggjøres sammen med Kommisjonens uttalelse. 

Dersom den endelige beslutningen avviker fra Kommisjonens 

uttalelse, skal den berørte medlemsstaten sammen med 

beslutningen framlegge og offentliggjøre begrunnelsen for 

beslutningen. 

9. Ingenting i denne artikkel skal berøre medlemsstatenes 

rett til å utøve nasjonal rettslig kontroll, i samsvar med felles-

skapsretten, for å beskytte rettmessige sikkerhetsinteresser. 

10. Kommisjonen kan vedta retningslinjer med nærmere 

opplysninger om framgangsmåten som skal følges ved 

anvendelse av denne artikkel. Disse tiltakene, som har som 

formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i dette 

direktiv ved å utfylle det, skal vedtas etter framgangsmåten med 

forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 46 nr. 2. 

11.  Denne artikkel, med unntak av nr. 3 bokstav a), får også 

anvendelse på medlemsstater som omfattes av et unntak i 

henhold til artikkel 44. 

Artikkel 12 

Oppgaver for operatører av transmisjonsnett 

Hver operatør av overføringsnett skal ha ansvar for å 

a) sikre nettets evne på lang sikt til å dekke en rimelig 

etterspørsel etter transmisjon av elektrisk kraft, og for å 

drive, vedlikeholde og på økonomisk akseptable vilkår 

utvikle sikre, pålitelige og effektive transmisjonsnett under 

behørig hensyn til miljøet, 

b) sikre tilstrekkelige midler til å oppfylle forpliktelsene til å 

yte tjenester, 

c) bidra til forsyningssikkerhet gjennom tilstrekkelig 

transmisjonskapasitet og pålitelighet i nettet, 

d) styre elektrisitetsstrømmene i nettet, idet det tas hensyn til 

utveksling med andre samkjøringsnett; for dette formål har 

operatøren av transmisjonsnettet ansvar for å sikre at 

elektrisitetsnettet er sikkert, pålitelig og effektivt, og i den 

forbindelse for å sikre at alle nødvendige tilleggstjenester er 

tilgjengelige, herunder de som styres av etterspørselen, i 

den grad denne tilgjengeligheten er uavhengig av andre 

transmisjonsnett som operatørens nett er sammenkoplet 

med, 

e) gi operatører av eventuelle andre nett som operatørens nett 

er sammenkoplet med, tilstrekkelige opplysninger til å sikre 

sikker og effektiv drift, samordnet utbygging og sam-

virkingsevne,  
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f) unngå forskjellsbehandling av nettbrukere eller grupper av 

nettbrukere, særlig til fordel for tilknyttede foretak, 

g) gi nettbrukerne de opplysningene de trenger for å få 

effektiv tilgang til nettet, og 

h) innkreve flaskehalsavgifter og betalinger innenfor rammen 

av oppgjørsordningen mellom operatører av transmi-

sjonsnett i samsvar med artikkel 13 i forordning (EF) 

nr. 714/2009, tildele og administrere tilgang for tredjemann 

og gi begrunnede forklaringer i tilfeller der slik tilgang 

nektes, som skal overvåkes av nasjonale regulerings-

myndigheter; operatørene av transmisjonsnett skal i 

utførelsen av sine oppgaver i henhold til denne artikkel 

først og fremst lette markedsintegrasjonen. 

Artikkel 13 

Uavhengig nettoperatør 

1. Dersom transmisjonsnettet per 3. september 2009 tilhører 

et vertikalt integrert foretak, kan medlemsstatene beslutte ikke å 

anvende artikkel 9 nr. 1 og utpeke en uavhengig nettoperatør 

etter forslag fra eieren av transmisjonsnettet. En slik utpeking 

skal godkjennes av Kommisjonen. 

2. Medlemsstaten kan godkjenne og utpeke en uavhengig 

nettoperatør bare dersom 

a) søkeren har vist at den oppfyller kravene i artikkel 9 nr. 1 

bokstav b), c) og d), 

b) søkeren har vist at den råder over de nødvendige finansielle, 

tekniske, fysiske og menneskelige ressurser til å utføre 

oppgavene i henhold til artikkel 12, 

c) søkeren har forpliktet seg til å overholde en tiårig 

nettutviklingsplan som overvåkes av regulerings-

myndigheten, 

d) eieren av transmisjonsnettet har vist at den kan oppfylle 

sine forpliktelser i henhold til nr. 5; for dette formål skal 

den legge fram alle utkast til avtaler med foretaket som 

søker, og eventuelle andre relevante enheter, og 

e) søkeren har vist at den kan oppfylle sine forpliktelser i 

henhold til forordning (EF) nr. 714/2009, herunder 

samarbeid mellom operatører av transmisjonsnett på 

europeisk og nasjonalt plan. 

3. Foretak som reguleringsmyndighetene har sertifisert fordi 

de overholder kravene i artikkel 11 og nr. 2 i denne artikkel, 

skal godkjennes og utpekes av medlemsstatene som uavhengige 

nettoperatører. Framgangsmåten for sertifisering i enten artikkel 

10 i dette direktiv og artikkel 3 i forordning (EF) nr. 714/2009 

eller i artikkel 11 i dette direktiv skal anvendes. 

4. Hver uavhengig nettoperatør skal være ansvarlig for 

tildeling og administrasjon av tilgang for tredjemann, herunder 

innkreving av tilgangsavgifter, flaskehalsavgifter og betalinger 

innenfor rammen av oppgjørsordningen mellom operatører av 

transmisjonsnett i henhold til artikkel 13 i forordning (EF) 

nr. 714/2009, og for drift, vedlikehold og utvikling av 

transmisjonsnettet samt for å sikre nettets evne på lang sikt til å 

dekke en rimelig etterspørsel, gjennom investeringsplanlegging. 

Ved utvikling av transmisjonsnettet skal den uavhengige 

nettoperatøren være ansvarlig for planlegging (herunder fram-

gangsmåten for tildeling av tillatelse), bygging og ferdigstillelse 

av den nye infrastrukturen. For dette formål skal den 

uavhengige nettoperatøren fungere som operatør av trans-

misjonsnettet i samsvar med dette kapittel. Eieren av trans-

misjonsnettet skal ikke være ansvarlig for tildeling og 

administrasjon av tilgang for tredjemann eller for investerings-

planlegging. 

5. Når en uavhengig nettoperatør er utpekt, skal eieren av 

transmisjonsnettet 

a) tilby den uavhengige nettoperatøren det samarbeidet og den 

støtten som er nødvendig for at denne kan utføre sine 

oppgaver, herunder alle relevante opplysninger, 

b) finansiere de investeringer som den uavhengige 

nettoperatøren har vedtatt, og som er godkjent av regule-

ringsmyndigheten, eller gi sitt samtykke til at investe-

ringene finansieres av enhver berørt part, herunder den 

uavhengige nettoperatøren; de aktuelle finansierings-

ordningene skal godkjennes av reguleringsmyndigheten; før 

slik godkjenning gis, skal reguleringsmyndigheten rådføre 

seg med eieren av transmisjonsnettet sammen med de andre 

berørte partene, 

c) sikre dekning av erstatningsansvaret i tilknytning til 

netteiendelene, unntatt erstatningsansvaret i tilknytning til 

den uavhengige nettoperatørens oppgaver, og 

d) gi garantier for å lette finansiering av eventuell utbygging 

av nettet, unntatt investeringer som eieren i samsvar med 

bokstav b) har gitt sitt samtykke til at kan finansieres av 

enhver berørt part, herunder den uavhengige nettoperatøren. 

6. Vedkommende nasjonale konkurransemyndighet skal gis 

alle nødvendige fullmakter for i nært samarbeid med regule-

ringsmyndigheten å kunne kontrollere at eieren av trans-

misjonsnettet oppfyller sine forpliktelser i henhold til nr. 5. 

Artikkel 14 

Rettslig atskillelse av eiere av transmisjonsnett 

1. Dersom en uavhengig nettoperatør er utpekt, skal en eier 

av transmisjonsnett som er del av et vertikalt integrert foretak, 

være uavhengig, i det minste med hensyn til juridisk form, 

organisering og beslutningstaking, av annen virksomhet som 

ikke gjelder transmisjon.  
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2. For å sikre uavhengigheten til eieren av transmisjonsnett 

nevnt i nr. 1 gjelder følgende minstekriterier: 

a) Personer som har ledelsesansvar for eieren av transmisjons-

nettet, kan ikke inngå i foretaksstrukturer i det integrerte 

elektrisitetsforetaket som har direkte eller indirekte ansvar 

for den daglige driften av produksjon, distribusjon og 

forsyning av elektrisk kraft. 

b) Det skal treffes egnede tiltak for å sikre at de yrkesmessige 

interessene til personer som har ledelsesansvar for eieren av 

transmisjonsnettet, tas hensyn til på en måte som sikrer at 

de er i stand til å opptre uavhengig. 

c) Eieren av transmisjonsnettet skal utarbeide et samsvars-

program som beskriver de tiltak som er truffet for å sikre at 

diskriminerende atferd er utelukket, og sikre kontroll av at 

programmet følges. Samsvarsprogrammet skal fastsette 

hvilke spesifikke forpliktelser de ansatte er pålagt med 

henblikk på å nå disse målene. En årsrapport med en 

beskrivelse av de tiltak som er truffet, skal legges fram for 

reguleringsmyndigheten av den personen eller det organet 

som har ansvar for overvåking av samsvarsprogrammet, og 

skal offentliggjøres. 

3. Kommisjonen kan vedta retningslinjer for å sikre at eieren 

av transmisjonsnettet helt og fullt etterlever nr. 2 i denne 

artikkel. Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-

grunnleggende bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, 

skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med 

kontroll nevnt i artikkel 46 nr. 2. 

Artikkel 15 

Lastfordeling og balansering 

1. Med forbehold for forsyning av elektrisk kraft i henhold 

til kontraktsfestede forpliktelser, herunder dem som følger av 

anbudsgrunnlaget, skal operatøren av transmisjonsnett, når 

vedkommende har en slik funksjon, ha ansvar for last-

fordelingen mellom produksjonsanleggene i sitt område og for 

å bestemme bruken av overføringsforbindelser til andre nett. 

2. Lastfordelingen mellom produksjonsanlegg og bruken av 

overføringsforbindelser skal avgjøres på grunnlag av kriterier 

som skal godkjennes av nasjonale reguleringsmyndigheter, 

dersom de er kompetente, og som må være objektive og skal 

offentliggjøres og anvendes på en ikke-diskriminerende måte 

som sikrer et velfungerende marked for elektrisk kraft. 

Kriteriene skal ta hensyn til den økonomiske rangeringen av 

elektrisk kraft fra tilgjengelige produksjonsanlegg eller fra 

overføring gjennom forbindelsesledninger, samt nettets 

tekniske begrensninger. 

3. En medlemsstat skal kreve at nettoperatørene ved 

lastfordeling mellom produksjonsanlegg som bruker fornybare 

energikilder, handler i samsvar med artikkel 16 i direktiv 

2009/28/EF. De kan også kreve at nettoperatøren ved last-

fordelingen mellom produksjonsanlegg gir forrang til produk-

sjonsanlegg som produserer kraftvarme. 

4. En medlemsstat kan av hensyn til forsyningssikkerheten 

bestemme at produksjonsanlegg der det anvendes innenlandske 

primære energikilder som brensel, gis forrang i et omfang som i 

løpet av et kalenderår høyst omfatter 15 % av det samlede 

forbruket av primærenergi som er nødvendig for å produsere 

den elektriske kraften som forbrukes i den berørte medlems-

staten. 

5. Reguleringsmyndighetene, dersom medlemsstatene har 

fastsatt dette, eller medlemsstatene skal kreve at operatører av 

transmisjonsnett oppfyller minstekrav til vedlikehold og 

utvikling av transmisjonsnettet, herunder overføringskapasitet. 

6. Operatører av transmisjonsnett skal, når de har en slik 

funksjon, anskaffe den energien de bruker for å dekke energitap 

og reservekapasitet i sine nett, i henhold til oversiktlige, ikke-

diskriminerende og markedsbaserte framgangsmåter. 

7. De regler for balansering av elektrisitetsnettet som vedtas 

av operatører av transmisjonsnett, skal være objektive, 

oversiktlige og ikke-diskriminerende, noe som også gjelder 

reglene for nettbrukernes betaling for bruk av deres nett i 

forbindelse med ubalanse i energiforsyningen. Vilkårene, 

herunder regler og tariffer, for slike tjenester som ytes av 

operatører av transmisjonsnett, skal fastsettes i henhold til en 

metode som er forenlig med artikkel 37 nr. 6, på en ikke-

diskriminerende måte som gjenspeiler kostnadene, og de skal 

offentliggjøres. 

Artikkel 16 

Krav om fortrolighet for operatører og eiere av 

transmisjonsnett 

1. Hver operatør av transmisjonsnett og hver eier av 

transmisjonsnett skal, med forbehold for artikkel 30 eller 

enhver annen lovbestemt opplysningsplikt, sørge for fortrolig 

behandling av forretningsmessig følsomme opplysninger som 

den mottar i forbindelse med utøvelsen av sin virksomhet, og 

skal hindre at opplysninger om egen virksomhet som kan gi 

forretningsmessige fordeler, blir gitt videre på en diskrimi-

nerende måte. Særlig skal forretningsmessig følsomme opplys-

ninger ikke gis videre til de andre delene av foretaket, med 

mindre det er nødvendig for å gjennomføre en forretnings-

transaksjon. For å sikre full overholdelse av reglene om 

atskillelse av informasjon skal medlemsstatene sikre at eieren 

av transmisjonsnettet og de andre delene av foretaket ikke 

bruker felles tjenester, for eksempel felles juridiske tjenester, 

unntatt rent administrative funksjoner eller IT-funksjoner.  
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2. Operatører av transmisjonsnett skal ikke, i forbindelse 

med tilknyttede foretaks salg eller kjøp av elektrisk kraft, 

misbruke forretningsmessig følsomme opplysninger som de har 

fått fra tredjemann i forbindelse med tildeling av eller 

forhandling om tilgang til nettet. 

3. Opplysninger som er nødvendige for en effektiv 

konkurranse og et velfungerende marked, skal offentliggjøres. 

Denne forpliktelsen berører ikke kravet om fortrolig behandling 

av forretningsmessig følsomme opplysninger. 

KAPITTEL V 

UAVHENGIG TRANSMISJONSOPERATØR 

Artikkel 17 

Eiendeler, utstyr, personale og identitet 

1. Operatører av transmisjonsnett skal ha alle nødvendige 

menneskelige, tekniske, fysiske og finansielle ressurser til å 

oppfylle sine forpliktelser i henhold til dette direktiv og til å 

utøve elektrisitetstransmisjonsvirksomhet, og særlig skal 

a) eiendeler som er nødvendige for elektrisitetstransmisjons-

virksomheten, herunder transmisjonsnettet, eies av 

operatøren av transmisjonsnettet, 

b) personell som er nødvendig for elektrisitetstransmisjons-

virksomheten, herunder for å utføre alle foretakets 

oppgaver, være ansatt av operatøren av transmisjonsnettet, 

c) innleie av personell og yting av tjenester til og fra andre 

deler av det vertikalt integrerte foretaket, være forbudt; en 

operatør av transmisjonsnett kan imidlertid yte tjenester til 

det vertikalt integrerte foretaket så lenge  

i) ytingen av disse tjenestene ikke forskjellsbehandler 

nettbrukerne, er tilgjengelig for alle nettbrukere på 

samme vilkår og ikke begrenser, vrir eller hindrer 

konkurransen innen produksjon eller forsyning, og 

ii) vilkårene for yting av disse tjenestene er godkjent av 

reguleringsmyndigheten, 

d) med forbehold for kontrollorganets beslutninger i henhold 

til artikkel 20, tilstrekkelige finansielle midler til framtidige 

investeringsprosjekter og/eller til utskifting av eksisterende 

eiendeler stilles til rådighet for operatøren av trans-

misjonsnettet i god tid av det vertikalt integrerte foretaket 

etter en hensiktsmessig anmodning fra operatøren av 

transmisjonsnettet. 

2. Elektrisitetstransmisjonsvirksomheten skal omfatte minst 

følgende oppgaver i tillegg til de som er angitt i artikkel 12: 

a) Representasjon av nettoperatøren og kontakt med 

tredjemenn og reguleringsmyndigheter. 

b) Representasjon av operatøren av transmisjonsnettet i det 

europeiske nettverket av operatører av transmisjonsnett for 

elektrisk kraft (ENTSO for elektrisk kraft). 

c) Tildeling og administrasjon av tilgang for tredjemann uten 

forskjellsbehandling av nettbrukere eller kategorier av 

nettbrukere. 

d) Innkreving av alle avgifter i tilknytning til transmisjons-

nettet, herunder tilgangsavgifter, balanseringsavgifter for 

tilleggstjenester, for eksempel kjøp av tjenester (balanse-

ringskostnader, kompensasjon for energitap). 

e) Drift, vedlikehold og utvikling av et sikkert, effektivt og 

økonomisk transmisjonsnett. 

f) Planlegging av investeringer som sikrer nettets evne på lang 

sikt til å dekke en rimelig etterspørsel, og som gir 

forsyningssikkerhet. 

g) Opprettelse av hensiktsmessige fellesforetak, herunder med 

en eller flere operatører av transmisjonsnett, kraftbørser og 

andre relevante aktører med sikte på å nå målet om å 

videreutvikle regionale markeder eller fremme liberalise-

ringsprosessen. 

h) Alle foretakstjenester, herunder juridiske tjenester, 

regnskaps- og IT-tjenester. 

3. Operatører av transmisjonsnett skal være organisert i en 

juridisk form som nevnt i artikkel 1 i rådsdirektiv 

68/151/EØF(1). 

4. Operatøren av transmisjonsnettet skal ikke i sin foretaks-

profil, kommunikasjon, merkevarestrategi eller lokaler skape 

usikkerhet med hensyn til den separate identiteten av det 

vertikalt integrerte foretaket eller noen del av det. 

5. Operatøren av transmisjonsnettet skal ikke dele  

IT-systemer eller -utstyr, fysiske lokaler eller tilgangskontroll-

systemer med noen del av det vertikalt integrerte foretaket eller 

bruke samme rådgivere eller eksterne leverandører for  

IT-systemer eller -utstyr eller tilgangskontrollsystemer. 

6. Regnskapet til operatører av transmisjonsnett skal 

revideres av en annen revisor enn den som reviderer det 

vertikalt integrerte foretaket eller noen del av dette.  

  

(1) Første rådsdirektiv 68/151/EØF av 9. mars 1968 om samordning 

av de garantier som kreves i medlemsstatene av selskaper som 

definert i traktatens artikkel 58 annet ledd for å verne 

selskapsdeltakeres og tredjemanns interesser, med det formål å 

gjøre garantiene likeverdige (EFT L 65 av 14.3.1968, s. 8). 
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Artikkel 18 

Uavhengighet for operatøren av transmisjonsnettet 

1. Med forbehold for kontrollorganets beslutninger i henhold 

til artikkel 20 skal operatøren av transmisjonsnettet ha 

a) reell rett til å treffe beslutninger uavhengig av det vertikalt 

integrerte foretaket om eiendeler som er nødvendige for å 

drive, vedlikeholde eller utvikle transmisjonsnettet, og 

b) fullmakt til å reise kapital på kapitalmarkedet, særlig ved 

lån og kapitalforhøyelse. 

2. Operatøren av transmisjonsnettet skal til enhver tid opptre 

på en slik måte at det sikres at den har de nødvendige ressurser 

til å utøve transmisjonsvirksomheten på en korrekt og effektiv 

måte og til å utvikle og opprettholde et effektivt, sikkert og 

lønnsomt transmisjonsnett. 

3. Datterselskaper av det vertikalt integrerte foretaket som 

utøver produksjons- eller forsyningsvirksomhet, skal ikke ha 

noen direkte eller indirekte eierinteresser i operatøren av 

transmisjonsnettet. Operatøren av transmisjonsnettet skal 

verken ha noen direkte eller indirekte eierinteresser i noe 

datterselskap av det vertikalt integrerte foretaket som utøver 

produksjons- eller forsyningsvirksomhet, eller motta utbytte 

eller andre finansielle ytelser fra et slikt datterselskap. 

4. Den overordnede ledelsesstrukturen og vedtektene til 

operatøren av transmisjonsnettet skal sikre operatøren av 

transmisjonsnettet reell uavhengighet i samsvar med dette 

kapittel. Det vertikalt integrerte foretaket skal ikke direkte eller 

indirekte bestemme den konkurransemessige atferden til 

operatøren av transmisjonsnettet når det gjelder dens daglige 

aktiviteter og forvaltning av nettet eller virksomhet som er 

nødvendig for å utarbeide den tiårige nettutviklingsplanen i 

henhold til artikkel 22. 

5. I utførelsen av oppgavene i henhold til artikkel 12 og 

artikkel 17 nr. 2 i dette direktiv og i samsvar med artikkel 14, 

15 og 16 i forordning (EF) nr. 714/2009 skal operatører av 

transmisjonsnett ikke forskjellsbehandle ulike personer eller 

enheter og skal ikke begrense, vri eller hindre konkurranse 

innen produksjon eller forsyning. 

6. Eventuelle kommersielle og finansielle forbindelser 

mellom det vertikalt integrerte foretaket og operatøren av 

transmisjonsnettet, herunder lån fra operatøren av trans-

misjonsnettet til det vertikalt integrerte foretaket, skal være i 

samsvar med markedsvilkårene. Operatøren av transmisjons-

nettet skal føre detaljerte fortegnelser over slike kommersielle 

og finansielle forbindelser og skal på anmodning gjøre dem 

tilgjengelige for reguleringsmyndigheten. 

7. Operatøren av transmisjonsnettet skal legge fram alle 

kommersielle og finansielle avtaler med det vertikalt integrerte 

foretaket for reguleringsmyndigheten for godkjenning. 

8. Operatøren av transmisjonsnettet skal underrette regule-

ringsmyndigheten om de finansielle ressursene nevnt i artikkel 

17 nr. 1 bokstav d) som er tilgjengelige for framtidige investe-

ringsprosjekter og/eller for utskifting av eksisterende eiendeler. 

9. Det vertikalt integrerte foretaket skal avstå fra alle 

handlinger som vil være til ulempe for eller hindre operatøren 

av transmisjonsnettet i å oppfylle sine forpliktelser i henhold til 

dette kapittel, og skal ikke kreve at operatøren av trans-

misjonsnettet må be om tillatelse fra det vertikalt integrerte 

foretaket for å oppfylle disse forpliktelsene. 

10. Et foretak som reguleringsmyndigheten har sertifisert 

fordi det oppfyller kravene i dette kapittel, skal godkjennes og 

utpekes som operatør av transmisjonsnettet av den berørte 

medlemsstaten. Framgangsmåten for sertifisering i enten 

artikkel 10 i dette direktiv og artikkel 3 i forordning (EF) 

nr. 714/2009 eller i artikkel 11 i dette direktiv skal anvendes. 

Artikkel 19 

Uavhengighet for personalet og ledelsen hos operatøren av 

transmisjonsnettet 

1. Beslutninger om utnevning, fornying av utnevning, 

arbeidsvilkår, herunder lønn, og fornyelse og opphør av 

tjenesten for personer som har ledelsesansvar for operatøren av 

transmisjonsnettet og/eller er medlemmer av dennes 

administrative organer, skal treffes av kontrollorganet for 

operatøren av transmisjonsnettet, som utpekes i samsvar med 

artikkel 20. 

2. Vilkårene for tjenesten til personer som innstilles av 

kontrollorganet med sikte på utnevning eller fornyet utnevning 

som personer med ledelsesansvar for operatøren av trans-

misjonsnettet og/eller som medlemmer av dennes admini-

strative organer, herunder varighet og opphør av tjenesten, 

identiteten av disse personene og begrunnelsen for enhver 

foreslått beslutning om å bringe tjenesten til opphør, skal 

meddeles reguleringsmyndigheten. Disse vilkårene samt 

beslutningene nevnt i nr. 1 blir bindende bare dersom regule-

ringsmyndigheten ikke har gjort innsigelse innen tre uker etter 

underretningen. 

Reguleringsmyndigheten kan gjøre innsigelse mot beslutnin-

gene nevnt i nr. 1 dersom 

a) det oppstår tvil om den faglige uavhengigheten til en person 

som er innstilt til å ha ledelsesansvar og/eller til å være 

medlem av de administrative organene, eller 

b) når det gjelder førtidig opphør av tjeneste, det er tvil om 

berettigelsen av slikt førtidig opphør. 

3. Personer som har ledelsesansvar for operatøren av trans-

misjonsnettet og/eller er medlemmer av dennes administrative 

organer, og som omfattes av dette nummer, kan ikke direkte 

eller indirekte ha hatt noen stilling i eller noe ansvar for, noen 

interesse i eller noe forretningsforhold til det vertikalt integrerte 

foretaket eller noen del av dette eller dets kontrollerende 

aksjonærer utover operatøren av transmisjonsnettet, i en periode 

på tre år før de utnevnes.  
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4. Personer som har ledelsesansvar for operatøren av trans-

misjonsnettet og/eller er medlemmer av dennes administrative 

organer, og ansatte hos operatøren av transmisjonsnettet skal 

ikke direkte eller indirekte ha noen annen stilling i eller noe 

annet ansvar for, noen interesse i eller noe forretningsforhold til 

noen del av det vertikalt integrerte foretaket eller dets 

kontrollerende aksjonærer. 

5. Personer som har ledelsesansvar for operatøren av 

transmisjonsnettet og/eller er medlemmer av dennes admini-

strative organer, og ansatte hos operatøren av transmisjonsnettet 

skal ikke direkte eller indirekte ha noen interesse i eller motta 

noen økonomisk fordel fra noen del av det vertikalt integrerte 

foretaket utover operatøren av transmisjonsnettet. 

 Deres lønn skal ikke avhenge av det vertikalt integrerte 

foretakets virksomhet eller resultater utover det som operatøren 

av transmisjonsnettet står for. 

6. Personer som har ledelsesansvar for operatøren av 

transmisjonsnettet og/eller er medlemmer av dennes admini-

strative organer, skal garanteres en reell adgang til å klage en 

beslutning om førtidig opphør av tjenesten inn for regule-

ringsmyndigheten. 

7. Etter at deres tjeneste er avsluttet, skal personer som har 

hatt ledelsesansvar for operatøren av transmisjonsnettet og/eller 

har vært medlemmer av dennes administrative organer, i en 

periode på minst fire år ikke ha noen stilling i eller noe ansvar 

for, noen interesse i eller noe forretningsforhold til noen del av 

det vertikalt integrerte foretaket eller dets kontrollerende 

aksjonærer utover operatøren av transmisjonsnettet. 

8. Nr. 3 gjelder for flertallet av personene som har 

ledelsesansvar for operatøren av transmisjonsnettet og/eller er 

medlemmer av dennes administrative organer. 

Personer som har ledelsesansvar for operatøren av trans-

misjonsnettet og/eller er medlemmer av dennes administrative 

organer, og som ikke omfattes av nr. 3, skal ikke ha utøvd noen 

ledelsesfunksjon eller annen relevant virksomhet i det vertikalt 

integrerte foretaket i en periode på minst seks måneder før de 

ble utnevnt. 

Første ledd i dette nummer og nr. 4–7 gjelder for samtlige 

personer som tilhører ledelsen, og personer som rapporterer 

direkte til dem i spørsmål som gjelder drift, vedlikehold eller 

utbygging av nettet. 

Artikkel 20 

Kontrollorganet 

1. Operatøren av transmisjonsnettet skal ha et kontrollorgan 

som skal ha ansvar for å treffe beslutninger som kan få 

vesentlig innvirkning på verdien av aksjonærenes eierinteresser 

i operatøren av transmisjonsnettet, særlig beslutninger som 

gjelder godkjenning av årlige og mer langsiktige finansierings-

planer, gjeldsnivået hos operatøren av transmisjonsnettet og 

størrelsen på utbyttet som deles ut til aksjonærene. De 

beslutninger som hører inn under kontrollorganets mandat, skal 

ikke omfatte beslutninger som gjelder den daglige 

virksomheten til operatøren av transmisjonsnettet og styringen 

av nettet, eller virksomhet som er nødvendig for utarbeidingen 

av den tiårige nettutviklingsplanen i henhold til artikkel 22. 

2. Kontrollorganet skal bestå av medlemmer som repre-

senterer det vertikalt integrerte foretaket, medlemmer som 

representerer tredjemannsaksjonærer, og, dersom det er fastsatt 

i en medlemsstats relevante lovgivning, medlemmer som 

representerer andre berørte parter, for eksempel ansatte hos 

operatøren av transmisjonsnettet. 

3. Artikkel 19 nr. 2 første ledd og artikkel 19 nr. 3–7 gjelder 

for minst halvparten av medlemmene av kontrollorganet  

minus én. 

Bokstav b) i artikkel 19 nr. 2 annet ledd gjelder for alle 

medlemmene av kontrollorganet. 

Artikkel 21 

Samsvarsprogram og samsvarsansvarlig 

1. Medlemsstatene skal sikre at operatørene av trans-

misjonsnett utarbeider og gjennomfører et samsvarprogram som 

beskriver de tiltak som er truffet for å sikre at diskriminerende 

atferd er utelukket, og sikre kontroll av at programmet følges. 

Samsvarsprogrammet skal fastsette hvilke spesifikke forpliktel-

ser de ansatte er pålagt med henblikk på å nå disse målene. Det 

skal godkjennes av reguleringsmyndigheten. Uten at det berører 

den nasjonale reguleringsmyndighetens myndighet, skal 

samsvar med programmet kontrolleres på uavhengig grunnlag 

av en samsvarsansvarlig. 

2. Den samsvarsansvarlige skal utpekes av kontrollorganet 

og godkjennes av reguleringsmyndigheten. Regule-

ringsmyndigheten kan bare nekte å godkjenne en samsvars-

ansvarlig med henvisning til manglende uavhengighet eller 

manglende faglig kompetanse. Den samsvarsansvarlige kan 

være en fysisk eller juridisk person. Artikkel 19 nr. 2–8 gjelder 

for den samsvarsansvarlige. 

3. Den samsvarsansvarlige skal ha ansvar for å 

a) kontrollere gjennomføringen av samsvarsprogrammet, 

b) utarbeide en årsrapport som angir de tiltak som er truffet for 

å gjennomføre samsvarsprogrammet, og legge det fram for 

reguleringsmyndigheten, 

c) rapportere til kontrollorganet og utstede anbefalinger med 

hensyn til samsvarsprogrammet og gjennomføringen av det, 

d) underrette reguleringsmyndigheten om eventuelle 

vesentlige overtredelser med hensyn til gjennomføringen av 

samsvarsprogrammet, og 

e) rapportere til reguleringsmyndigheten om eventuelle 

kommersielle og finansielle forbindelser mellom det 

vertikalt integrerte foretaket og operatøren av trans-

misjonsnettet.  
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4. Den samsvarsansvarlige skal legge fram for regule-

ringsmyndigheten de foreslåtte beslutningene vedrørende 

investeringsplanen eller individuelle investeringer i nettet. Dette 

skal skje senest når ledelsen og/eller vedkommende admini-

strative organ for operatøren av transmisjonsnettet legger dem 

fram for kontrollorganet. 

5. Dersom det vertikalt integrerte foretaket på generalfor-

samlingen eller ved avstemning i kontrollorganet det har utpekt, 

har forhindret vedtakelse av en beslutning og derved forhindret 

eller forsinket investeringer som i henhold til den tiårige 

nettutviklingsplanen skulle ha vært foretatt i løpet av de 

kommende tre år, skal den samsvarsansvarlige rapportere dette 

til reguleringsmyndigheten, som deretter skal handle i samsvar 

med artikkel 22. 

6. Vilkårene for den samsvarsansvarliges mandat eller 

ansettelse, herunder mandatperiodens varighet, skal godkjennes 

av reguleringsmyndigheten. Disse vilkårene skal sikre den 

samsvarsansvarliges uavhengighet, herunder ved å gi 

vedkommende alle ressurser som er nødvendige for å utføre 

oppgaven. I løpet av sin mandatperiode skal den samsvars-

ansvarlige ikke direkte eller indirekte ha noen annen stilling i, 

noe annet ansvar for eller noen annen interesse i noen del av det 

vertikalt integrerte foretaket eller dets kontrollerende aksjeeiere. 

7. Den samsvarsansvarlige skal regelmessig rapportere enten 

muntlig eller skriftlig til reguleringsmyndigheten eller ha rett til 

regelmessig å rapportere enten muntlig eller skriftlig til 

kontrollorganet for operatøren av transmisjonsnettet. 

8. Den samsvarsansvarlige kan delta på alle møter i ledelsen 

for operatøren av transmisjonsnettet eller dennes administrative 

organer og på kontrollorganets møter samt generalfor-

samlingen. Den samsvarsansvarlige skal delta på alle møter 

som tar opp følgende saker: 

a) Vilkårene for tilgang til nettet som angitt i forordning (EF) 

nr. 714/2009, særlig med hensyn til tariffer, tilgangs-

tjenester for tredjemann, kapasitetstildeling og flaskehals-

håndtering, innsyn, balansering og sekundærmarkeder. 

b) Prosjekter som gjennomføres for å drive, vedlikeholde og 

utvikle transmisjonsnettet, herunder investeringer i over-

føringsforbindelser og tilkoplinger. 

c) Energikjøp eller -salg som er nødvendige for driften av 

transmisjonsnettet. 

9. Den samsvarsansvarlige skal kontrollere at operatøren av 

transmisjonsnettet overholder artikkel 16. 

10. Den samsvarsansvarlige skal ha tilgang til alle relevante 

data, til kontorene til operatøren av transmisjonsnettet og til alle 

nødvendige opplysninger for å utføre sin oppgave. 

11.  Etter forhåndssamtykke fra reguleringsmyndigheten kan 

kontrollorganet avskjedige den samsvarsansvarlige. Kontroll-

organet skal etter anmodning fra reguleringsmyndigheten 

avskjedige den samsvarsansvarlige med henvisning til 

manglende uavhengighet eller manglende faglig kompetanse. 

12.  Den samsvarsansvarlige skal uanmeldt gis adgang til 

kontorene til operatøren av transmisjonsnettet. 

Artikkel 22 

Nettutvikling og myndighet til å treffe 

investeringsbeslutninger 

1. Hvert år skal operatørene av transmisjonsnett legge fram 

for reguleringsmyndigheten en tiårig nettutviklingsplan basert 

på eksisterende og forventet tilbud og etterspørsel, etter samråd 

med alle berørte parter. Nettutviklingsplanen skal inneholde 

effektive tiltak for å garantere nettets tilstrekkelighet og 

forsyningssikkerheten. 

2. Den tiårige nettutviklingsplanen skal særlig 

a) opplyse markedsdeltakerne om den viktigste transmisjons-

infrastrukturen som må bygges ut eller oppgraderes i løpet 

av de neste ti årene, 

b) inneholde alle investeringer det allerede er truffet 

beslutning om, og identifisere nye investeringer som må 

gjøres i løpet av de kommende tre årene, og 

c) angi en tidsramme for alle investeringsprosjektene. 

3. Når den tiårige nettutviklingsplanen skal utarbeides, skal 

operatøren av transmisjonsnettet gjøre rimelige antakelser om 

utviklingen av produksjon, forsyning, forbruk og utvekslinger 

med andre land, idet det tas hensyn til investeringsplaner for 

regionale nett og nett på fellesskapsplan. 

4. Reguleringsmyndigheten skal rådføre seg med alle 

faktiske og potensielle nettbrukere om den tiårige nettut-

viklingsplanen på en åpen og oversiktlig måte. Personer eller 

foretak som hevder at de er potensielle nettbrukere, kan 

avkreves dokumentasjon på dette. Reguleringsmyndigheten 

skal offentliggjøre resultatene av samrådsprosessen, særlig 

eventuelle investeringsbehov. 

5. Reguleringsmyndigheten skal undersøke om den tiårige 

nettutviklingsplanen dekker alle investeringsbehov som er 

identifisert i samrådsprosessen, og om den er i samsvar med 

den ikke-bindende tiårige nettutviklingsplanen for hele 

Fellesskapet (nettutviklingsplan for Fellesskapet) nevnt i 

artikkel 8 nr. 3 bokstav b) i forordning (EF) nr. 714/2009. 

Dersom det oppstår tvil om samsvaret med nettutviklingsplanen 

for Fellesskapet, skal reguleringsmyndigheten rådføre seg med 

Byrået. Reguleringsmyndigheten kan kreve at operatøren av 

transmisjonsnettet endrer sin tiårige nettutviklingsplan.  
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6. Reguleringsmyndigheten skal overvåke og evaluere 

gjennomføringen av den tiårige nettutviklingsplanen. 

7. I tilfeller der operatøren av transmisjonsnettet, med 

mindre det skjer av tvingende årsaker som ligger utenfor dennes 

kontroll, unnlater å foreta en investering som i henhold til den 

tiårige nettutviklingsplanen skulle ha vært foretatt i løpet av de 

tre følgende årene, skal medlemsstatene sikre at regule-

ringsmyndigheten er forpliktet til å treffe minst ett av følgende 

tiltak for å sikre at den aktuelle investeringen foretas, dersom 

den fortsatt er relevant på grunnlag av den seneste tiårige 

nettutviklingsplanen: 

a) Kreve at operatøren av transmisjonsnettet foretar de 

aktuelle investeringene. 

b) Organisere en anbudsprosedyre for den aktuelle investe-

ringen som er åpen for alle investorer. 

c) Pålegge operatøren av transmisjonsnettet å godta en 

kapitalforhøyelse for å finansiere de nødvendige investe-

ringene og la uavhengige investorer delta i kapitalen. 

Dersom reguleringsmyndigheten har benyttet sin myndighet i 

henhold første ledd bokstav b), kan den pålegge operatøren av 

transmisjonsnettet å akseptere ett eller flere av følgende 

alternativer: 

a) Finansiering fra tredjemann. 

b) Bygging utført av tredjemann. 

c) Egen bygging av de aktuelle nye anleggene. 

d) Egen drift av de aktuelle nye anleggene. 

Operatøren av transmisjonsnettet skal gi investorene alle 

opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre investe-

ringen, og skal kople de nye anleggene til transmisjonsnettet og 

generelt gjøre sitt ytterste for å lette gjennomføringen av 

investeringsprosjektet. 

De relevante finansieringsordningene skal godkjennes av 

reguleringsmyndigheten. 

8. Dersom reguleringsmyndigheten har benyttet sin 

myndighet i henhold til nr. 7 første ledd, skal den relevante 

tariffen dekke kostnadene ved de aktuelle investeringene. 

Artikkel 23 

Beslutningsmyndighet med hensyn til tilkopling av nye 

kraftverk til transmisjonsnettet 

1. Operatøren av transmisjonsnettet skal fastsette og 

offentliggjøre åpne og effektive framgangsmåter og tariffer for 

ikke-diskriminerende tilkopling av nye kraftverk til trans-

misjonsnettet. Disse framgangsmåtene skal godkjennes av de 

nasjonale reguleringsmyndighetene. 

2. Operatøren av transmisjonsnettet skal ikke ha rett til å 

nekte tilkopling av et nytt kraftverk med henvisning til 

eventuelle framtidige begrensninger i tilgjengelig nettkapasitet, 

for eksempel flaskehalser i perifere deler av transmisjonsnettet. 

Operatøren av transmisjonsnettet skal stille de nødvendige 

opplysningene til rådighet. 

3. Operatøren av transmisjonsnettet skal ikke ha rett til å 

nekte et nytt tilkoplingspunkt med den begrunnelse at det vil 

føre til tilleggskostnader knyttet til nødvendig kapasitetsøkning 

i de delene av nettet som ligger nærmest tilkoplingspunktet. 

KAPITTEL VI 

DRIFT AV DISTRIBUSJONSNETT 

Artikkel 24 

Utpeking av operatører av distribusjonsnett 

For et tidsrom som medlemsstatene skal fastsette idet de tar 

hensyn til effektivitet og økonomisk balanse, skal medlems-

statene utpeke eller anmode foretak som eier eller har ansvar 

for distribusjonsnett, om å utpeke én eller flere operatører av 

distribusjonsnett. Medlemsstatene skal sikre at operatører av 

distribusjonsnett opptrer i samsvar med artikkel 25, 26 og 27. 

Artikkel 25 

Oppgaver for operatører av distribusjonsnett 

1. Operatøren av distribusjonsnettet skal ha ansvar for å 

sikre at nettet på lang sikt vil ha evne til å dekke en rimelig 

etterspørsel etter distribusjon av elektrisk kraft, og på 

økonomiske vilkår drive, vedlikeholde og utvikle et sikkert, 

pålitelig og effektivt distribusjonsnett for elektrisk kraft på sitt 

område som tar behørig hensyn til miljøet og energi-

effektiviteten. 

2. Operatøren skal ikke under noen omstendighet forskjells-

behandle nettbrukere eller grupper av nettbrukere, særlig ikke 

til fordel for egne tilknyttede foretak. 

3. Operatøren av distribusjonsnettet skal gi nettbrukere de 

opplysningene de trenger for effektiv tilgang til og bruk av 

nettet. 

4. En medlemsstat kan kreve at operatøren av distri-

busjonsnettet ved lastfordelingen mellom produksjonsanlegg 

gir forrang til produksjonsanlegg der det anvendes fornybare 

energikilder eller avfall, eller der det produseres kraftvarme.  
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5. Hver operatør av distribusjonsnett skal, når den har en slik 

funksjon, anskaffe den energien den bruker for å dekke 

energitap og reservekapasitet i sine nett, i henhold til 

oversiktlige, ikke-diskriminerende og markedsbaserte fram-

gangsmåter. Dette kravet skal ikke berøre bruk av elektrisk 

kraft anskaffet i henhold til kontrakter inngått før 

1. januar 2002. 

6. Dersom en operatør av distribusjonsnett har ansvar for 

balansering av distribusjonsnettet, skal reglene den vedtar for 

dette formål, være objektive, oversiktlige og ikke-

diskriminerende, herunder reglene for nettbrukernes betaling i 

forbindelse med ubalanse i energiforsyningen. Vilkår, herunder 

regler og tariffer, for slike tjenester som ytes av operatører av 

distribusjonsnett, skal fastsettes i samsvar med artikkel 37 nr. 6, 

på en ikke-diskriminerende måte som gjenspeiler kostnadene, 

og de skal offentliggjøres. 

7. Når operatøren av distribusjonsnettet planlegger 

utviklingen av distribusjonsnettet, skal det tas hensyn til energi-

effektivitetstiltak gjennom styring av etterspørsel eller 

distribuert produksjon som vil kunne erstatte behovet for å 

oppgradere eller erstatte elektrisitetskapasitet. 

Artikkel 26 

Rettslig atskillelse av operatører av distribusjonsnett 

1. Dersom operatøren av distribusjonsnettet er del av et 

vertikalt integrert foretak, skal den være uavhengig, i det minste 

med hensyn til juridisk form, organisering og beslutnings-

taking, av annen virksomhet som ikke er knyttet til distribusjon. 

Disse reglene skal ikke innebære noen forpliktelse til å skille 

eierskap av eiendeler i operatøren av distribusjonsnettet fra det 

vertikalt integrerte foretaket. 

2. I tillegg til kravene i nr. 1 skal operatøren av distri-

busjonsnettet, når den er del av et vertikalt integrert foretak, 

være uavhengig med hensyn til organisering og beslutnings-

taking fra annen virksomhet som ikke er knyttet til distribusjon. 

For å oppnå dette skal følgende minstekriterier oppfylles: 

a) Personer som har ledelsesansvar for operatøren av distri-

busjonsnettet, kan ikke inngå i foretaksstrukturer i det 

integrerte elektrisitetsforetaket som direkte eller indirekte 

har ansvar for den daglige driften av produksjon, trans-

misjon eller forsyning av elektrisk kraft. 

b) Det må treffes egnede tiltak for å sikre at de yrkesmessige 

interessene til personer som har ledelsesansvar for 

operatøren av distribusjonsnettet, tas hensyn til på en måte 

som sikrer at de er i stand til å opptre uavhengig. 

c) Operatøren av distribusjonsnettet må ha reell rett til å treffe 

beslutninger, uavhengig av det integrerte elektrisitets-

foretaket, med hensyn til eiendeler som er nødvendige for å 

drive, vedlikeholde eller utvikle nettet. Operatøren av 

distribusjonsnettet skal råde over de nødvendige ressursene 

til å utføre disse oppgavene, herunder menneskelige, 

tekniske, fysiske og finansielle ressurser. Dette bør ikke 

være til hinder for at det kan foretas egnet samordning som 

sikrer vern av morselskapets økonomiske og forvaltnings-

messige overvåkingsrettigheter med hensyn til 

avkastningen, som er indirekte underlagt bestemmelsene i 

artikkel 37 nr. 6, av midler investert i et datterselskap. Dette 

skal særlig gjøre det mulig for morselskapet å godkjenne 

den årlige finansieringsplanen, eller et tilsvarende 

dokument, for operatøren av distribusjonsnettet og å 

fastsette samlede grenser for datterselskapets gjeldsnivå. 

Morselskapet skal ikke kunne gi instrukser med hensyn til 

den daglige driften eller enkeltbeslutninger om bygging 

eller oppgradering av distribusjonsledninger, så lenge disse 

beslutningene ikke overskrider vilkårene i den godkjente 

finansieringsplanen eller et tilsvarende dokument. 

d) Operatøren av distribusjonsnettet skal utarbeide et sam-

svarsprogram som beskriver de tiltak som er truffet for å 

sikre at diskriminerende atferd er utelukket, og sikre 

kontroll av at programmet følges. Samsvarsprogrammet 

skal fastsette hvilke spesifikke forpliktelser de ansatte er 

pålagt med henblikk på nå dette målet. En årsrapport med 

en beskrivelse av de tiltak som er truffet, skal framlegges 

for reguleringsmyndigheten nevnt i artikkel 35 nr. 1 av den 

personen eller det organet som har ansvar for overvåking av 

samsvarsprogrammet, det vil si av den samsvarsansvarlige 

for operatøren av distribusjonsnettet, og skal offentliggjøres. 

Den samsvarsansvarlige for operatøren av distribusjons-

nettet skal være helt uavhengig og skal ha tilgang til alle 

nødvendige opplysninger hos operatøren av distribusjons-

nettet og ethvert tilknyttet foretak for å utføre sin oppgave. 

3. Dersom operatøren av distribusjonsnettet er del av et 

vertikalt integrert foretak, skal medlemsstatene sikre at 

virksomheten til operatøren av distribusjonsnettet overvåkes av 

reguleringsmyndighetene eller andre vedkommende organer, 

slik at den ikke kan dra fordel av sin vertikale integrasjon for å 

vri konkurransen. Særlig skal vertikalt integrerte operatører av 

distribusjonsnett i sin kommunikasjon og merkevarestrategi 

ikke skape usikkerhet med hensyn til den separate identiteten av 

forsyningsdelen av det vertikalt integrerte foretaket. 

4. Medlemsstatene kan vedta ikke å anvende nr. 1, 2 og 3 på 

integrerte elektrisitetsforetak som betjener færre enn  

100 000 tilknyttede kunder, eller som betjener små isolerte nett. 

Artikkel 27 

Taushetsplikt for operatører av distribusjonsnett 

Operatøren av distribusjonsnettet skal, med forbehold for 

artikkel 30 eller enhver annen lovbestemt opplysningsplikt, 

sørge for fortrolig behandling av forretningsmessig følsomme 

opplysninger som den mottar i forbindelse med utøvelsen av sin 

virksomhet, og skal hindre at opplysninger om egen virksomhet 

som kan gi forretningsmessige fordeler, blir gitt videre på en 

diskriminerende måte.  
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Artikkel 28 

Lukkede distribusjonsnett 

1. Medlemsstatene kan fastsette at nasjonale regule-

ringsmyndigheter eller andre vedkommende myndigheter 

klassifiserer et nett som distribuerer elektrisk kraft innenfor et 

geografisk avgrenset industrielt eller kommersielt anlegg eller 

et anlegg med felles tjenester, og som, med forbehold for nr. 4, 

ikke forsyner privatkunder, som et lukket distribusjonsnett 

såfremt 

a) driften eller produksjonsprosessen hos brukerne av nettet av 

særskilte tekniske eller sikkerhetsmessige årsaker er 

integrert, eller 

b) nettet distribuerer elektrisk kraft hovedsakelig til eieren 

eller operatøren av nettet eller til deres tilknyttede foretak. 

2. Medlemsstatene kan fastsette at nasjonale regule-

ringsmyndigheter skal unnta operatøren av et lukket distri-

busjonsnett fra 

a) kravet i artikkel 25 nr. 5 om at den skal anskaffe den 

energien den bruker for å dekke energitap og reserve-

kapasitet i sine nett, i henhold til oversiktlige, ikke-

diskriminerende og markedsbaserte framgangsmåter, 

b) kravet i artikkel 32 nr. 1 om at tariffer, eller metodene for 

beregning av dem, skal godkjennes før de trer i kraft i 

samsvar med artikkel 37. 

3. Dersom det gis unntak i henhold til nr. 2, skal gjeldende 

tariffer, eller metodene for beregning av dem, gjennomgås og 

godkjennes i samsvar med artikkel 37 etter anmodning fra en 

bruker av det lukkede distribusjonsnettet. 

4. Dersom et lite antall privatkunder som har et ansettel-

sesforhold eller tilsvarende tilknytning til eieren av distri-

busjonsnettet, og som er lokalisert innenfor det området som 

betjenes av et lukket distribusjonsnett, bruker nettet tilfeldig, 

skal dette ikke være til hinder for at det gis unntak i henhold til 

nr. 2. 

Artikkel 29 

Kombinert operatør 

Artikkel 26 nr. 1 skal ikke hindre en operatør i å drive et 

kombinert transmisjonsnett og distribusjonsnett, forutsatt at 

nevnte operatør overholder artikkel 9 nr. 1 eller artikkel 13 og 

14 eller kapittel V, eller omfattes av artikkel 44 nr. 2. 

KAPITTEL VII 

ATSKILTE OG OVERSIKTLIGE REGNSKAPER 

Artikkel 30 

Rett til tilgang til regnskaper 

1. Medlemsstatene eller enhver vedkommende myndighet 

som de utpeker, herunder reguleringsmyndighetene nevnt i 

artikkel 35, skal ha tilgang til regnskapene til elektrisitets-

foretak som fastsatt i artikkel 31 når dette er nødvendig for at 

de skal kunne utføre sine oppgaver. 

2. Medlemsstatene og enhver utpekt vedkommende 

myndighet, herunder reguleringsmyndighetene, skal sørge for at 

forretningsmessig følsomme opplysninger behandles fortrolig. 

Medlemsstatene kan fastsette at slike opplysninger skal 

offentliggjøres dersom det er nødvendig for at vedkommende 

myndigheter skal kunne utføre sine oppgaver. 

Artikkel 31 

Atskilte regnskaper 

1. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å 

sikre at elektrisitetsforetakenes regnskaper føres i samsvar med 

bestemmelsene i nr. 2 og 3. 

2. Uansett eierstruktur og rettslig form skal elektrisitets-

foretakene utarbeide, få revidert og offentliggjøre sine 

årsregnskaper i samsvar med de bestemmelsene i nasjonal 

lovgivning om aksjeselskapers årsregnskaper som er vedtatt i 

samsvar med fjerde rådsdirektiv 78/660/EØF av 25. juli 1978 

med hjemmel i traktatens artikkel 44 nr. 2 bokstav g)(*) om 

årsregnskapene for visse selskapsformer(1). 

Foretak som ikke er rettslig forpliktet til å offentliggjøre sine 

årsregnskaper, skal oppbevare en kopi av disse tilgjengelig for 

allmennheten ved sitt hovedkontor. 

3. For å unngå forskjellsbehandling, kryssubsidiering og 

konkurransevridning skal elektrisitetsforetak i sine internregn-

skaper føre atskilte regnskaper for sin virksomhet i forbindelse 

med transmisjon og distribusjon, på samme måte som de måtte 

ha gjort dersom den aktuelle virksomheten hadde blitt utøvd av 

atskilte foretak. De skal også føre regnskaper, eventuelt 

konsoliderte, for annen virksomhet som er knyttet til elektrisk 

kraft, men ikke til transmisjon eller distribusjon. Inntil 

1. juli 2007 skal de føre atskilte regnskaper for forsynings-

virksomhet for berettigede kunder og forsyningsvirksomhet for 

ikke-berettigede kunder. Inntekter fra eierskap av transmisjons- 

eller distribusjonsnett skal angis i regnskapene. De skal ved 

behov føre konsoliderte regnskaper for annen virksomhet som 

ikke er knyttet til elektrisk kraft. Internregnskapene skal 

inneholde en balanse og et resultatregnskap for hver 

virksomhet. 

4. I revisjonen nevnt i nr. 2 skal det særlig kontrolleres at 

forpliktelsen til å unngå forskjellsbehandling og krys-

subsidiering nevnt i nr. 3 overholdes.  

  

(*) Tittelen på direktiv 78/660/EF er endret for å ta hensyn til 

omnummereringen av artiklene i traktaten om opprettelse av Det 

europeiske fellesskap i samsvar med artikkel 12 i Amsterdam-

traktaten; den opprinnelige henvisningen var til artikkel 54 nr. 3 

bokstav g). 

(1) EFT L 222 av 14.8.1978, s. 11. 
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KAPITTEL VIII 

ORGANISERING AV TILGANG TIL NETTET 

Artikkel 32 

Tilgang for tredjemann 

1. Medlemsstatene skal sikre at det innføres et system for 

tredjemanns tilgang til transmisjons- og distribusjonsnettet 

basert på offentliggjorte tariffer som gjelder for alle berettigede 

kunder, og som anvendes objektivt og uten forskjellsbehandling 

mellom nettbrukere. Medlemsstatene skal sikre at disse 

tariffene, eller metodene for beregning av dem, godkjennes før 

de trer i kraft i samsvar med artikkel 37, og at disse tariffene – 

og metodene, dersom bare metoder godkjennes – 

offentliggjøres før de trer i kraft. 

2. Operatøren av transmisjons- eller distribusjonsnett kan 

nekte tilgang til nettet dersom den mangler den nødvendige 

kapasiteten. En slik nektelse skal være behørig begrunnet, 

særlig under henvisning til artikkel 3, og skal være basert på 

objektive og teknisk og økonomisk forsvarlige kriterier. 

Reguleringsmyndighetene, dersom medlemsstatene har fastsatt 

dette, eller medlemsstatene skal sikre at disse kriteriene 

anvendes på en konsekvent måte, og at en nettbruker som er 

blitt nektet tilgang, kan benytte seg av en framgangsmåte for 

tvisteløsning. Reguleringsmyndigheten skal også, ved behov og 

når tilgang nektes, sikre at operatøren av transmisjons- eller 

distribusjonsnettet gir relevante opplysninger om tiltak som vil 

være nødvendige for å styrke nettet. Den parten som anmoder 

om slike opplysninger, kan pålegges et rimelig gebyr som 

gjenspeiler kostnadene ved å stille opplysningene til rådighet. 

Artikkel 33 

Markedsåpning og gjensidighet 

1. Medlemsstatene skal sikre at berettigede kunder 

a) inntil 1. juli 2004 er berettigede kunder som definert i 

artikkel 19 nr. 1–3 i direktiv 96/92/EF; medlemsstatene skal 

innen 31. januar hvert år offentliggjøre kriteriene for 

definisjonen av disse berettigede kundene, 

b) fra og med 1. juli 2004 er alle forretningskunder, 

c) fra og med 1. juli 2007 er alle kunder. 

2. For å unngå ubalanse med hensyn til åpningen av 

elektrisitetsmarkedene 

a) skal kontrakter om forsyning av elektrisk kraft som inngås 

med en berettiget kunde i en annen medlemsstats nett, ikke 

være forbudt dersom kunden anses som berettiget i begge 

berørte nett, og 

b) kan Kommisjonen, dersom transaksjonene nevnt i 

bokstav a) nektes fordi kunden er berettiget i bare ett av de 

to nettene, idet det tas hensyn til markedssituasjonen og 

felles interesser, pålegge den nektende parten å 

gjennomføre den ønskede forsyningen på anmodning fra 

den medlemsstaten der den berettigede kunden er etablert. 

Artikkel 34 

Direkteledninger 

1. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å 

sikre at 

a) alle elektrisitetsprodusenter og elektrisitetsforsynings-

foretak som er etablert på deres territorium, kan forsyne 

sine anlegg, datterforetak og berettigede kunder gjennom en 

direkteledning, og 

b) enhver berettiget kunde som er etablert på deres territorium, 

kan forsynes gjennom en direkteledning fra en produsent og 

fra forsyningsforetak. 

2. Medlemsstatene skal fastsette kriteriene for tildeling av 

tillatelser til å etablere direkteledninger på sitt territorium. Disse 

kriteriene skal være objektive og ikke-diskriminerende. 

3. Muligheten for å levere elektrisk kraft gjennom en 

direkteledning som nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal ikke 

påvirke muligheten for å inngå elektrisitetskontrakter i samsvar 

med artikkel 32. 

4. Medlemsstatene kan gjøre tillatelsen til å bygge en 

direkteledning betinget enten av at tilgang til nettet er blitt 

nektet på grunnlag av artikkel 32, eller av at det innledes en 

framgangsmåte for tvisteløsning i henhold til artikkel 37, alt 

etter hva som er relevant. 

5. Medlemsstatene kan nekte å godkjenne en direkteledning 

dersom tildelingen av en slik tillatelse ville stride mot 

bestemmelsene i artikkel 3. En slik nektelse skal være behørig 

begrunnet. 

KAPITTEL IX 

NASJONALE REGULERINGSMYNDIGHETER 

Artikkel 35 

Utpeking av reguleringsmyndigheter og deres uavhengighet 

1. Hver medlemsstat skal utpeke en enkelt nasjonal regule-

ringsmyndighet på nasjonalt plan. 

2. Nummer 1 i denne artikkel berører ikke utpekingen av 

andre reguleringsmyndigheter på regionalt plan i medlems-

statene, forutsatt at det finnes en høyt rangert representant med 

henblikk på representasjon og kontakt på fellesskapsplan i 

Byråets reguleringsråd i samsvar med artikkel 14 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 713/2009.  
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3. Som unntak fra nr. 1 i denne artikkel kan en medlemsstat 

utpeke reguleringsmyndigheter for mindre nett på et geografisk 

atskilt område som hadde et forbruk i 2008 på under 3 % av 

totalforbruket i medlemsstaten som området er del av. Dette 

unntaket skal ikke berøre utpekingen av en høyt rangert 

representant med henblikk på representasjon og kontakt på 

fellesskapsplan i Byråets reguleringsråd i samsvar med artikkel 

14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 713/2009. 

4. Medlemsstatene skal sikre at reguleringsmyndigheten er 

uavhengig og utøver sin myndighet på en upartisk og åpen 

måte. For dette formål skal medlemsstaten sikre at regule-

ringsmyndigheten, når den utfører reguleringsoppgavene den er 

gitt i henhold til dette direktiv og relevant lovgivning, 

a) er juridisk atskilt fra og funksjonelt uavhengig av ethvert 

annet offentlig eller privat organ, 

b) sikrer at dens ansatte og personer som har ledelsesansvar 

i) opptrer uavhengig av enhver markedsinteresse, og 

ii) ikke søker eller mottar direkte instrukser fra noen 

regjering eller noe offentlig eller privat organ i 

utførelsen av sine reguleringsoppgaver. Dette kravet 

hindrer ikke nært samarbeid med andre relevante 

nasjonale myndigheter når det er hensiktsmessig, eller 

generelle politiske retningslinjer fra regjeringen som 

ikke gjelder reguleringsmyndighetens myndighet og 

oppgaver i henhold til artikkel 37. 

5. For å beskytte reguleringsmyndighetens uavhengighet 

skal medlemsstatene særlig sikre 

a) at reguleringsmyndigheten kan treffe selvstendige 

beslutninger uavhengig av ethvert politisk organ og har 

egne årlige budsjettbevilgninger med selvstendig ansvar for 

å gjennomføre det tildelte budsjettet og tilstrekkelige 

menneskelige og finansielle ressurser til å ivareta sine 

oppgaver, og 

b) at medlemmene av reguleringsmyndighetens styre eller, i 

mangel av et styre, reguleringsmyndighetens øverste ledelse 

utpekes for en fast periode på fem til sju år som kan fornyes 

én gang. 

Med hensyn til første ledd bokstav b) skal medlemsstatene sikre 

en hensiktsmessig rotasjonsordning for styret eller den øverste 

ledelsen. Medlemmene av styret eller, i mangel av et styre, den 

øverste ledelsen kan bare løses fra sine verv dersom de ikke 

lenger oppfyller vilkårene fastsatt i denne artikkel eller er 

funnet skyldige i tjenesteforsømmelse i henhold til nasjonal 

rett. 

Artikkel 36 

Generelle mål for reguleringsmyndigheten 

Ved utførelsen av reguleringsoppgavene angitt i dette direktiv 

skal reguleringsmyndigheten treffe alle rimelige tiltak for å nå 

følgende mål innenfor rammen av sine oppgaver og sin 

myndighet som fastsatt i artikkel 37, i nært samråd med andre 

relevante nasjonale myndigheter, herunder konkurranse-

myndighetene, dersom det er hensiktsmessig, og uten at det 

berører deres kompetanse: 

a) I nært samarbeid med Byrået, andre medlemsstaters 

reguleringsmyndigheter og Kommisjonen fremme et 

konkurransebasert, sikkert og miljømessig bærekraftig indre 

marked for elektrisk kraft i Fellesskapet og reell 

markedsåpning for alle kunder og leverandører i Felles-

skapet samt sikre hensiktsmessige vilkår for en effektiv og 

pålitelig drift av elektrisitetsnettene, idet det tas hensyn til 

langsiktige mål. 

b) Utvikle konkurransebaserte og velfungerende regionale 

markeder i Fellesskapet med sikte på å nå målene nevnt i 

bokstav a). 

c) Fjerne restriksjoner på handel med elektrisk kraft 

medlemsstatene imellom, herunder utvikle hensiktsmessig 

kapasitet for overføring over landegrensene for å dekke 

etterspørselen og øke integrasjonen av nasjonale markeder 

som kan lette strømmen av elektrisk kraft i hele 

Fellesskapet. 

d) Bidra til at det på den mest kostnadseffektive måten 

utvikles sikre, pålitelige, effektive og ikke-diskriminerende 

nett som er forbrukerorientert, og fremme nettenes 

tilstrekkelighet og, i tråd med de generelle energipolitiske 

målene, energieffektivitet samt integrasjon av stor- og 

småskalaproduksjon av elektrisk kraft fra fornybare 

energikilder og distribuert produksjon i både transmisjons- 

og distribusjonsnettene. 

e) Fremme tilgang til nettet for ny produksjonskapasitet, 

særlig fjerne barrierer som kan hindre tilgang for nye 

markedsdeltakere og elektrisk kraft fra fornybare 

energikilder. 

f) Sikre at nettoperatørene og nettbrukerne gis egnede 

insentiver, både på kort og lang sikt, til å øke nett-

effektiviteten og fremme markedsintegrasjon. 

g) Sikre at kundene drar nytte av at deres nasjonale marked 

virker tilfredsstillende, fremme reell konkurranse og bidra 

til å sikre forbrukervernet. 

h) Bidra til å oppnå høy standard på på leveringspliktige og 

offentlige tjenester innen elektrisitetsforsyning, bidra til å 

beskytte sårbare kunder og bidra til forenlighet mellom de 

nødvendige prosessene for utveksling av data når kundene 

skifter leverandør.  
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Artikkel 37 

Reguleringsmyndighetens oppgaver og myndighet 

1. Reguleringsmyndigheten skal ha følgende oppgaver: 

a) Fastsette eller godkjenne, i samsvar med oversiktlige 

kriterier, transmisjons- eller distribusjonstariffer eller 

metodene for beregning av dem. 

b) Sikre at operatører av transmisjons- og distribusjonsnett, og 

eventuelt netteiere, samt ethvert elektrisitetsforetak 

overholder sine forpliktelser i henhold til dette direktiv og 

annet relevant fellesskapsregelverk, også når det gjelder 

grensekryssende forhold. 

c) Samarbeide om grensekryssende forhold med regule-

ringsmyndigheten eller -myndighetene i de berørte 

medlemsstatene og med Byrået. 

d) Overholde og gjennomføre alle relevante juridisk bindende 

beslutninger fra Byrået og Kommisjonen. 

e) Avlegge årsrapport om sin virksomhet og utførelsen av sine 

oppgaver til de relevante myndighetene i medlemsstatene 

og til Byrået og Kommisjonen. Slike rapporter skal 

beskrive hvilke skritt som er tatt og hvilke resultater som er 

oppnådd med hensyn til hver av oppgavene angitt i denne 

artikkel. 

f) Sikre at det ikke forekommer kryssubsidiering mellom 

transmisjons-, distribusjons-, og forsyningsvirksomhet. 

g) Overvåke investeringsplanene til operatørene av trans-

misjonsnett og i sin årsrapport gi en vurdering av 

investeringsplanene til operatørene av transmisjonsnett med 

hensyn til deres forenlighet med nettutviklingsplanen for 

Fellesskapet nevnt i artikkel 8 nr. 3 bokstav b) i forordning 

(EF) nr. 714/2009. Denne vurderingen kan omfatte 

anbefalinger om å endre investeringsplanene. 

h) Overvåke overholdelsen av reglene for nettsikkerhet og -

pålitelighet og vurdere hvordan de er blitt etterlevd 

tidligere, samt fastsette eller godkjenne standardene for og 

kravene til tjenestenes og forsyningens kvalitet, eller bidra 

til dette sammen med andre vedkommende myndigheter. 

i) Overvåke graden av innsyn, også i engrospriser, og sikre at 

elektrisitetsforetakene overholder forpliktelsene om innsyn. 

j) Overvåke graden og effektiviteten av markedsåpning og 

konkurranse på grossist- og sluttbrukernivå, herunder på 

elektrisitetsbørser, priser til privatkunder, herunder 

ordninger for forskuddsbetaling, andel av kunder som bytter 

leverandør, andel av kunder som frakoples forsyningen, 

avgifter for og utførelse av vedlikeholdstjenester, klager fra 

privatkunder og eventuell vridning eller begrensning av 

konkurransen, herunder framlegge alle relevante 

opplysninger og opplyse vedkommende konkurranse-

myndigheter om relevante saker. 

k) Overvåke forekomsten av begrensende avtalevilkår, 

herunder eksklusivitetsbestemmelser som kan hindre større 

forretningskunder i å inngå avtale med mer enn én 

leverandør eller begrense deres muligheter til å gjøre dette, 

og eventuelt underrette de nasjonale konkurranse-

myndighetene om slike vilkår. 

l) Respektere avtalefriheten med hensyn til forsynings-

kontrakter som kan avbrytes, og med hensyn til langsiktige 

kontrakter, forutsatt at de er forenlige med fellesskapsretten 

og i samsvar med Fellesskapets politikk. 

m) Overvåke den tiden det tar for operatører av transmisjons- 

og distribusjonsnett å foreta tilkoplinger og utføre 

reparasjoner. 

n) Bidra til å sikre, sammen med andre relevante myndigheter, 

at tiltakene for forbrukervern, herunder de som er fastsatt i 

vedlegg I, er effektive og håndheves. 

o) Minst en gang i året offentliggjøre anbefalinger med hensyn 

til om forsyningsprisene er i samsvar med artikkel 3, og ved 

behov oversende disse til konkurransemyndighetene. 

p) Sikre tilgang til kundenes forbruksdata, stille til rådighet for 

frivillig bruk et lett forståelig harmonisert format på 

nasjonalt plan for forbruksdata og sikre alle kunder rask 

tilgang til disse dataene i samsvar med vedlegg I bokstav h). 

q) Overvåke gjennomføringen av regler som gjelder oppgaver 

og ansvarsområder for operatører av transmisjonsnett, 

operatører av distribusjonsnett, leverandører samt kunder 

og andre markedsdeltakere i henhold til forordning (EF) 

nr. 714/2009. 

r) Overvåke investeringene i produksjonskapasitet med 

henblikk på forsyningssikkerhet. 

s) Overvåke det tekniske samarbeidet mellom Fellesskapet og 

operatører av transmisjonsnett i tredjestater. 

t) Overvåke gjennomføringen av beskyttelsestiltakene nevnt i 

artikkel 42. 

u) Bidra til forenlighet mellom prosessene for utveksling av 

data om de viktigste markedsprosessene på regionalt plan. 

2. Dersom en medlemsstat har fastsatt det, kan overvåkings-

oppgavene fastsatt i nr. 1 utføres av andre myndigheter enn 

reguleringsmyndigheten. I slike tilfeller skal opplysningene fra 

denne overvåkingen gjøres tilgjengelige for regulerings-

myndighetene så snart som mulig. 

Når reguleringsmyndigheten utfører oppgavene omhandlet i 

nr. 1, skal den ved behov og i samsvar med prinsippene om 

bedre regelverksutforming rådføre seg med operatører av trans-

misjonsnett og, dersom det er hensiktsmessig, samarbeide tett 

med andre relevante nasjonale myndigheter, idet disses 

uavhengighet opprettholdes, og uten at det berører deres egen 

særskilte kompetanse.  
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Godkjenninger som gis av en reguleringsmyndighet eller Byrået 

i samsvar med dette direktiv, berører ikke regule-

ringsmyndighetens behørig begrunnede framtidige bruk av sin 

myndighet i samsvar med denne artikkel, eller eventuelle 

sanksjoner som ilegges av andre relevante myndigheter eller 

Kommisjonen. 

3. I tillegg til oppgavene den er pålagt i henhold til nr. 1, 

skal reguleringsmyndigheten, når en uavhengig nettoperatør er 

utpekt i henhold til artikkel 13 

a) overvåke at eieren av transmisjonsnettet og den uavhengige 

nettoperatøren overholder sine forpliktelser i henhold til 

denne artikkel, og ilegge sanksjoner for manglende over-

holdelse i samsvar med nr. 4 bokstav d), 

b) overvåke forbindelsene og kommunikasjonen mellom den 

uavhengige nettoperatøren og eieren av transmisjonsnettet 

for å sikre at den uavhengige nettoperatøren overholder sine 

forpliktelser, og særlig godkjenne kontrakter og opptre som 

tvisteløsningsmyndighet mellom den uavhengige nett-

operatøren og eieren av transmisjonsnettet ved eventuelle 

klager framsatt av en av partene i samsvar med nr. 11, 

c) med forbehold for framgangsmåten i henhold til artikkel 13 

nr. 2 bokstav c), for den første tiårige nettutviklingsplanen 

godkjenne investeringsplanleggingen og den flerårige 

nettutviklingsplanen som presenteres årlig av den 

uavhengige nettoperatøren, 

d) sikre at de tariffene som den uavhengige nettoperatøren 

krever for tilgang til nettet, omfatter en godtgjøring til 

netteieren eller netteierne som gir tilstrekkelig avkastning 

på netteiendelene og eventuelle nye investeringer i dem, 

forutsatt at de er gjort på en økonomisk og effektiv måte, 

e) ha myndighet til å gjennomføre inspeksjoner, herunder 

uanmeldte inspeksjoner, i lokalene til eieren av trans-

misjonsnettet og den uavhengige nettoperatøren, og 

f) overvåke bruken av flaskehalsavgifter innkrevd av den 

uavhengige nettoperatøren i samsvar med artikkel 16 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 714/2009. 

4. Medlemsstatene skal sørge for at regule-

ringsmyndighetene gis myndighet som gjør det mulig for dem å 

utføre oppgavene omhandlet i nr. 1, 3 og 6 effektivt og raskt. 

For dette formål skal reguleringsmyndigheten minst ha 

myndighet til å 

a) treffe beslutninger som er bindende for elektrisitetsforetak, 

b) foreta undersøkelser av elektrisitetsmarkedenes virkemåte 

og fastsette og innføre nødvendige og forholdsmessige 

tiltak for å fremme effektiv konkurranse og sikre et 

velfungerende marked; ved behov skal regule-

ringsmyndigheten også ha myndighet til å samarbeide med 

den nasjonale konkurransemyndigheten og regule-

ringsmyndighetene for finansmarkedene eller med Kommi-

sjonen dersom undersøkelsen gjelder konkurranselov-

givningen, 

c) kreve alle opplysninger fra elektrisitetsforetak som er 

relevante for utførelsen av deres oppgaver, herunder 

begrunnelsen for eventuell nektelse av tilgang for 

tredjemann, og opplysninger om tiltak som er nødvendige 

for å styrke nettet, 

d) ilegge elektrisitetsforetak som ikke oppfyller sine 

forpliktelser i henhold til dette direktiv eller eventuelle 

juridisk bindende beslutninger truffet av regulerings-

myndigheten eller Byrået, sanksjoner som er virkningsfulle, 

står i forhold til overtredelsen og er avskrekkende, eller 

foreslå at en kompetent domstol ilegger dem slike 

sanksjoner; dette skal omfatte myndighet til å ilegge eller 

foreslå å ilegge operatøren av transmisjonsnettet eller det 

vertikalt integrerte foretaket sanksjoner på opptil 10 % av 

årsomsetningen til operatøren av transmisjonsnettet eller 

opptil 10 % av det vertikalt integrerte foretakets årsom-

setning, alt etter som, for manglende overholdelse av deres 

respektive forpliktelser i henhold til dette direktiv, og 

e) utføre hensiktsmessige undersøkelser og utstede relevante 

instrukser med henblikk på tvisteløsning i henhold til nr. 11 

og 12. 

5. Dersom det er utpekt en operatør av transmisjonsnett i 

samsvar med kapittel V, skal reguleringsmyndigheten i tillegg 

til de pliktene og den myndigheten den er gitt i henhold til nr. 1 

og 4 i denne artikkel, minst gis plikt og myndighet til å 

a) ilegge sanksjoner i samsvar med nr. 4 bokstav d) ved 

forskjellsbehandling til fordel for det vertikalt integrerte 

foretaket, 

b) overvåke kommunikasjonen mellom operatøren av trans-

misjonsnettet og det vertikalt integrerte foretaket for å sikre 

at operatøren av transmisjonsnettet overholder sine 

forpliktelser, 

c) opptre som tvisteløsningsmyndighet mellom det vertikalt 

integrerte foretaket og operatøren av transmisjonsnettet i 

eventuelle klager framsatt i samsvar med nr. 11, 

d) overvåke kommersielle og finansielle forbindelser, 

herunder lån mellom det vertikalt integrerte foretaket og 

operatøren av transmisjonsnettet, 

e) godkjenne alle kommersielle og finansielle avtaler mellom 

det vertikalt integrerte foretaket og operatøren av trans-

misjonsnettet, forutsatt at de oppfyller markedsvilkårene,  



Nr. 34/528 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.5.2020 

 

f) be om en begrunnelse fra det vertikalt integrerte foretaket 

når den mottar underretning fra den samsvarsansvarlige i 

samsvar med artikkel 21 nr. 4; begrunnelsen skal særlig 

omfatte dokumentasjon på at det ikke har forekommet 

forskjellsbehandling til fordel for det vertikalt integrerte 

foretaket, 

g) gjennomføre inspeksjoner, herunder uanmeldte, i lokalene 

til det vertikalt integrerte foretaket og operatøren av trans-

misjonsnettet, og 

h) overlate til en uavhengig nettoperatør utpekt i samsvar med 

artikkel 13 alle eller bestemte av oppgavene til operatøren 

av transmisjonsnettet ved vedvarende brudd på de 

forpliktelsene operatøren av transmisjonsnettet har i 

henhold til dette direktiv, særlig ved gjentatte tilfeller av 

forskjellsbehandling til fordel for det vertikalt integrerte 

foretaket. 

6. Reguleringsmyndighetene skal ha ansvar for å fastsette 

eller godkjenne, i god tid før de trer i kraft, minst de metodene 

som brukes til å beregne eller fastsette vilkårene for 

a) tilkopling og tilgang til nasjonale nett, herunder 

transmisjons- og distribusjonstariffer eller metodene for 

beregning av dem; disse tariffene eller metodene skal være 

utformet slik at de nødvendige investeringene i nettene kan 

foretas på en slik måte at de sikrer nettenes levedyktighet, 

b) yting av balanseringstjenester, som skal skje på den mest 

mulig økonomiske måten og gi nettbrukerne passende 

insentiv til å balansere tilførsel og uttak; balanserings-

tjenestene skal leveres på en rimelig og ikke-diskrimi-

nerende måte og være basert på objektive kriterier, og 

c) tilgang til tverrnasjonal infrastruktur, herunder fram-

gangsmåter for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering. 

7. Metodene eller vilkårene nevnt i nr. 6 skal offentliggjøres. 

8. Når reguleringsmyndighetene fastsetter eller godkjenner 

tariffene eller metodene og balanseringstjenestene, skal de sikre 

at operatørene av transmisjons- og distribusjonsnettene gis 

passende insentiv, både på kort og lang sikt, til å øke 

effektiviteten, fremme markedsintegrasjonen og forsynings-

sikkerheten og støtte tilknyttede forskningsaktiviteter. 

9. Reguleringsmyndighetene skal overvåke flaskehals-

håndteringen i nasjonale elektrisitetsnett, herunder overførings-

forbindelser, og gjennomføringen av reglene for flaskehals-

håndtering. For dette formålet skal operatørene av transmisjons-

nettene eller markedsoperatørene framlegge sine regler for 

flaskehalshåndtering, herunder kapasitetstildeling, for de 

nasjonale reguleringsmyndighetene. Nasjonale regule-

ringsmyndigheter kan kreve at disse reglene endres. 

10. Reguleringsmyndighetene skal ha myndighet til å kreve at 

operatører av transmisjonsnett og distribusjonsnett ved behov 

endrer vilkårene, herunder tariffene og metodene nevnt i denne 

artikkel, for å sikre at de er forholdsmessige og anvendes på en 

ikke-diskriminerende måte. I tilfelle forsinkelser ved 

fastsettelse av transmisjons- og distribusjonstariffene skal 

reguleringsmyndighetene ha myndighet til å fastsette eller 

godkjenne midlertidige transmisjons- og distribusjonstariffer 

eller -metoder og til å treffe beslutning om hensiktsmessige 

utjevningstiltak dersom de endelige transmisjons- og distri-

busjonstariffene eller -metodene avviker fra de midlertidige 

tariffene eller metodene. 

11.  Enhver part som har en klage mot en operatør av et 

transmisjonsnett eller distribusjonsnett som gjelder nevnte 

operatørs forpliktelser i henhold til dette direktiv, kan framsette 

en klage til reguleringsmyndigheten, som i egenskap av 

tvisteløsningsmyndighet skal treffe en beslutning innen to 

måneder etter at klagen er mottatt. Denne fristen kan forlenges 

med to måneder dersom reguleringsmyndigheten ønsker 

ytterligere opplysninger. Denne forlengede fristen kan forlenges 

ytterligere med klagers samtykke. Reguleringsmyndighetens 

beslutning skal ha bindende virkning med mindre og inntil den 

oppheves etter klage. 

12.  Enhver part som er berørt og har rett til å klage på en 

beslutning om metoder truffet i henhold til denne artikkel eller, 

dersom reguleringsmyndigheten har plikt til å holde samråd, om 

de foreslåtte tariffene eller metodene, kan senest to måneder 

etter at beslutningen eller forslaget til beslutning er 

offentliggjort, eller innen en kortere frist som medlemsstatene 

fastsetter, framlegge en klage for behandling. En slik klage skal 

ikke ha utsettende virkning. 

13.  Medlemsstatene skal opprette egnede og effektive 

ordninger for regulering, kontroll og innsyn for å hindre ethvert 

misbruk av en dominerende stilling, særlig på bekostning av 

forbrukerne, og enhver form for aggressiv atferd. I disse 

ordningene skal det tas hensyn til bestemmelsene i traktaten, 

særlig artikkel 82. 

14. Medlemsstatene skal sikre at det treffes egnede tiltak, 

herunder reises forvaltningssak eller straffesak i samsvar med 

nasjonal rett, mot de ansvarlige fysiske eller juridiske personene 

når fortrolighetsreglene i dette direktiv ikke er overholdt. 

15.  Klager som nevnt i nr. 11 og 12 berører ikke klagead-

gangen i henhold til fellesskapsretten og nasjonal rett. 

16.  Reguleringsmyndigheten skal fullt ut begrunne sine 

beslutninger med sikte på domstolskontroll. Beslutningene skal 

gjøres offentlig tilgjengelige, samtidig som forretningsmessig 

følsomme opplysninger behandles fortrolig.  
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17.  Medlemsstatene skal sørge for at det finnes hensikts-

messige ordninger på nasjonalt plan som gir en part som 

berøres av en reguleringsmyndighets beslutning, adgang til å 

klage til et organ som er uavhengig av de berørte partene og av 

enhver regjering. 

Artikkel 38 

Regelverk for grensekryssende forhold 

1. Reguleringsmyndighetene skal rådføre seg med hverandre 

og ha et nært samarbeid og skal gi hverandre og Byrået alle 

opplysninger som er nødvendige for at de kan utføre sine 

oppgaver i henhold til dette direktiv. Når det gjelder opplys-

ninger som utveksles, skal den mottakende myndigheten sikre 

samme nivå av fortrolighet som opprinnelsesmyndigheten 

krever. 

2. Reguleringsmyndighetene skal samarbeide minst på 

regionalt plan for å 

a) fremme innføringen av driftsordninger som legger til rette 

for optimal forvaltning av nettet, fremmer felles elektrisitets-

børser og tildeling av kapasitet over landegrensene og 

muliggjør et tilstrekkelig nivå av samkjøringskapasitet, 

herunder gjennom nye overføringsforbindelser, innenfor 

regionen og mellom regioner, for å skape mulighet for 

utvikling av reell konkurranse og forbedre forsynings-

sikkerheten, uten å forskjellsbehandle forsyningsselskapene 

i de ulike medlemsstatene, 

b) samordne utviklingen av alle nettkoder for de relevante 

operatørene av transmisjonsnett og andre markedsdeltakere, 

og 

c) samordne utviklingen av regler for flaskehalshåndtering. 

3. Nasjonale reguleringsmyndigheter skal ha rett til å inngå 

samarbeidsavtaler med hverandre for å fremme samordningen 

av regelverket. 

4. Tiltakene nevnt i nr. 2 skal ved behov utføres i nært 

samråd med andre relevante nasjonale myndigheter og uten at 

det berører deres særskilte kompetanse. 

5. Kommisjonen kan vedta retningslinjer for omfanget av 

reguleringsmyndighetenes plikt til å samarbeide med hverandre 

og med Byrået. Disse tiltakene, som har som formål å endre 

ikke-grunnleggende bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle 

det, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité 

med kontroll nevnt i artikkel 46 nr. 2. 

Artikkel 39 

Overholdelse av retningslinjene 

1. Enhver reguleringsmyndighet og Kommisjonen kan 

anmode om en uttalelse fra Byrået om hvorvidt en beslutning 

truffet av en reguleringsmyndighet er i samsvar med retnings-

linjene nevnt i dette direktiv eller forordning (EF) nr. 714/2009. 

2. Byrået skal innen tre måneder etter at det har mottatt 

anmodningen, avgi sin uttalelse til den reguleringsmyndigheten 

som har anmodet om den, eller til Kommisjonen, og til den 

reguleringsmyndigheten som har truffet beslutningen. 

3. Dersom den reguleringsmyndigheten som har truffet 

beslutningen, ikke etterkommer Byråets uttalelse innen fire 

måneder etter at den mottok uttalelsen, skal Byrået underrette 

Kommisjonen om dette. 

4. Enhver reguleringsmyndighet kan underrette Kommi-

sjonen dersom den anser at en annen reguleringsmyndighets 

beslutning som er relevant for handelen over landegrensene, 

ikke er i samsvar med retningslinjene gitt i dette direktiv eller 

forordning (EF) nr. 714/2009, innen to måneder fra datoen for 

beslutningen. 

5. Dersom Kommisjonen innen to måneder etter at den ble 

underrettet av Byrået i samsvar med nr. 3, eller av en regule-

ringsmyndighet i samsvar med nr. 4 eller av eget tiltak innen tre 

måneder fra datoen for beslutningen, finner at det hefter 

alvorlig tvil ved om en beslutning truffet av en regule-

ringsmyndighet er i samsvar med retningslinjene omhandlet i 

dette direktiv eller i forordning (EF) nr. 714/2009, kan Kommi-

sjonen beslutte å undersøke saken nærmere. I slike tilfeller skal 

Kommisjonen anmode reguleringsmyndigheten og partene i 

den saken som reguleringsmyndigheten behandler, om å 

framlegge sine merknader. 

6. Dersom Kommisjonen beslutter å undersøke saken 

nærmere, skal den senest fire måneder etter at slik beslutning 

ble truffet, treffe en endelig beslutning om 

a) ikke å gjøre innsigelse mot reguleringsmyndighetens 

beslutning, eller 

b) å kreve at reguleringsmyndigheten trekker sin beslutning 

tilbake med begrunnelse i at retningslinjene ikke er 

overholdt. 

7. Dersom Kommisjonen ikke har truffet beslutning om å 

undersøke saken nærmere eller ikke har truffet endelig 

beslutning innen fristene fastsatt i henholdsvis nr. 5 og 6, anses 

den for ikke å ha gjort innsigelse mot reguleringsmyndighetens 

beslutning. 

8. Reguleringsmyndigheten skal etterkomme Kommisjonens 

beslutning om å trekke sin beslutning tilbake innen to måneder 

og skal underrette Kommisjonen om dette. 

9. Kommisjonen kan vedta retningslinjer med nærmere 

opplysninger om framgangsmåten som skal følges ved 

anvendelse av denne artikkel. Disse tiltakene, som har som 

formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i dette 

direktiv ved å utfylle det, skal vedtas etter framgangsmåten med 

forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 46 nr. 2.  
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Artikkel 40 

Oppbevaring av opplysninger 

1. Medlemsstatene skal kreve at forsyningsforetakene i 

minst fem år holder tilgjengelig for de nasjonale myndighetene, 

herunder den nasjonale reguleringsmyndigheten, de nasjonale 

konkurransemyndighetene og Kommisjonen, med henblikk på 

utførelsen av deres oppgaver, relevante data om alle 

transaksjoner knyttet til elektrisitetsforsyningskontrakter og 

elektrisitetsderivater med grossister og operatører av trans-

misjonsnett. 

2. Dataene skal omfatte nærmere opplysninger om relevante 

transaksjoner, så som regler om varighet, levering og oppgjør, 

mengde, datoer og tidspunkter for utførelse og trans-

aksjonspriser samt midler til å identifisere den berørte 

grossisten, og spesifiserte opplysninger om alle uoppgjorte 

elektrisitetsforsyningskontrakter og elektrisitetsderivater. 

3. Reguleringsmyndigheten kan beslutte å stille deler av 

disse opplysningene til rådighet for markedsdeltakerne, 

forutsatt at forretningsmessig følsomme opplysninger om 

individuelle markedsdeltakere eller individuelle transaksjoner 

ikke frigis. Dette nummer gjelder ikke opplysninger om 

finansielle instrumenter som omfattes av direktiv 2004/39/EF. 

4. For å sikre ensartet anvendelse av denne artikkel kan 

Kommisjonen vedta retningslinjer som angir metodene og 

ordningene for oppbevaring av data samt form og innhold for 

de dataene som skal oppbevares. Disse tiltakene, som har som 

formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i dette 

direktiv ved å utfylle det, skal vedtas etter framgangsmåten med 

forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 46 nr. 2. 

5. Når det gjelder forsyningsforetaks transaksjoner i 

elektrisitetsderivater med grossister og operatører av trans-

misjonsnett, får denne artikkel anvendelse først når Kommi-

sjonen har vedtatt retningslinjene nevnt i nr. 4. 

6. Bestemmelsene i denne artikkel innfører ikke ytterligere 

forpliktelser for enheter som omfattes av direktiv 2004/39/EF, 

overfor myndighetene nevnt i nr. 1. 

7. Dersom myndighetene nevnt i nr. 1 trenger tilgang til data 

som oppbevares av enheter som omfattes av direktiv 

2004/39/EF, skal de myndighetene som er ansvarlige i henhold 

til nevnte direktiv, gi dem de dataene de ber om. 

KAPITTEL X 

SLUTTBRUKERMARKEDER 

Artikkel 41 

Sluttbrukermarkeder 

For å fremme utviklingen av velfungerende og oversiktlige 

sluttbrukermarkeder i Fellesskapet skal medlemsstatene sørge 

for at oppgavene og ansvarsområdene for operatører av trans-

misjonsnett, operatører av distribusjonsnett, forsyningsforetak 

og kunder, og om nødvendig andre markedsdeltakere, fastsettes 

med hensyn til kontraktsmessige avtaler, forpliktelser overfor 

kundene, regler om datautveksling og oppgjør, eiendomsrett til 

data og ansvar for måling. 

Disse reglene skal offentliggjøres, utformes med sikte på å lette 

kundenes og leverandørenes tilgang til nettene og gjennomgås 

av reguleringsmyndighetene eller andre relevante nasjonale 

myndigheter. 

Store forretningskunder skal ha rett til å inngå kontrakter med 

flere leverandører samtidig. 

KAPITTEL XI 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 42 

Beskyttelsestiltak 

I tilfelle en plutselig krise i energimarkedet og dersom det er 

fare for personers fysiske sikkerhet, for apparaters eller anleggs 

sikkerhet eller for nettets funksjonsevne, kan en medlemsstat 

midlertidig treffe de nødvendige beskyttelsestiltak. 

Disse tiltakene skal i minst mulig grad forstyrre det indre 

markeds funksjon og skal ikke være mer omfattende enn det 

som er strengt nødvendig for å avhjelpe de plutselige 

problemene som har oppstått. 

Den berørte medlemsstaten skal omgående underrette de øvrige 

medlemsstatene og Kommisjonen om slike tiltak, og 

Kommisjonen kan beslutte at medlemsstaten skal endre eller 

oppheve tiltakene dersom de virker konkurransevridende og 

påvirker handelen negativt i et omfang som strider mot felles 

interesser. 

Artikkel 43 

Like vilkår 

1. De tiltak som medlemsstatene kan treffe i henhold til dette 

direktiv for å sikre like vilkår, skal være i samsvar med 

traktaten, særlig artikkel 30, og med fellesskapsretten. 

2. Tiltakene nevnt i nr. 1 skal være forholdsmessige, ikke-

diskriminerende og oversiktlige. Tiltakene kan iverksettes først 

etter at de er meldt til og er blitt godkjent av Kommisjonen. 

3. Kommisjonen skal treffe beslutning om meldingen nevnt i 

nr. 2 senest to måneder etter at den er mottatt. Denne fristen 

begynner å løpe dagen etter at fullstendige opplysninger er 

mottatt. Dersom Kommisjonen ikke har truffet beslutning innen 

fristen på to måneder, anses den for ikke å ha gjort innsigelse 

mot de meldte tiltakene.  
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Artikkel 44 

Unntak 

1. Medlemsstater som etter at dette direktiv er trådt i kraft, 

kan påvise at det foreligger vesentlige problemer med driften av 

deres små isolerte nett, kan søke Kommisjonen om unntak fra 

de relevante bestemmelsene i kapittel IV, VI, VII og VIII, samt 

kapittel III når det gjelder isolerte mikronett, med hensyn til 

renovering, oppgradering og utvidelse av eksisterende 

kapasitet. Kommisjonen skal underrette medlemsstatene om 

slike søknader før den treffer beslutning om dem, idet den tar 

hensyn til kravet om fortrolig behandling. Beslutningen skal 

kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

2. Artikkel 9 får ikke anvendelse for Kypros, Luxembourg 

og/eller Malta. I tillegg får artikkel 26, 32 og 33 ikke 

anvendelse for Malta. 

I artikkel 9 nr. 1 bokstav b) skal begrepet «foretak som utøver 

produksjons- eller forsyningsvirksomhet» ikke omfatte 

sluttkunder som utøver virksomhet innen produksjon og/eller 

forsyning av elektrisk kraft, enten direkte eller gjennom foretak 

som de utøver kontroll over, enten individuelt eller i fellesskap, 

forutsatt at sluttkundene, herunder deres andeler i elektrisk kraft 

som produseres i kontrollerte foretak, er nettoforbrukere av 

elektrisk kraft uttrykt som et årsgjennomsnitt, og forutsatt at 

den økonomiske verdien av den elektriske kraften som de selger 

til tredjemann, er ubetydelig i forhold til deres øvrige 

forretningsvirksomhet. 

Artikkel 45 

Ny gjennomgåelse 

Dersom Kommisjonen på bakgrunn av konklusjonen i 

rapporten nevnt i artikkel 47 nr. 6 fastslår – på grunn av måten 

det faktisk er gitt tilgang til nett på, i en medlemsstat som har 

sikret full, ikke-diskriminerende og uhindret nettilgang – at 

visse forpliktelser som dette direktiv pålegger foretak (herunder 

forpliktelser som gjelder rettslig atskillelse av operatører av 

distribusjonsnett), ikke står i forhold til målet som er satt, kan 

den berørte medlemsstaten anmode Kommisjonen om et unntak 

fra det aktuelle kravet. 

Medlemsstaten skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 

anmodningen og gi alle relevante opplysninger som er 

nødvendige for å vise at rapportens konklusjon om at det sikres 

effektiv nettilgang, vil bli fastholdt. 

Innen tre måneder etter at Kommisjonen er underrettet, skal den 

vedta en uttalelse om den berørte medlemsstatens anmodning 

og ved behov framlegge forslag for Europaparlamentet og 

Rådet om å endre de relevante bestemmelsene i dette direktiv. 

Kommisjonen kan i forslagene om å endre dette direktiv foreslå 

å frita den berørte medlemsstaten fra visse krav, forutsatt at 

medlemsstaten ved behov gjennomfører like effektive tiltak. 

Artikkel 46 

Komité 

1. Kommisjonen skal bistås av en komité. 

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1–4 og 

artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som 

det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8. 

Artikkel 47 

Rapportering 

1. Kommisjonen skal overvåke og vurdere anvendelsen av 

dette direktiv og oversende en samlet framdriftsrapport til 

Europaparlamentet og Rådet første gang innen 4. august 2004 

og deretter hvert år. Framdriftsrapporten skal minst omfatte 

a) erfaringer fra og framskritt som er gjort med hensyn til å 

opprette et fullstendig og fullt ut integrert indre marked for 

elektrisk kraft, og de hindringene som gjenstår for å oppnå 

dette, herunder aspekter som markedsdominans, markeds-

konsentrasjon, aggressiv eller konkurransebegrensende 

atferd og virkningen av dette i form av markedsvridning, 

b) i hvilket omfang kravene om atskillelse og fastsettelse av 

tariffer i dette direktiv har bidratt til å sikre rettferdig og 

ikke-diskriminerende tilgang til Fellesskapets elektri-

sitetsnett og likeverdige konkurransenivåer, så vel som 

hvilke økonomiske, miljømessige og sosiale konsekvenser 

åpningen av elektrisitetsmarkedet har fått for kundene, 

c) en undersøkelse av spørsmål knyttet til nettenes kapasitets-

nivå og forsyningssikkerheten for elektrisk kraft i Felles-

skapet, og særlig den foreliggende og planlagte balansen 

mellom etterspørsel og tilbud, idet det tas hensyn til den 

fysiske kapasitet for utveksling mellom områder, 

d) særlig oppmerksomhet vil bli rettet mot de tiltak som treffes 

i medlemsstatene for å dekke perioder med uvanlig stor 

etterspørsel og håndtere bortfall av forsyninger fra én eller 

flere leverandører, 

e) gjennomføringen av unntaket nevnt i artikkel 26 nr. 4 med 

sikte på en mulig endring av terskelen, 

f) en allmenn vurdering av de framskrittene som er gjort med 

hensyn til bilaterale forbindelser med tredjestater som 

produserer og eksporterer eller transporterer elektrisk kraft, 

herunder framskritt innenfor markedsintegrasjon, de sosiale 

og miljømessige konsekvensene av handelen med elektrisk 

kraft og tilgang til nettene i slike tredjestater,  
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g) behovet for mulige harmoniseringsbestemmelser som ikke 

er knyttet til bestemmelsene i dette direktiv, og 

h) på hvilken måte medlemsstatene i praksis har gjennomført 

kravene om energimerking i artikkel 3 nr. 9, og på hvilken 

måte det er tatt hensyn til eventuelle kommisjons-

rekommandasjoner om dette. 

Denne framdriftsrapporten kan ved behov omfatte anbefalinger 

særlig med hensyn til merkingsbestemmelsenes virkeområde og 

utforming, herunder for eksempel om på hvilken måte det vises 

til eksisterende referansekilder og innholdet i disse kildene, og 

særlig på hvilken måte opplysningene om miljøvirkningene, i 

det minste i form av CO2-utslipp og radioaktivt avfall som følge 

av produksjonen av elektrisk kraft fra ulike energikilder, kan 

gjøres tilgjengelig på en oversiktlig, lett tilgjengelig og 

sammenlignbar måte i Fellesskapet, på hvilken måte de tiltak 

som treffes av medlemsstatene for å kontrollere at opplys-

ningene fra leverandørene er nøyaktige, kan forenkles, og 

hvilke tiltak som kan motvirke negative virkninger av 

markedsdominans og markedskonsentrasjon. 

2. Hvert annet år skal framdriftsrapporten nevnt i nr. 1 også 

omfatte en analyse av de ulike tiltakene som er truffet i 

medlemsstatene for å oppfylle forpliktelsene til å yte offentlig 

tjeneste, sammen med en undersøkelse av hvor effektive disse 

tiltakene er, særlig hvordan de påvirker konkurransen i 

elektrisitetsmarkedet. Ved behov kan rapporten omfatte 

anbefalinger om tiltak som kan treffes på nasjonalt plan for å 

oppnå høy kvalitet på offentlige tjenester, eller tiltak for å 

hindre utestenging fra markedet. 

3. Kommisjonen skal innen 3. mars 2013 som del av den 

generelle gjennomgåelsen legge fram for Europaparlamentet og 

Rådet en detaljert særskilt rapport som viser i hvilken 

utstrekning kravene om rettslig atskillelse i henhold til kapittel 

V har medvirket til å sikre operatørene av transmisjonsnett 

fullstendig og reell uavhengighet, med effektiv rettslig 

atskillelse som rettesnor. 

4. I forbindelse med sin vurdering i henhold til nr. 3 skal 

Kommisjonen særlig ta hensyn til følgende kriterier: rettferdig 

og ikke-diskriminerende tilgang til nettet, effektiv regulering, 

utvikling av nettet for å oppfylle markedets behov, investerings-

insentiver som ikke er konkurransevridende, utvikling av 

samkjøringsinfrastruktur, effektiv konkurranse på Fellesskapets 

energimarkeder og forsyningssikkerhet i Fellesskapet. 

5. Ved behov, og særlig dersom den detaljerte særskilte 

rapporten nevnt i nr. 3 fastslår at vilkårene nevnt i nr. 4 ikke er 

sikret i praksis, skal Kommisjonen legge fram forslag for 

Europaparlamentet og Rådet for å sikre operatørene av 

transmisjonsnett fullstendig og faktisk uavhengighet innen  

3. mars 2014. 

6. Kommisjonen skal innen 1. januar 2006 oversende 

Europaparlamentet og Rådet en detaljert rapport om de 

framskrittene som er gjort med hensyn til å opprette det indre 

marked for elektrisk kraft. Rapporten skal særlig redegjøre for 

 om det foreligger ikke-diskriminerende nettilgang, 

 om reguleringen er effektiv, 

 utviklingen av samkjøringsinfrastruktur og forsynings-

sikkerheten i Fellesskapet, 

 i hvilket omfang små bedrifter og privatkunder får fullt 

utbytte av markedsåpningen, særlig med hensyn til 

kvaliteten på offentlige tjenester og leveringspliktige 

tjenester, 

 i hvilket omfang markedene i praksis er åpne for reell 

konkurranse, herunder aspekter som markedsdominans, 

markedskonsentrasjon og aggressiv eller konkurranse-

begrensende atferd, 

 i hvilket omfang kunder faktisk bytter leverandør og 

reforhandler tariffer, 

 prisutvikling, herunder forsyningspriser, i forhold til graden 

av markedsåpning, og 

 erfaringene fra anvendelsen av dette direktiv med hensyn til 

den faktiske uavhengigheten til nettoperatører i vertikalt 

integrerte foretak, og hvorvidt det er utviklet andre tiltak i 

tillegg til funksjonell uavhengighet og regnskapsmessig 

atskillelse som har virkninger som tilsvarer rettslig 

atskillelse. 

Ved behov skal Kommisjonen framlegge forslag for 

Europaparlamentet og Rådet, særlig med sikte på å sikre høy 

kvalitet på offentlige tjenester. 

Ved behov skal Kommisjonen framlegge forslag for 

Europaparlamentet og Rådet, særlig med sikte på å sikre 

fullstendig og faktisk uavhengighet for operatører av distri-

busjonsnett før 1. juli 2007. Ved behov skal disse forslagene i 

samsvar med konkurranseregelverket også gjelde tiltak knyttet 

til markedsdominans, markedskonsentrasjon og aggressiv eller 

konkurransebegrensende atferd. 

Artikkel 48 

Oppheving 

Direktiv 2003/54/EF oppheves med virkning fra 3. mars 2011, 

uten at dette berører medlemsstatenes forpliktelser når det 

gjelder fristene for innarbeiding og anvendelse av nevnte 

direktiv. Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås 

som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg II.  
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Artikkel 49 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1. Medlemsstatene skal innen 3. mars 2011 sette i kraft de 

lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 

dette. 

De skal anvende tiltakene fra 3. mars 2011, med unntak av 

artikkel 11, som de skal anvende fra 3. mars 2013. 

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 50 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort 

i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 51 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 13. juli 2009. 

For Europaparlamentet For Rådet 

H.-G. PÖTTERING E. ERLANDSSON 

President Formann 

 ______   
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VEDLEGG I 

FORBRUKERVERNTILTAK 

1. Uten at fellesskapsreglene for forbrukervern berøres, særlig europaparlaments- og rådsdirektiv 97/7/EF av  

20. mai 1997 om forbrukervern ved fjernsalgsavtaler(1) og rådsdirektiv 93/13/EØF av 5. april 1993 om urimelige 

vilkår i forbrukeravtaler(2), skal tiltakene nevnt i artikkel 3 sikre at kundene 

a) har rett til en kontrakt med sin leverandør av elektrisk kraft der følgende angis: 

 leverandørens navn og adresse, 

 hvilke tjenester som ytes, kvalitetsnivået på tjenestene samt tidspunkt for første tilkopling, 

 hvilke vedlikeholdstjenester som ytes, 

 på hvilken måte ajourførte opplysninger om alle gjeldende tariffer og vedlikeholdskostnader kan innhentes, 

 kontraktens varighet, vilkårene for fornyelse og avslutning av tjenestene og kontrakten samt hvorvidt det er 

mulig å si opp kontrakten uten kostnader, 

 eventuell erstatning eller tilbakebetaling dersom tjenestene ikke har den kvaliteten som er angitt i 

kontrakten, herunder ukorrekt eller forsinket fakturering, 

 hvordan framgangsmåten for tvisteløsning iverksettes i samsvar med bokstav f), 

 opplysninger knyttet til forbrukerrettigheter, herunder klagebehandling og alle opplysninger nevnt i denne 

bokstav, tydelig angitt på faktura eller elektrisitetsforetakets nettsted; 

vilkårene skal være rettferdige og kjent på forhånd; under alle omstendigheter skal disse opplysningene 

framlegges før kontrakten inngås eller bekreftes; dersom kontraktene inngås gjennom mellommenn, skal 

opplysningene omhandlet i denne bokstav også framlegges før kontrakten inngås, 

b) underrettes i god tid om eventuelle planer om endring av kontraktsvilkårene og om sin rett til å heve kontrakten 

når underretningen er gitt; tjenesteleverandørene skal underrette sine kunder direkte om eventuelle prisøkninger 

på en oversiktlig og forståelig måte, i god tid og ikke senere enn én vanlig faktureringsperiode etter at økningen 

trer i kraft; medlemsstatene skal sikre at kundene har rett til å heve kontrakten dersom de ikke godtar de nye 

vilkårene som leverandøren av elektrisk kraft har underrettet dem om, 

c) får klare og tydelige opplysninger om gjeldende priser og tariffer og om standardvilkår for tilgang til og bruk av 

elektrisitetstjenester, 

d) tilbys et bredt utvalg av betalingsmåter som ikke innebærer utilbørlig forskjellsbehandling mellom kunder; 

ordninger for forskuddsbetaling skal være rettferdige og i tilfredsstillende grad gjenspeile forbruket; eventuelle 

forskjeller i vilkår skal gjenspeile leverandørens kostnader ved bruk av de ulike betalingsordningene; allmenne 

vilkår skal være rettferdige og oversiktlige; de skal gis på et klart og forståelig språk og skal ikke inneholde 

hindringer for utøvelsen av forbrukernes rettigheter som ikke er kjent i avtalen, for eksempel unødig omfattende 

avtaledokumenter; kundene skal beskyttes mot urimelige eller villedende salgsmetoder, 

e) ikke må betale for å bytte leverandør,  

  

(1) EFT L 144 av 4.6.1997, s. 19. 

(2) EFT L 95 av 21.4.1993, s. 29. 
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f) nyter godt av oversiktlige, enkle og billige framgangsmåter for behandling av kundeklager; særlig skal alle 

kunder ha rett til tjenester og klagebehandling av god kvalitet fra leverandøren av elektrisk kraft; slike 

framgangsmåter for utenrettslig tvisteløsning skal gjøre det mulig å løse tvister rettferdig og hurtig, fortrinnsvis 

innen tre måneder, og skal, når det er berettiget, omfatte bestemmelser om en refusjons- og/eller 

erstatningsordning; når det er mulig, bør de være i tråd med prinsippene fastsatt i kommisjonsrekommandasjon 

98/257/EF av 30. mars 1998 om de prinsipper som får anvendelse på organer med ansvar for utenrettslig 

løsning av forbrukertvister(1), 

g) underrettes om sine rettigheter med hensyn til leveringspliktige tjenester dersom de har tilgang til slike i 

henhold til bestemmelser vedtatt av medlemsstatene i henhold til artikkel 3 nr. 3, 

h) har tilgang til sine forbruksdata og mulighet til, etter uttrykkelig avtale og uten kostnad, å gi ethvert registrert 

forsyningsforetak tilgang til sine måledata; den parten som har ansvar for håndtering av dataene, skal være 

forpliktet til å gi ut disse dataene til foretaket; medlemsstatene skal fastsette et format for dataene og en 

framgangsmåte for å gi leverandører og forbrukere tilgang til dataene; kundene skal ikke ilegges ytterligere 

kostnader for denne tjenesten, 

i) får fullstendige opplysninger om sitt faktiske elektrisitetsforbruk og sine faktiske kostnader tilstrekkelig hyppig 

til at de kan regulere sitt elektrisitetsforbruk; opplysningene skal gis innen rimelig tid på grunnlag av 

kapasiteten i kundens måleutstyr og det aktuelle elektrisitetsproduktet; det skal tas behørig hensyn til 

kostnadseffektiviteten ved slike tiltak; kundene skal ikke ilegges ytterligere kostnader for denne tjenesten, 

j) mottar sluttavregning etter hvert bytte av elektrisitetsleverandør senest seks uker etter at leverandørbyttet har 

funnet sted. 

2. Medlemsstatene skal sikre at gjennomføringen av intelligente målesystemer bidrar til at forbrukerne deltar aktivt på 

markedet for elektrisitetsforsyning. Gjennomføringen av slike målesystemer kan bli gjenstand for en økonomisk 

vurdering av alle de langsiktige kostnadene og fordelene for markedet og den enkelte forbruker eller en vurdering 

av hvilken form for intelligent målesystem som vil være økonomisk fornuftig og kostnadseffektiv, og hvilken 

tidsfrist som er realistisk for distribusjon av disse. 

En slik vurdering skal gjøres innen 3. september 2012. 

På grunnlag av denne vurderingen skal medlemsstatene eller enhver vedkommende myndighet som de utpeker, 

utarbeide en tidsplan med et mål for gjennomføringen av intelligente målesystemer på høyst ti år. 

Dersom innføringen av smartmålere vurderes å være positiv, skal minst 80 % av forbrukerne være utstyrt med 

intelligente målesystemer innen 2020. 

Medlemsstatene eller enhver vedkommende myndighet som de utpeker, skal sikre at målesystemene som skal tas i 

bruk på deres territorier, er samvirkende, og skal ta behørig hensyn til hensiktsmessige standarder og beste praksis 

samt betydningen av at det utvikles et felles indre marked for elektrisk kraft. 

 ______   

  

(1) EFT L 115 av 17.4.1998, s. 31. 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/73/EF 

av 13. juli 2009 

om felles regler for det indre marked for naturgass og om oppheving av direktiv 2003/55/EF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-

peiske fellesskap, særlig artikkel 47 nr. 2 og artikkel 55 og 95, 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Formålet med det indre marked for naturgass, som er 

blitt gradvis gjennomført i hele Fellesskapet siden 1999, 

er å skape faktiske valgmuligheter for alle forbrukere i 

Den europeiske union, enten de er privatpersoner eller 

virksomheter, nye forretningsmuligheter og økt handel 

over landegrensene, slik at det kan oppnås effektivise-

ringsgevinster, konkurransedyktige priser og høyere 

kvalitet på tjenestene, samt å bidra til forsynings-

sikkerhet og bærekraftig utvikling. 

2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/55/EF av 

26. juni 2003 om felles regler for det indre marked for 

naturgass(4) har vært et viktig ledd i innføringen av et 

slikt indre marked for naturgass. 

3) De friheter som traktaten garanterer unionsborgerne – 

blant annet fritt varebytte, fri etableringsadgang og fri 

tilgang til å yte tjenester – kan bare oppnås i et helt 

åpent marked der alle forbrukere fritt kan velge sine 

leverandører, og alle leverandører fritt kan levere til 

sine kunder. 

4) På det nåværende tidspunkt er det imidlertid visse 

forhold som hindrer salg av gass på like vilkår og uten 

forskjellsbehandling eller ulemper i Fellesskapet. 

Framfor alt er ikke-diskriminerende nettilgang og et 

like effektivt myndighetstilsyn i alle medlemsstater 

ennå ikke på plass. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 211 av 14.8.2009, 

s. 94, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 

5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 av 

7.2.2019, s. 53. 

(1) EUT C 211, 19.8.2008, s. 23. 

(2) EUT C 172 av 5.7.2008, s. 55. 

(3) Europaparlamentsuttalelse av 9. juli 2008 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT), Rådets felles holdning av 9. januar 2009 (EUT C 70 E av 

24.3.2009, s. 37) og Europaparlamentets holdning av 22. april 2009 

(ennå ikke offentliggjort i EUT). Rådsbeslutning av 25. juni 2009. 

(4) EUT L 176 av 15.7.2003, s. 57. 

5) Kommisjonsmeldingen av 10. januar 2007 med tittelen 

«An Energy Policy for Europe» (en energipolitikk for 

Europa) understreket viktigheten av å gjennomføre det 

indre marked for naturgass og skape like vilkår for alle 

naturgassforetak i Fellesskapet. Kommisjonsmeldingene 

av 10. januar 2007 med titlene «Prospects for the 

internal gas and electricity market» (utsikter for det 

indre gass- og elektrisitetsmarkedet) og «Inquiry 

pursuant to Article 17 of Regulation (EC) No 1/2003 

into the European gas and electricity sectors (Final 

Report)» (undersøkelse av den europeiske gass- og 

elektrisitetssektoren i henhold til artikkel 17 i forordning 

(EF) nr. 1/2003) viste at dagens regler og tiltak ikke 

skaper de nødvendige rammer for å nå målet om et 

velfungerende indre marked. 

6) Uten effektiv atskillelse av nettene fra produksjons- og 

forsyningsvirksomheten («effektiv atskillelse») er det 

fare for forskjellsbehandling, ikke bare med hensyn til 

driften av nettet, men også med hensyn til insentivene 

for vertikalt integrerte foretak til å investere til-

strekkelig i sine nett. 

7) Reglene for rettslig og funksjonell atskillelse fastsatt i 

direktiv 2003/55/EF har imidlertid ikke ført til effektiv 

atskillelse av operatørene av transmisjonsnett. På sitt 

møte 8. og 9. mars 2007 oppfordret derfor Det euro-

peiske råd Kommisjonen til å utarbeide forslag til 

regelverk for «effektiv atskillelse av forsynings- og 

produksjonsvirksomhet fra nettdrift». 

8) Effektiv atskillelse kan bare sikres ved å fjerne 

insentivet for vertikalt integrerte foretak til å forskjells-

behandle konkurrenter med hensyn til nettilgang og 

investeringer. Eierskapsmessig atskillelse, som inne-

bærer at netteieren utpekes som nettoperatør og er 

uavhengig av alle forsynings- og produksjonsinteresser, 

er utvilsomt en effektiv og stabil måte å løse den 

iboende interessekonflikten og sikre forsyningssikkerhet 

på. Europaparlamentet viste derfor i sin resolusjon av 

10. juli 2007 om utsiktene for det indre gass- og 

elektrisitetsmarked(5) til eierskapsmessig atskillelse på 

nettnivå som det mest effektive middelet til å fremme 

investeringer i infrastruktur på en ikke-diskriminerende 

måte og til å sikre rettferdig nettilgang for nye 

markedsdeltakere og innsyn i markedet. Medlemsstatene 

bør derfor i forbindelse med eierskapsmessig atskillelse 

forpliktes til å sikre at samme person eller personer ikke 

har rett til å utøve kontroll over et produksjons- eller 

forsyningsforetak og samtidig utøve kontroll eller noen 

rettighet over en operatør av transmisjonsnett eller over 

et transmisjonsnett. Omvendt bør kontroll over et 

  

(5) EUT C 175 E av 10.7.2008, s. 206. 
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transmisjonsnett eller en operatør av transmisjonsnett 

utelukke muligheten for å utøve kontroll eller noen 

rettighet over et produksjons- eller forsyningsforetak. 

Innenfor disse grensene bør et produksjons- eller for-

syningsforetak ha mulighet til å eie en mindretallsandel i 

en operatør av transmisjonsnett eller i et transmisjons-

nett. 

9) Enhver ordning for atskillelse bør effektivt kunne løse 

eventuelle interessekonflikter mellom produsenter, 

leverandører og operatører av transmisjonsnett, for å 

stimulere til de nødvendige investeringene og sikre 

tilgang for nye markedsdeltakere i henhold til et 

oversiktlig og effektivt regelverk, og bør ikke føre til et 

regelverk som påfører de nasjonale regulerings-

myndighetene en altfor stor byrde. 

10) Definisjonen av begrepet «kontroll» er hentet fra råds-

forordning (EF) nr. 139/2004 av 20. januar 2004 om 

tilsyn med foretakssammenslutninger (EFs fusjonsfor-

ordning)(1). 

11) Ettersom eierskapsmessig atskillelse i enkelte tilfeller 

krever at foretakene omstruktureres, bør medlemsstater 

som beslutter å gjennomføre eierskapsmessig atskillelse, 

gis ekstra tid til å anvende de relevante bestemmelsene. 

Med tanke på de vertikale forbindelsene mellom 

elektrisitets- og gassektoren bør bestemmelsene om 

atskillelse gjelde for begge disse sektorene. 

12) For å sikre at nettdriften er helt uavhengig av 

forsynings- og produksjonsinteressene i forbindelse med 

eierskapsmessig atskillelse, og for å hindre utveksling av 

fortrolige opplysninger, bør ikke samme person både 

sitte i styret til en operatør av transmisjonsnett eller et 

transmisjonsnett og i styret til et foretak som driver 

produksjons- eller forsyningsvirksomhet. Av samme 

grunn bør ikke samme person ha rett til å utpeke 

medlemmer av styret til en operatør av transmisjonsnett 

eller et transmisjonsnett og til å utøve kontroll eller 

rettigheter over et produksjons- eller forsyningsforetak. 

13) Opprettelse av en nettoperatør eller transmisjonsoperatør 

som er uavhengig av forsynings- og produksjons-

interesser, bør gjøre det mulig for et vertikalt integrert 

foretak å beholde sitt eierskap til netteiendeler samtidig 

som det sikres en effektiv atskillelse av interesser, 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 

forutsatt at en slik uavhengig nettoperatør eller trans-

misjonsoperatør ivaretar alle nettoperatørens oppgaver, 

og forutsatt at det finnes et detaljert regelverk og 

omfattende tilsynsordninger. 

14) Dersom et foretak som per 3. september 2009 eier et 

transmisjonsnett, inngår i et vertikalt integrert foretak, 

bør medlemsstatene derfor gis valget mellom eierskaps-

messig atskillelse og opprettelse av en nettoperatør eller 

transmisjonsoperatør som er uavhengig av forsynings- 

og produksjonsinteresser. 

15) For fullt ut å beskytte interessene til aksjonærene i 

vertikalt integrerte foretak bør medlemsstatene kunne 

velge å gjennomføre eierskapsmessig atskillelse enten 

ved direkte avhending eller ved å dele opp det integrerte 

foretakets aksjer i aksjer i nettforetaket og aksjer i det 

gjenværende forsynings- og produksjonsforetaket, 

forutsatt at kravene som følger av den eierskapsmessig 

atskillelsen, oppfylles. 

16) For å sikre at løsningene med en uavhengig nettoperatør 

eller en uavhengig transmisjonsoperatør skal være fullt 

ut effektive, bør det vedtas særskilte tilleggsregler. 

Reglene om uavhengige transmisjonsoperatører utgjør 

hensiktsmessige rammeregler for å sikre rettferdig 

konkurranse, tilstrekkelige investeringer, tilgang for nye 

markedsdeltakere og integrasjon av gassmarkedene. 

Effektiv atskillelse ved hjelp av bestemmelsene om 

uavhengige transmisjonsoperatører bør bygge dels på 

organisatoriske tiltak og tiltak knyttet til styringen av 

operatører av transmisjonsnett, og dels på tiltak knyttet 

til investering, tilkopling av ny produksjonskapasitet til 

nettet og markedsintegrasjon gjennom regionalt 

samarbeid. Transmisjonsoperatørens uavhengighet bør 

også sikres blant annet gjennom særskilte «nedkjølings-

perioder» der det ikke utøves noen ledelsesfunksjon 

eller annen relevant virksomhet i det vertikalt integrerte 

foretaket som gir tilgang til de samme opplysningene 

som en ledelsesfunksjon kunne gitt tilgang til. Modellen 

med effektiv atskillelse ved hjelp av en uavhengig 

transmisjonsoperatør er i samsvar med kravene fastsatt 

av Det europeiske råd på dets møte 8. og 9. mars 2007. 

17) For å styrke konkurransen på det indre marked for gass 

bør det være mulig for store forretningskunder å velge 

sine leverandører og å inngå avtaler med flere 

leverandører for å dekke sitt gassbehov. Slike kunder 

bør beskyttes mot enerettsbestemmelser som utelukker 

konkurrerende eller supplerende tilbud.  
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18) En medlemsstat har rett til å velge full eierskapsmessig 

atskillelse på sitt territorium. Dersom en medlemsstat 

har utøvd denne rettigheten, har et foretak ikke rett til å 

etablere en uavhengig nettoperatør eller en uavhengig 

transmisjonsoperatør. Et foretak som driver produk-

sjons- eller forsyningsvirksomhet, kan dessuten verken 

direkte eller indirekte utøve kontroll eller noen rettighet 

over en operatør av transmisjonsnett fra en medlemsstat 

som har valgt full eierskapsmessig atskillelse. 

19) Dette direktiv åpner for ulike former for markeds-

organisering i det indre marked for naturgass. De tiltak 

som medlemsstatene kan treffe for å sikre like vilkår, 

bør være begrunnet i tvingende allmenne hensyn. 

Kommisjonen bør rådspørres om tiltakenes forenlighet 

med traktaten og fellesskapsretten. 

20) Ved gjennomføringen av effektiv atskillelse bør 

prinsippet om ikke-diskriminering mellom offentlig og 

privat sektor overholdes. For dette formål bør ikke 

samme person, verken alene eller sammen med andre, i 

strid med reglene om eierskapsmessig atskillelse eller 

alternativet med en uavhengig nettoperatør, kunne utøve 

kontroll eller noen rettighet over sammensetningen av 

eller stemmegivningen eller beslutningene både i 

organene til operatørene av transmisjonsnett eller trans-

misjonsnettene og i organene til produksjons- eller 

forsyningsforetakene. Når det gjelder eierskapsmessig 

atskillelse og løsningen med en uavhengig nettoperatør, 

forutsatt at den aktuelle medlemsstaten kan 

dokumentere at kravet er oppfylt, bør to atskilte 

offentlige organer ha mulighet til å kontrollere 

produksjons- og forsyningsvirksomhet på den ene siden 

og transmisjonsvirksomhet på den andre. 

21) Fullstendig atskillelse av nettvirksomheten fra for-

synings- og produksjonsvirksomheten bør gjelde i hele 

Fellesskapet både for fellesskapsforetak og andre 

foretak. For å sikre at nettvirksomhet og forsynings- og 

produksjonsvirksomhet i hele Fellesskapet forblir 

uavhengige av hverandre, bør reguleringsmyndighetene 

ha myndighet til å nekte sertifisering av operatører av 

transmisjonsnett som ikke overholder reglene om 

atskillelse. For å sikre ensartet anvendelse av disse 

reglene i hele Fellesskapet bør reguleringsmyndighetene 

ta størst mulig hensyn til Kommisjonens uttalelse når de 

treffer beslutninger om sertifisering. For å sikre 

overholdelse av Fellesskapets internasjonale forpliktel-

ser og solidaritet og energisikkerhet i Fellesskapet bør 

Kommisjonen dessuten ha rett til å avgi uttalelse om 

sertifisering av en transmisjonsnetteier eller -operatør 

som kontrolleres av en eller flere personer fra en eller 

flere tredjestater. 

22) Sikker energiforsyning er vesentlig for offentlig 

sikkerhet og er derfor naturlig forbundet med et vel-

fungerende indre marked for gass og med integrasjonen 

av medlemsstatenes isolerte gassmarkeder. Gass kan 

bare framføres til unionsborgerne gjennom nettet. 

Velfungerende åpne gassmarkeder, og særlig nettene og 

andre anlegg knyttet til gassforsyningen, spiller en 

avgjørende rolle for offentlig sikkerhet, en konkurranse-

dyktig økonomi og unionsborgernes velferd. Personer 

fra tredjestater bør derfor bare tillates å kontrollere et 

transmisjonsnett eller en operatør av transmisjonsnett 

dersom de overholder kravene om effektiv atskillelse 

som gjelder innenfor Fellesskapet. Uten at det berører 

Fellesskapets internasjonale forpliktelser, anser Felles-

skapet sektoren for gasstransmisjonsnett som svært 

viktig for Fellesskapet, og det er derfor nødvendig med 

ytterligere beskyttelsestiltak for å opprettholde en sikker 

energiforsyning til Fellesskapet og unngå eventuelle 

trusler mot offentlig orden og sikkerhet i Fellesskapet og 

mot unionsborgernes velferd. Med henblikk på sikker 

energiforsyning til Fellesskapet kreves det særlig en 

vurdering av nettdriftens uavhengighet, av Fellesskapets 

og den enkelte medlemsstats avhengighet av energifor-

syning fra tredjestater og av hvordan både nasjonal og 

internasjonal handel med og investering i energi 

håndteres i en bestemt tredjestat. Forsyningssikkerheten 

bør derfor vurderes i lys av de faktiske omstendighetene 

i hvert enkelt tilfelle samt de rettighetene og forpliktel-

sene som følger av folkeretten, særlig de internasjonale 

avtalene mellom Fellesskapet og den berørte tredje-

staten. Kommisjonen oppfordres til ved behov å legge 

fram anbefalinger om å framforhandle relevante avtaler 

med tredjestater for å sikre energiforsyningen til 

Fellesskapet eller å ta de nødvendige spørsmålene opp i 

andre forhandlinger med disse tredjestatene. 

23) Det bør treffes ytterligere tiltak for å sikre oversiktlige 

og ikke-diskriminerende tariffer for tilgang til transport. 

Disse tariffene bør gjelde for alle brukere på ikke-

diskriminerende grunnlag. Dersom lagringsanlegg, 

lagring i rørledning eller tilleggstjenester drives i et 

marked med tilstrekkelig konkurranse, kan det gis 

tilgang på grunnlag av oversiktlige og ikke-

diskriminerende markedsbaserte ordninger. 

24) Det er nødvendig å sikre at operatører av lagringsanlegg 

er uavhengige, for å forbedre tredjemanns tilgang til 

lagringsanlegg som er teknisk og/eller økonomisk 

nødvendige for å få effektiv tilgang til det nettet som 

brukes til å forsyne kundene. Lagringsanlegg bør derfor 

drives av rettslig atskilte enheter som har reell 

beslutningsmyndighet med hensyn til de eiendelene som 

er nødvendige for å drive, vedlikeholde og utvikle 

lagringsanlegget. Det er også nødvendig å øke innsynet 
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når det gjelder lagringskapasiteten som tilbys tredje-

mann, ved å forplikte medlemsstatene til å fastsette og 

offentliggjøre en ikke-diskriminerende, klar ramme for 

hvilket regelverk som gjelder for lagringsanlegg. Denne 

forpliktelsen bør ikke innebære et krav om at det treffes 

en ny beslutning om tilgangsordninger, men bør øke 

innsynet når det gjelder tilgangsordningene for lagring. 

Kravet om fortrolighet for forretningsmessig følsomme 

opplysninger er særlig viktig når det gjelder data av 

strategisk art, eller dersom et lagringsanlegg har bare én 

bruker. 

25) Ikke-diskriminerende tilgang til distribusjonsnettet er 

avgjørende for tilgangen til kunder på sluttbrukernivå. 

På distribusjonsnivå er det imidlertid mindre rom for 

forskjellsbehandling av tredjemann med hensyn til 

tilgang og investeringer enn på transmisjonsnivå, der 

belastningen av nettet og innflytelsen fra produksjons-

interesser generelt er større. I samsvar med direktiv 

2003/55/EF ble dessuten rettslig og funksjonell 

atskillelse av operatører av distribusjonsnett obligatorisk 

først 1. juli 2007, og det gjenstår å evaluere virkningene 

av dette på det indre marked for naturgass. De 

nåværende reglene for rettslig og funksjonell atskillelse 

kan føre til effektiv atskillelse, forutsatt at de defineres 

klarere, gjennomføres korrekt og overvåkes nøye. For å 

sikre like vilkår på sluttbrukernivå bør derfor 

virksomheten til operatørene av distribusjonsnett over-

våkes for å hindre at de utnytter sin vertikale integrasjon 

til å styrke sin konkurranseposisjon på markedet, særlig 

når det gjelder privatkunder og små forretningskunder. 

26) Medlemsstatene bør treffe konkrete tiltak for å fremme 

økt bruk av biogass og gass fra biomasse, og produsen-

tene av slik gass bør gis ikke-diskriminerende tilgang 

til nettet, forutsatt at slik tilgang til enhver tid er 

forenlig med de relevante tekniske forskrifter og 

sikkerhetsstandarder. 

27) For å unngå å pålegge små operatører av distribusjons-

nett en uforholdsmessig stor økonomisk og admini-

strativ byrde bør medlemsstatene ved behov kunne 

unnta de berørte foretakene fra kravene om rettslig 

atskillelse når det gjelder distribusjon. 

28) Dersom det benyttes et lukket distribusjonsnett for å 

sikre optimal effektivitet i en integrert energiforsyning 

som krever bestemte driftsstandarder, eller et lukket 

distribusjonsnett opprettholdes primært til bruk for 

eieren av systemet, bør det være mulig å frita operatøren 

av distribusjonsnettet for forpliktelser som ville utgjøre 

en unødvendig administrativ byrde grunnet det særlige 

forholdet mellom operatøren av distribusjonsnettet og 

brukerne av nettet. Industrielle eller kommersielle 

anlegg eller anlegg med felles tjenester, som jernbane-

stasjoner, flyplasser, sykehus, store campingplasser med 

integrerte anlegg eller kjemiske industrianlegg, kan ha 

lukkede distribusjonsnett, fordi virksomheten som 

drives i disse anleggene, er av spesiell karakter. 

29) Direktiv 2003/55/EF innførte krav om at medlems-

statene skal utpeke reguleringsmyndigheter med særskilt 

kompetanse. Imidlertid viser erfaringene at regule-

ringens effektivitet ofte hemmes av at regulerings-

myndighetene ikke er tilstrekkelig uavhengige av 

regjeringen og ikke har tilstrekkelig myndighet og 

handlefrihet. Derfor oppfordret Det europeiske råd på 

møtet 8. og 9. mars 2007 Europakommisjonen til å 

utarbeide forslag til regelverk som ville sikre ytterligere 

harmonisering av nasjonale energireguleringsmyndighe-

ters myndighet og styrke deres uavhengighet. Det bør 

være mulig for disse nasjonale reguleringsmyndighetene 

å dekke både elektrisitets- og gassektoren. 

30) For at det indre marked for naturgass skal virke etter 

hensikten, må energireguleringsmyndighetene kunne 

treffe beslutninger i alle relevante reguleringsspørsmål 

og være fullstendig uavhengige av andre offentlige og 

private interesser. Dette utelukker verken domstols-

kontroll eller parlamentarisk tilsyn i samsvar med 

medlemsstatenes forfatning. Videre er den nasjonale 

lovgiverens godkjenning av reguleringsmyndighetens 

budsjett ikke til hinder for budsjettmessig selv-

stendighet. Bestemmelsene om regulerings-

myndighetens selvstendighet i gjennomføringen av det 

tildelte budsjettet bør gjennomføres innenfor de 

rammene som er fastsatt i nasjonal budsjettlovgivning 

og nasjonale budsjettregler. Det bør være mulig for 

medlemsstatene å ta behørig hensyn til tilgjengeligheten 

av menneskelige ressurser og størrelsen på styret, 

samtidig som de bidrar til at den nasjonale regulerings-

myndigheten er uavhengig av politiske og økonomiske 

interesser, gjennom en passende rotasjonsordning. 

31) For å sikre effektiv markedstilgang for alle markeds-

deltakere, også nye, er det nødvendig å innføre balanse-

mekanismer som er ikke-diskriminerende og gjenspeiler 

kostnadene. Dette bør oppnås ved å innføre oversiktlige 

markedsbaserte ordninger for forsyning og kjøp av gass 

som er nødvendige for å oppfylle kravene til balanse. 

Nasjonale reguleringsmyndigheter bør spille en aktiv 

rolle for å sikre at balansetariffene er ikke-diskrimi-

nerende og gjenspeiler kostnadene. Det bør samtidig gis 

egnede insentiver til å balansere produksjon og forbruk 

av gass og til ikke å sette nettet i fare.  
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32) Nasjonale reguleringsmyndigheter bør kunne fastsette 

eller godkjenne tariffer, eller metodene for beregning av 

dem, på bakgrunn av et forslag fra operatøren av 

transmisjonsnettet, distribusjonsnettet eller nettet for 

flytende naturgass (LNG), eller på bakgrunn av et 

forslag som disse operatørene og nettbrukerne er blitt 

enige om. Når de utfører disse oppgavene, bør de 

nasjonale reguleringsmyndighetene sikre at transmi-

sjons- og distribusjonstariffene er ikke-diskriminerende 

og gjenspeiler kostnadene, samtidig som de tar hensyn 

til de langsiktige marginalkostnadene som kan spares 

ved hjelp av tiltak for å styre etterspørselen. 

33) Energireguleringsmyndighetene bør ha myndighet til å 

treffe beslutninger som er bindende for naturgassforetak, 

og til å ilegge naturgassforetak som ikke oppfyller sine 

forpliktelser, sanksjoner som er virkningsfulle, står i 

forhold til overtredelsen og er avskrekkende, eller til å 

foreslå at en kompetent domstol ilegger dem slike 

sanksjoner. Energireguleringsmyndighetene bør også, 

uansett anvendelsen av konkurransereglene, gis 

myndighet til å treffe beslutninger om hensiktsmessige 

tiltak som sikrer kundene fordeler gjennom fremming av 

effektiv konkurranse, som er en forutsetning for et 

velfungerende indre marked for naturgass. Opprettelse 

av programmer for frigivelse av gass er ett av de mulige 

tiltakene som kan brukes for å fremme effektiv kon-

kurranse og sikre et velfungerende marked. Energi-

reguleringsmyndighetene bør også gis myndighet til å 

bidra til å sikre høy kvalitet på offentlige tjenester i 

samsvar med kravene til markedsåpning, beskytte 

sårbare kunder og sikre at tiltakene for forbrukervern er 

fullt ut effektive. Disse bestemmelsene bør verken 

berøre Kommisjonens myndighet til å anvende kon-

kurransereglene, herunder til å undersøke foretaks-

sammenslutninger som har en fellesskapsdimensjon, 

eller reglene på det indre marked, for eksempel fri 

bevegelighet for kapital. Det uavhengige organet som en 

part som er berørt av en nasjonal reguleringsmyndighets 

beslutning, har rett til å klage til, kan være en domstol 

eller en annen rettslig instans med myndighet til å 

gjennomføre domstolskontroll. 

34) Enhver harmonisering av nasjonale regulerings-

myndigheters myndighet bør omfatte myndigheten til å 

gi naturgassforetak insentiver og til å ilegge dem 

sanksjoner som er virkningsfulle, står i forhold til 

overtredelsen og er avskrekkende, eller til å foreslå at en 

kompetent domstol ilegger dem slike sanksjoner. 

Dessuten bør reguleringsmyndighetene ha myndighet til 

å anmode om relevante opplysninger fra naturgass-

foretak, foreta passende og tilstrekkelige undersøkelser 

og løse tvister. 

35) Det bør oppmuntres sterkt til investeringer i viktig ny 

infrastruktur, samtidig som det sikres et velfungerende 

indre marked for naturgass. For å forsterke den positive 

effekten av unntatte infrastrukturprosjekter på kon-

kurransen og forsyningssikkerheten bør markeds-

interessen i prosjektplanleggingsfasen undersøkes, og 

det bør innføres regler for flaskehalshåndtering. I 

tilfeller der infrastruktur strekker seg over mer enn én 

medlemsstats territorium, bør anmodningen om unntak 

som en siste utvei behandles av Byrået for samarbeid 

mellom energireguleringsmyndigheter, som ble oppret-

tet ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 713/2009 om opprettelse av et byrå for samarbeid 

mellom energireguleringsmyndigheter(1) («Byrået»), for 

å ta bedre hensyn til unntakets konsekvenser på tvers av 

landegrensene og lette den administrative behandlingen 

av det. Med tanke på den ekstraordinære risikoen som er 

forbundet med gjennomføring av slike unntatte store 

infrastrukturprosjekter, bør det være mulig å gi foretak 

med forsynings- og produksjonsinteresser midlertidige 

og delvise unntak fra reglene om atskillelse for de 

aktuelle prosjektene. Muligheten for midlertidige unntak 

bør av hensyn til forsyningssikkerheten særlig gjelde for 

nye rørledninger innenfor Fellesskapet som transporterer 

gass fra tredjestater til Felleskapet. Unntak gitt i henhold 

til direktiv 2003/55/EF fortsetter å gjelde fram til 

utløpsdatoen fastsatt i beslutningen om innvilging av 

unntak. 

36) Det indre marked for naturgass lider under mangel på 

likviditet og innsyn, noe som hindrer effektiv ressurs-

fordeling og begrenser mulighetene for risikosikring og 

nyetablering. Tilliten til markedet, dets likviditet og 

antallet markedsdeltakere må økes, og derfor er det 

nødvendig å styrke myndighetenes tilsyn med foretak 

som driver virksomhet innen gassforsyning. Slike krav 

bør ikke berøre eksisterende fellesskapsregler om 

finansmarkedene og bør være forenlige med disse. 

Reguleringsmyndighetene for energisektoren og for 

finansmarkedene må samarbeide for å gi hverandre 

mulighet til å få oversikt over de berørte markedene. 

37) Naturgass importeres hovedsakelig, og i økende grad, til 

Fellesskapet fra tredjestater. Fellesskapsretten bør ta 

hensyn til særtrekkene ved naturgass, for eksempel visse 

strukturelle begrensninger som skyldes konsentrasjonen 

av leverandører, langtidskontrakter eller mangel på 

nedstrømslikviditet. Derfor er det behov for økt innsyn, 

også når det gjelder prisdannelse. 

38) Før Kommisjonen vedtar retningslinjer der kravene til 

oppbevaring av opplysninger fastsettes nærmere, bør 

Byrået og Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn 
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(«CESR»), opprettet ved europaparlaments- og rådsfor-

ordning 2009/77/EF(1), rådføre seg med hverandre og gi 

Kommisjonen råd om hva de bør inneholde. Byrået og 

CESR bør også samarbeide om å undersøke nærmere og 

gi råd om hvorvidt transaksjoner i gassforsynings-

kontrakter og gassderivater bør omfattes av krav om 

innsyn før og/eller etter handelen, og i så fall hvilket 

innhold disse kravene bør ha. 

39) Medlemsstatene eller, dersom en medlemsstat har 

fastsatt det, reguleringsmyndigheten bør oppmuntre til 

utvikling av avbrytbare forsyningskontrakter. 

40) Av hensyn til forsyningssikkerheten bør balansen 

mellom tilbud og etterspørsel i hver enkelt medlems-

stat overvåkes, og overvåkingen bør følges av en 

rapport om situasjonen på fellesskapsplan, idet det tas 

hensyn til overføringskapasiteten mellom områder. 

Slik overvåking bør foretas i tilstrekkelig god tid til at 

egnede tiltak kan iverksettes dersom forsynings-

sikkerheten er truet. Bygging og vedlikehold av den 

nødvendige nettinfrastrukturen, herunder overførings-

kapasitet, bør bidra til å sikre en stabil gassforsyning. 

41) Medlemsstatene bør, samtidig som de tar hensyn til de 

nødvendige kvalitetskrav, sikre at det gis ikke-

diskriminerende tilgang til å tilføre biogass og gass fra 

biomasse eller andre typer gass til gassnettet, forutsatt 

at slik tilgang er permanent forenlig med de relevante 

tekniske forskrifter og sikkerhetsstandarder. Disse 

forskriftene og standardene bør sikre at disse gassene 

teknisk sett og på en sikker måte kan innføres i og 

transporteres gjennom naturgassnettet, og bør også ta i 

betraktning deres kjemiske egenskaper. 

42) Langsiktige kontrakter vil fortsatt representere en 

viktig del av gassforsyningen i medlemsstatene, og 

gassforsyningsforetak bør fortsatt kunne bruke slike 

kontrakter, forutsatt at de ikke er i strid med dette 

direktivs mål og er i samsvar med traktaten, herunder 

konkurransereglene. Det er derfor nødvendig at 

naturgassforetak tar hensyn til langsiktige kontrakter i 

sin planlegging av forsynings- og transportkapasitet. 

43) For å sikre høy kvalitet på offentlige tjenester i 

Fellesskapet bør medlemsstatene regelmessig underrette 

Kommisjonen om alle tiltak de treffer for å nå dette 

direktivs mål. Kommisjonen bør regelmessig 

offentliggjøre en rapport med analyser av de tiltak som 

treffes på nasjonalt plan for å nå målene for offentlige 

tjenester, som sammenligner virkningene av tjenestene 

med sikte på å fremme anbefalinger om tiltak som bør 

treffes på nasjonalt plan for å oppnå høy kvalitet på 

offentlige tjenester. Medlemsstatene bør sikre at 

kundene, når de koples til gassnettet, blir underrettet om 
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sin rett til å forsynes med naturgass av en bestemt 

kvalitet til en rimelig pris. Tiltak som treffes av 

medlemsstatene for å beskytte sluttkundene, kan være 

forskjellige alt etter om de er rettet mot privatkunder 

eller små og mellomstore bedrifter. 

44) Oppfyllelsen av forpliktelsene til å yte offentlig tjeneste 

er et grunnleggende krav i dette direktiv, og det er viktig 

at direktivet angir felles minstestandarder som 

overholdes av alle medlemsstater, og som tar hensyn til 

målene for forbrukervern, forsyningssikkerhet, miljø-

vern og like konkurransevilkår i alle medlemsstater. Det 

er viktig at forpliktelsene til å yte offentlig tjeneste kan 

tolkes på nasjonalt plan, idet det tas hensyn til nasjonale 

forhold, og forutsatt at fellesskapsretten overholdes. 

45) Tiltak medlemsstatene treffer for å nå målene om sosial 

og økonomisk utjevning, bør blant annet kunne omfatte 

relevante økonomiske insentiver, om nødvendig ved 

bruk av alle tilgjengelige midler på nasjonalt plan og 

fellesskapsplan. Slike midler bør kunne omfatte 

ansvarsordninger som sikrer de nødvendige investerin-

gene. 

46) I den grad de tiltak medlemsstatene treffer for å 

oppfylle sine forpliktelser til å yte offentlig tjeneste, 

utgjør statsstøtte i henhold til traktatens artikkel 87 

nr. 1, har de i henhold til traktatens artikkel 88 nr. 3 

plikt til å underrette Kommisjonen om disse. 

47) Forpliktelsene til å yte offentlig tjeneste og de felles 

minstestandarder som følger av dem, må styrkes 

ytterligere for å sikre at alle forbrukere, særlig de 

sårbare, kan dra nytte av konkurransen og rettferdige 

priser. Forpliktelsene til å yte offentlig tjeneste bør 

fastsettes på nasjonalt plan og bør ta hensyn til nasjonale 

omstendigheter, men medlemsstatene bør likevel over-

holde fellesskapsretten. Unionsborgerne og, dersom 

medlemsstatene anser det som hensiktsmessig, små 

bedrifter, bør kunne nyte godt av forpliktelsene til å yte 

offentlig tjeneste, særlig når det gjelder forsynings-

sikkerhet og rimelige tariffer. For å kunne forsyne 

kundene er det viktig å ha tilgang til objektive og 

oversiktlige forbruksdata. Forbrukerne bør altså ha 

tilgang til sine forbruksdata og tilhørende priser og 

tjenestekostnader, slik at de kan oppfordre konkurrenter 

til å gi et tilbud på grunnlag av disse opplysningene. 

Forbrukerne bør også ha rett til å få fullstendige 

opplysninger om sitt energiforbruk. Forhåndsinn-

betalinger bør gjenspeile det sannsynlige forbruket av 

naturgass, og ulike betalingssystemer bør være ikke-

diskriminerende. Dersom forbrukerne gis opplysninger 

om energikostnadene tilstrekkelig ofte, vil de oppmunt-

res til å spare energi, ettersom det vil gi kundene direkte 

tilbakemeldinger om virkningene av investeringer i 

energieffektivitet og av endret atferd.  



Nr. 34/544 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.5.2020 

 

48) Dette direktiv bør fokusere på forbrukernes interesser, 

og kvaliteten på tjenestene bør være en sentral del av 

naturgassforetakenes ansvar. Forbrukernes eksisterende 

rettigheter må styrkes og sikres og bør innebære økt 

innsyn. Forbrukervernet bør sikre at alle forbrukere 

innenfor Fellesskapet i vid forstand nyter godt av et 

konkurransebasert marked. Forbrukerrettighetene bør 

styrkes av medlemsstatene eller, når en medlemsstat har 

fastsatt dette, av reguleringsmyndighetene. 

49) Forbrukerne bør få klare og forståelige opplysninger om 

sine rettigheter i forhold til energisektoren. Kommi-

sjonen bør etter samråd med berørte parter, herunder 

medlemsstatene, nasjonale reguleringsmyndigheter, 

forbrukerorganisasjoner og naturgassforetak, fastsette en 

tilgjengelig, brukervennlig sjekkliste som gir energi-

forbrukerne praktiske opplysninger om deres rettigheter. 

Denne sjekklisten bør stilles til rådighet for alle 

forbrukere og gjøres offentlig tilgjengelig. 

50) Energifattigdom er et voksende problem i Fellesskapet. 

Medlemsstater som er berørt av dette, bør derfor, 

dersom de ennå ikke har gjort det, utarbeide nasjonale 

handlingsplaner eller andre hensiktsmessige rammer for 

å bekjempe energifattigdom, med sikte på å redusere 

antallet personer som befinner seg i en slik situasjon. 

Under alle omstendigheter bør medlemsstatene sikre 

nødvendig energiforsyning til sårbare kunder. For å 

oppnå dette kan det anvendes en integrert metode, for 

eksempel innenfor rammen av sosialpolitikken, og 

tiltakene kan være sosialpolitiske eller rette seg mot 

energieffektivisering i boliger. Dette direktiv bør som et 

minimum tillate en nasjonal politikk til fordel for 

sårbare kunder. 

51) Effektive muligheter for tvisteløsning for alle forbrukere 

borger for et bedre forbrukervern. Medlemsstatene bør 

innføre framgangsmåter for en hurtig og effektiv 

behandling av klager. 

52) Det bør være mulig å basere innføringen av intelligente 

målesystemer på en økonomisk vurdering. Dersom det 

av en slik vurdering skulle framgå at slike målesystemer 

er økonomisk fornuftige og kostnadseffektive bare for 

kunder med et visst gassforbruk, bør medlemsstatene 

kunne ta hensyn til dette når de tar i bruk intelligente 

målesystemer. 

53) Markedsprisene bør gi de rette insentivene til 

utbygging av nettet. 

54) Fremming av rettferdig konkurranse og lett tilgang for 

ulike leverandører bør være av største betydning for 

medlemsstatene, for at forbrukerne skal kunne dra full 

nytte av mulighetene ved et liberalisert indre marked 

for naturgass. 

55) For å bidra til forsyningssikkerhet samtidig som det 

opprettholdes en solidarisk ånd mellom medlemsstatene, 

særlig i tilfelle en krise i energiforsyningen, er det viktig 

å fastsette en ramme for regionalt solidarisk samarbeid. 

Et slikt samarbeid kan, dersom medlemsstatene beslutter 

det, først og fremst bygge på markedsbaserte ordninger. 

Samarbeid for å fremme regional og bilateral solidaritet 

bør ikke pålegge markedsdeltakerne uforholdsmessig 

store byrder eller forskjellsbehandle dem. 

56) Med sikte på å opprette et indre marked for naturgass 

bør medlemsstatene fremme integrasjonen av sine 

nasjonale markeder og samarbeidet mellom nett-

operatører på fellesskapsplan og regionalt plan, og dette 

bør også omfatte de isolerte systemene som danner 

såkalte gassøyer, som fortsatt finnes i Fellesskapet. 

57) Utvikling av et reelt indre marked for naturgass 

gjennom et sammenkoplet nett i hele Fellesskapet bør 

være et av de fremste målene for dette direktiv, og 

regulering av grensekryssende overføringsforbindelser 

og regionale markeder bør derfor være en av hovedopp-

gavene for reguleringsmyndighetene, i nært samarbeid 

med Byrået dersom det er relevant. 

58) Å sikre felles regler for et reelt indre marked og en god 

gassforsyning som er tilgjengelig for alle, bør også 

være et av de fremste målene for dette direktiv. For 

dette formål vil markedspriser uten vridning stimulere 

til grensekryssende overføringsforbindelser samtidig 

som de på lang sikt vil føre til pristilnærming. 

59) Reguleringsmyndighetene bør også legge fram opp-

lysninger om markedet for å gi Kommisjonen mulighet 

til å spille sin rolle som observatør og overvåker av det 

indre marked for naturgass og dets utvikling på kort, 

mellomlang og lang sikt, blant annet med hensyn til 

tilbud og etterspørsel, infrastruktur for transmisjon og 

distribusjon, kvalitet på tjenestene, handel over 

landegrensene, flaskehalshåndtering, investeringer, 

engros- og forbrukerpriser, markedslikviditet og miljø- 

og effektivitetsforbedringer. Nasjonale regulerings-

myndigheter bør underrette konkurransemyndighetene 

og Kommisjonen om de medlemsstatene der prisene 

hindrer konkurransen og et velfungerende marked.  
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60) Ettersom formålet med dette direktiv, som er å skape et 

fullt ut fungerende indre marked for naturgass, ikke kan 

nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor 

bedre kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe 

tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i 

traktatens artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighets-

prinsippet fastsatt i nevnte artikkel går dette direktiv 

ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå dette 

målet. 

61) I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 715/2009 av 13. juli 2009 om vilkår for tilgang til 

transmisjonsnett for naturgass(1) kan Kommisjonen 

vedta retningslinjer for å oppnå den nødvendige graden 

av harmonisering. Slike retningslinjer, som utgjør 

bindende gjennomføringstiltak, er, også når det gjelder 

visse bestemmelser i dette direktiv, et nyttig verktøy 

som kan tilpasses raskt der det måtte være nødvendig. 

62) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 

dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 

1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av 

nærmere regler for utøvelsen av den gjennomførings-

myndighet som er gitt Kommisjonen(2). 

63) Kommisjonen bør særlig gis myndighet til å vedta 

retningslinjer for hvilken grad av harmonisering som 

minst kreves for å oppnå formålet med dette direktiv. 

Ettersom disse tiltakene er allmenne og har som formål 

å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i dette dir-

ektiv eller å utfylle det med nye ikke-grunnleggende 

bestemmelser, bør de vedtas etter framgangsmåten 

med forskriftskomité med kontroll fastsatt i artikkel 5a 

i beslutning 1999/468/EF. 

64) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen 

om bedre regelverksutforming(3) oppfordres medlems-

statene til, for eget formål og i Fellesskapets interesse, 

å utarbeide og offentliggjøre egne tabeller som så langt 

det er mulig viser sammenhengen mellom dette 

direktiv og innarbeidingstiltakene. 

65) På grunn av omfanget av de endringene som gjøres i 

direktiv (EF) 2003/55/EF, bør de berørte bestemmelsene 

av klarhets- og rasjonaliseringshensyn omarbeides ved 

at de samles i én tekst i et nytt direktiv. 

66) Dette direktiv er forenlig med de grunnleggende 

rettighetene og de prinsippene som er anerkjent særlig 

i Den europeiske unions pakt om grunnleggende 

rettigheter. 

  

(1) EUT L 211 av 14.8.2009, s. 36. 

(2) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. 

(3) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

KAPITTEL I 

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Dette direktiv fastsetter felles regler for transmisjon, 

distribusjon, forsyning og lagring av naturgass. Det fastsetter 

regler for naturgassektorens organisering og virkemåte og for 

tilgang til markedet, kriteriene og framgangsmåtene som skal 

anvendes ved tildeling av tillatelser til transmisjon, distri-

busjon, forsyning og lagring av naturgass, samt hvordan 

nettene skal drives. 

2. De regler som fastsettes ved dette direktiv for naturgass, 

herunder LNG, skal også gjelde på en ikke-diskriminerende 

måte for biogass og gass fra biomasse, eller andre typer gass, 

forutsatt at slike gasser teknisk sett og på en sikker måte kan 

innføres i og transporteres gjennom naturgassnettet. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med 

1) «naturgassforetak» enhver fysisk eller juridisk person som 

ivaretar minst én av følgende funksjoner: produksjon, 

transmisjon, distribusjon, forsyning, innkjøp eller lagring 

av naturgass, herunder LNG, og som har ansvar for de 

kommersielle og tekniske oppgavene og/eller vedlike-

holdsoppgavene knyttet til disse funksjonene, men ikke 

sluttkunder, 

2) «oppstrømsgassrørledningsnett» enhver gassrørledning 

eller ethvert gassrørledningsnett som drives og/eller 

opprettes innenfor rammen av et olje- eller gassproduk-

sjonsprosjekt, eller som brukes for å overføre naturgass fra 

ett eller flere produksjonsanlegg av denne typen til et 

behandlingsanlegg, en behandlingsterminal eller en 

endelig ilandføringsterminal, 

3) «transmisjon» transport av naturgass gjennom et nett som 

hovedsakelig består av høytrykksgassrørledninger, unntatt 

oppstrømsgassrørledningsnett og unntatt den del av 

høytrykksgassrørledningene som hovedsakelig brukes til 

lokal distribusjon av naturgass, med sikte på levering til 

kunder, men ikke forsyning, 

4) «operatør av transmisjonsnett» en fysisk eller juridisk 

person som utfører transmisjon og har ansvar for driften, 

vedlikeholdet og, ved behov, utbyggingen av transmi-

sjonsnettet i et gitt område samt eventuelle overførings-

forbindelser til andre nett, samt for å sikre at nettet på lang 

sikt kan dekke en rimelig etterspørsel etter gasstransport,  
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5) «distribusjon» transport av naturgass gjennom lokale eller 

regionale gassrørledningsnett med sikte på levering til 

kunder, men ikke forsyning, 

6) «operatør av distribusjonsnett» en fysisk eller juridisk 

person som utfører distribusjon og har ansvar for driften, 

vedlikeholdet og, ved behov, utbyggingen av distri-

busjonsnettet i et gitt område samt eventuelle overførings-

forbindelser til andre nett, samt for å sikre at nettet på 

lang sikt kan dekke en rimelig etterspørsel etter 

gassdistribusjon, 

7) «forsyning» salg, herunder videresalg, av naturgass, 

herunder LNG, til kunder, 

8) «forsyningsforetak» enhver fysisk eller juridisk person 

som utfører forsyning, 

9) «lagringsanlegg» et anlegg som brukes til lagring av 

naturgass, og som eies og/eller drives av et naturgass-

foretak, herunder den delen av et LNG-anlegg som brukes 

til lagring, men unntatt den delen som brukes til 

produksjonsvirksomhet, og unntatt anlegg som er 

forbeholdt operatører av transmisjonsnett når de utfører 

sine oppgaver, 

10) «operatør av lagringsanlegg» en fysisk eller juridisk 

person som utfører lagring og har ansvar for driften av et 

lagringsanlegg, 

11) «LNG-anlegg» en terminal som brukes til omdanning av 

naturgass til væske, eller import, lossing og regassifisering 

av LNG, herunder tilleggstjenester og midlertidig lagring 

som er nødvendig for regassifiseringen og påfølgende 

levering til transmisjonsnettet, men ikke noen del av en 

LNG-terminal som brukes til lagring, 

12) «operatør av LNG-anlegg» en fysisk eller juridisk person 

som utfører omdanning av naturgass til væske, eller 

import, lossing og regassifisering av LNG, og som har 

ansvar for driften av et LNG-anlegg, 

13) «nett» ethvert transmisjonsnett, distribusjonsnett, LNG-

anlegg og/eller lagringsanlegg som eies og/eller drives av 

et naturgassforetak, herunder lagring i rørledning og 

foretakets anlegg for tilleggstjenester samt tilknyttede 

foretaks anlegg som er nødvendige for å gi tilgang til 

transmisjon, distribusjon og LNG, 

14) «tilleggstjenester» alle tjenester som er nødvendige for 

tilgang til og drift av transmisjonsnett, distribusjonsnett, 

LNG-anlegg og/eller lagringsanlegg, herunder anlegg for 

lastbalansering, blanding og innføring av inerte gasser, 

men ikke anlegg som er forbeholdt operatører av 

transmisjonsnett når de utfører sine oppgaver, 

15) «lagring i rørledning» lagring av gass ved kompresjon i 

gasstransmisjons- og gassdistribusjonsnett, men ikke 

anlegg som er forbeholdt operatører av transmisjonsnett 

når de utfører sine oppgaver, 

16) «samkjøringsnett» en rekke nett som er koplet sammen, 

17) «overføringsforbindelse» en transmisjonsledning som 

krysser en grense mellom medlemsstater og bare har som 

formål å kople sammen disse medlemsstatenes nasjonale 

transmisjonsnett, 

18) «direkteledning» en naturgassrørledning som supplerer 

samkjøringsnettet, 

19) «integrert naturgassforetak» et vertikalt eller horisontalt 

integrert foretak, 

20) «vertikalt integrert foretak» et naturgassforetak eller en 

gruppe av naturgassforetak der samme person eller 

personer direkte eller indirekte har rett til å utøve kontroll, 

og der foretaket eller foretaksgruppen utfører minst én av 

funksjonene transmisjon, distribusjon, LNG eller lagring 

samt minst én av funksjonene produksjon eller forsyning 

av naturgass, 

21) «horisontalt integrert foretak» et foretak som utfører 

minst én av funksjonene produksjon, transmisjon, distri-

busjon, forsyning eller lagring av naturgass, og i tillegg 

en virksomhet som ikke omfatter gass, 

22) «tilknyttet foretak» et tilknyttet foretak i henhold til 

artikkel 41 i sjuende rådsdirektiv 83/349/EØF av  

13. juni 1983 med hjemmel i traktatens artikkel 44 nr. 2 

bokstav g)(1) om konsoliderte regnskaper(2), og/eller et 

assosiert foretak i henhold til artikkel 33 nr. 1 i nevnte 

direktiv og/eller et foretak som tilhører de samme 

aksjeeierne, 

23) «nettbruker» enhver fysisk eller juridisk person som 

forsyner eller forsynes fra nettet, 

24) «kunde» en grossist eller sluttkunde eller et naturgass-

foretak som kjøper naturgass, 

25) «privatkunde» en kunde som kjøper naturgass til eget 

privatforbruk, 

26) «forretningskunde» en kunde som kjøper naturgass som 

ikke er til eget privatforbruk, 

27) «sluttkunde» en kunde som kjøper naturgass til eget 

bruk, 

28) «berettiget kunde» en kunde som fritt kan velge 

gassleverandør i henhold til artikkel 37 i dette direktiv,  

  

(1) Tittelen på direktiv 83/349/EF er endret for å ta hensyn til 

omnummereringen av artiklene i traktaten om opprettelse av Det 

europeiske fellesskap i samsvar med artikkel 12 i Amsterdam-

traktaten; den opprinnelige henvisningen var til artikkel 54 nr. 3 

bokstav g). 

(2) EFT L 193 av 18.7.1983, s. 1. 
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29) «grossist» enhver fysisk eller juridisk person, unntatt 

operatører av transmisjonsnett og operatører av distribu-

sjonsnett som kjøper naturgass med sikte på videresalg i 

eller utenfor det nettet personen er etablert i, 

30) «langsiktig planlegging» planlegging på lang sikt av 

naturgassforetakenes forsynings- og transportkapasitet 

med sikte på å dekke nettets etterspørsel etter naturgass, 

spre kildene og sikre forsyninger til kundene, 

31) «marked under oppbygging» en medlemsstat der den 

første kommersielle forsyningen i henhold til den første 

langsiktige kontrakten for forsyning av naturgass fant 

sted for mindre enn ti år siden, 

32) «sikkerhet» både forsyningssikkerhet for naturgass og 

teknisk sikkerhet, 

33) «ny infrastruktur» infrastruktur som ikke er ferdigstilt 

innen 4. august 2003, 

34) «gassforsyningskontrakt» en kontrakt om forsyning av 

naturgass, men ikke et gassderivat, 

35) «gassderivat» et finansielt instrument som angitt i nr. 5, 

6 eller 7 i avsnitt C i vedlegg I til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder 

for finansielle instrumenter(1), der nevnte instrument 

gjelder naturgass, 

36) «kontroll» rettigheter, avtaler eller andre midler som 

enkeltvis eller sammen, de faktiske eller juridiske 

forhold tatt i betraktning, gir mulighet til å utøve en 

avgjørende innflytelse over et foretaks virksomhet, 

særlig 

a) eiendomsrett eller bruksrett til alle eller deler av et 

foretaks eiendeler, 

b) rettigheter eller avtaler som gir avgjørende innflytelse 

på et foretaks organer med hensyn til deres sammen-

setning, stemmegivning eller vedtak. 

KAPITTEL II 

ALMINNELIGE REGLER FOR ORGANISERING AV 

SEKTOREN 

Artikkel 3 

Forpliktelser til å yte offentlig tjeneste og forbrukervern 

1. Med forbehold for nr. 2 skal medlemsstatene på grunnlag 

av sin institusjonelle organisering og under behørig hensyn til 

nærhetsprinsippet sikre at naturgassforetak drives i samsvar med 

prinsippene i dette direktiv, med sikte på å oppnå et kon-

kurransebasert, sikkert og miljømessig bærekraftig marked for 

naturgass, og de skal ikke forskjellsbehandle disse foretakene 

med hensyn til deres rettigheter eller plikter. 

  

(1) EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1. 

2. Idet det fullt ut tas hensyn til traktatens bestemmelser, 

særlig artikkel 86, og av hensyn til allmenne økonomiske 

interesser kan medlemsstatene pålegge foretak i gassektoren 

forpliktelser til å yte offentlig tjeneste som kan gjelde sikkerhet, 

herunder forsyningssikkerhet, regelmessighet, kvalitet på og 

pris for forsyninger, samt miljøvern, herunder energieffektivitet, 

energi fra fornybare kilder og klimabeskyttelse. Slike 

forpliktelser skal være klart definert, oversiktlige, ikke-

diskriminerende og kontrollerbare og skal sikre naturgassforetak 

i Fellesskapet lik tilgang til nasjonale forbrukere. I forbindelse 

med forsyningssikkerhet og energieffektivitet gjennom styring 

av etterspørsel samt for å nå de miljømål og mål for energi fra 

fornybare kilder som er nevnt i dette nummer, kan medlems-

statene innføre langsiktig planlegging, idet det tas hensyn til 

muligheten for at tredjemann søker å få tilgang til nettet. 

3. Medlemsstatene skal treffe egnede tiltak for å verne 

sluttkunder og skal særlig sikre at det finnes egnede sikkerhets-

tiltak for å verne sårbare kunder. I denne forbindelse skal hver 

medlemsstat definere begrepet sårbare kunder, som kan vise til 

energifattigdom og blant annet til forbudet mot å avbryte 

gassforsyningen til slike kunder i kritiske perioder. Medlems-

statene skal sikre at rettighetene og forpliktelsene knyttet til 

sårbare kunder overholdes. Særlig skal de treffe egnede tiltak 

for å verne sluttkunder i fjerntliggende områder som er koplet til 

gassnettet. Medlemsstatene kan for dette formål utpeke en 

forsyningspliktig leverandør for kunder som er koplet til 

gassnettet. De skal sikre et høyt nivå for forbrukervern, særlig 

med hensyn til innsyn i kontraktsvilkår, allmenne opplysninger 

og tvisteløsningsordninger. Medlemsstatene skal sikre at 

berettigede kunder i praksis lett kan bytte leverandør. I det 

minste når det gjelder privatkunder, skal disse tiltakene omfatte 

tiltakene angitt i vedlegg I. 

4. Medlemsstatene skal treffe egnede tiltak, for eksempel 

utarbeide nasjonale energihandlingsplaner, innføre trygdeytelser 

som sikrer nødvendig gassforsyning til sårbare kunder, eller yte 

støtte til energieffektivisering for å bekjempe energifattigdom 

der det påvises, herunder i forbindelse med tiltak mot fattigdom 

generelt. Slike tiltak skal ikke hindre effektiv åpning av 

markedet som fastsatt i artikkel 37 eller markedets funksjon, og 

dersom det er relevant, skal Kommisjonen underrettes om 

tiltakene i samsvar med nr. 11 i denne artikkel. En slik under-

retning skal ikke omfatte tiltak som er truffet innenfor den 

allmenne trygdeordningen. 

5. Medlemsstatene skal sikre at alle kunder som er koplet 

til gassnettet, har rett til å få sin gass fra en leverandør, med 

forbehold for leverandørens samtykke, uavhengig av hvilken 

medlemsstat leverandøren er registrert i, så lenge leverandøren 

overholder gjeldende handels- og balanseringsregler, og med 

forbehold for kravene om forsyningssikkerhet. I denne 

forbindelse skal medlemsstatene treffe alle nødvendige tiltak 

for å sikre at administrative framgangsmåter ikke utgjør en 

hindring for forsyningsforetak som allerede er registrert i en 

annen medlemsstat.  
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6. Medlemsstatene skal sikre 

a) at dersom en kunde som overholder kontraktsvilkårene, 

ønsker å bytte leverandør, gjennomføres byttet av den 

eller de berørte operatørene innen tre uker, og 

b) at kundene har rett til å motta alle relevante forbruksdata. 

Medlemsstatene skal sikre at kundene kan garanteres 

rettighetene omhandlet i første ledd bokstav a) og b) på en 

ikke-diskriminerende måte med hensyn til kostnader, arbeid 

og tid. 

7. Medlemsstatene skal gjennomføre egnede tiltak for å nå 

målene om sosial og økonomisk utjevning og miljøvern, som 

kan omfatte midler for å motvirke klimaendringer, samt 

forsyningssikkerhet. Slike tiltak kan blant annet omfatte egnede 

økonomiske stimuleringstiltak, eventuelt ved bruk av alle 

tilgjengelige midler på nasjonalt plan og fellesskapsplan, til 

vedlikehold og bygging av den nødvendige nettinfrastrukturen, 

herunder overføringskapasitet. 

8. For å fremme energieffektivisering skal medlemsstatene 

eller, dersom en medlemsstat har fastsatt dette, regulerings-

myndigheten sterkt anbefale at naturgassforetak optimerer 

bruken av gass, for eksempel ved å levere energistyrings-

tjenester, utvikle nye metoder for prisfastsettelse eller 

eventuelt innføre intelligente målesystemer eller intelligente 

nett. 

9. Medlemsstatene skal sørge for at det etableres felles 

kontaktpunkter der forbrukerne kan innhente alle nødvendige 

opplysninger om sine rettigheter, gjeldende lovgivning og 

muligheter for tvisteløsning i tilfelle av en tvist. Slike 

kontaktpunkter kan være en del av generelle forbruker-

informasjonspunkter. 

Medlemsstatene skal sikre at det finnes en uavhengig ordning 

i form av et energiombud eller et forbrukerorgan for å sikre 

effektiv behandling av klager og utenrettslig tvisteløsning. 

10. Medlemsstatene kan vedta ikke å anvende bestemmel-

sene i artikkel 4 på distribusjon, i den grad anvendelsen av 

dem juridisk eller faktisk ville hindre oppfyllelsen av de 

forpliktelser som naturgassforetakene er pålagt av hensyn til 

allmenne økonomiske interesser, og i den grad utviklingen av 

handelen ikke påvirkes i et omfang som strider mot Felles-

skapets interesser. Fellesskapets interesser omfatter blant 

annet konkurranse med hensyn til berettigede kunder i 

samsvar med dette direktiv og traktatens artikkel 86. 

11.  Medlemsstatene skal, når dette direktiv er gjennomført, 

underrette Kommisjonen om alle tiltak som er truffet for å 

oppfylle forpliktelsene til å yte offentlig tjeneste, herunder 

forbruker- og miljøvern, og deres mulige virkning på nasjonal 

og internasjonal konkurranse, uavhengig av om slike tiltak 

krever et unntak fra bestemmelsene i dette direktiv. De skal 

deretter hvert annet år underrette Kommisjonen om eventuelle 

endringer av slike tiltak, uavhengig av om de krever et unntak 

fra dette direktiv. 

12.  Kommisjonen skal i samråd med de berørte parter, herunder 

medlemsstatene, de nasjonale reguleringsmyndighetene, for-

brukerorganisasjoner og naturgassforetak, utarbeide en klar og 

kortfattet sjekkliste for energiforbrukere, med praktiske opp-

lysninger om energiforbrukernes rettigheter. Medlemsstatene skal 

sikre at gassleverandørene og operatørene av distribusjonsnett, i 

samarbeid med reguleringsmyndigheten, tar de nødvendige skritt 

for at deres forbrukere skal få et eksemplar av sjekklisten for 

energiforbrukere, og skal sørge for at den gjøres offentlig 

tilgjengelig. 

Artikkel 4 

Framgangsmåte for å gi tillatelse 

1. Dersom det kreves tillatelse til bygging eller drift av 

naturgassanlegg (for eksempel lisens, bevilling, konsesjon, 

avtale eller godkjenning), skal medlemsstatene eller enhver 

vedkommende myndighet som de utpeker, gi tillatelse til å 

bygge og/eller drive slike anlegg, gassrørledninger og tilknyttet 

utstyr på medlemsstatenes territorium, i samsvar med nr. 2–4. 

Medlemsstatene eller enhver vedkommende myndighet som de 

utpeker, kan også på samme grunnlag gi tillatelse til forsyning 

av naturgass og tillatelse til grossister. 

2. Dersom medlemsstatene har en tillatelsesordning, skal de 

fastsette kriterier som er objektive og ikke-diskriminerende, 

som skal oppfylles av foretak som søker om tillatelse til å bygge 

og/eller drive naturgassanlegg eller tillatelse til å levere 

naturgass. De ikke-diskriminerende kriteriene og framgangs-

måtene for tildeling av tillatelser skal offentliggjøres. Medlems-

statene skal sikre at framgangsmåtene for tildeling av tillatelse 

for anlegg, rørledninger og tilhørende utstyr tar hensyn til 

prosjektets betydning for det indre marked for naturgass, 

dersom det er relevant. 

3. Medlemsstatene skal sørge for at begrunnelsen for et 

avslag på en søknad om tillatelse er objektiv og ikke-diskrimi-

nerende, og at den oversendes søkeren. Begrunnelsen for 

avslaget skal oversendes Kommisjonen til underretning. 

Medlemsstatene skal utarbeide en framgangsmåte som gir 

søkeren mulighet til å klage på et slikt avslag. 

4. Med sikte på utvikling av områder som nylig har fått 

gassforsyning, og effektiv drift i alminnelighet, kan medlems-

statene, med forbehold for artikkel 38, avslå å gi ny tillatelse til 

bygging og drift av distribusjonsnett via gassrørledninger i et 

bestemt område, når det allerede er opprettet eller planlagt å 

opprette slike nett i dette området, og dersom den eksisterende 

eller planlagte kapasiteten ikke er sprengt.  
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Artikkel 5 

Overvåking av forsyningssikkerhet 

Medlemsstatene skal sørge for at forsyningssikkerheten 

overvåkes. Når medlemsstatene anser det som hensiktsmessig, 

kan de delegere denne oppgaven til reguleringsmyndighetene 

nevnt i artikkel 39 nr. 1. Denne overvåkingen skal særlig 

omfatte balansen mellom tilbud og etterspørsel i det nasjonale 

markedet, forventet framtidig etterspørsel og tilgjengelige 

forsyninger, ytterligere kapasitet under planlegging eller 

bygging, nettenes kvalitets- og vedlikeholdsnivå samt tiltak for 

å dekke perioder med uvanlig stor etterspørsel og håndtere 

bortfall av forsyninger fra en eller flere leverandører. Ved-

kommende myndigheter skal innen 31. juli hvert år 

offentliggjøre en rapport som viser resultatene av overvåkingen 

av disse forholdene, samt eventuelle tiltak som er truffet eller 

planlagt i den forbindelse, og skal umiddelbart oversende denne 

rapporten til Kommisjonen. 

Artikkel 6 

Regional solidaritet 

1. For å sikre forsyningssikkerheten på det indre marked 

for naturgass skal medlemsstatene samarbeide for å fremme 

regional og bilateral solidaritet. 

2. Et slikt samarbeid skal omfatte situasjoner som på kort 

sikt fører til eller sannsynligvis vil føre til et alvorlig avbrudd i 

forsyningen som påvirker en medlemsstat. Det skal omfatte 

a) samordning av nasjonale nødtiltak omhandlet i artikkel 8 i 

rådsdirektiv 2004/67/EF av 26. april 2004 om tiltak for å 

opprettholde forsyningssikkerheten for naturgass(1), 

b) identifikasjon og ved behov utvikling eller oppgradering 

av overføringsforbindelser for elektrisk kraft og naturgass, 

og 

c) vilkår og praktiske metoder for gjensidig bistand. 

3. Kommisjonen og de andre medlemsstatene skal holdes 

underrettet om slikt samarbeid. 

4. Kommisjonen kan vedta retningslinjer for regionalt 

samarbeid i en solidarisk ånd. Disse tiltakene, som har som 

formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i dette 

direktiv ved å utfylle det, skal vedtas etter framgangsmåten 

med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 51 nr. 3. 

Artikkel 7 

Fremming av regionalt samarbeid 

1. Medlemsstatene og reguleringsmyndighetene skal 

samarbeide med sikte på å integrere sine nasjonale markeder på 

ett eller flere regionale nivåer som et første skritt mot 

opprettelsen av et fullt liberalisert indre marked. Særlig skal 

  

(1) EUT L 127 av 29.4.2004, s. 92. 

reguleringsmyndighetene, dersom medlemsstatene har fastsatt 

dette, eller medlemsstatene fremme og lette regionalt samarbeid 

mellom operatører av transmisjonsnett, herunder om grense-

kryssende forhold, med sikte på å skape et konkurransebasert 

indre marked for naturgass, oppnå ensartede rettslige, 

administrative og tekniske rammer og lette integrasjon av de 

isolerte systemene som danner såkalte gassøyer, som fortsatt 

finnes i Fellesskapet. Dette regionale samarbeidet skal omfatte 

samarbeid i geografiske områder som er fastsatt i samsvar med 

artikkel 12 nr. 3 i forordning (EF) nr. 715/2009. Samarbeidet 

kan omfatte andre geografiske områder. 

2. Byrået skal samarbeide med nasjonale regulerings-

myndigheter og operatører av transmisjonsnett for å sikre at de 

ulike regionenes rammeregler er forenlige med målet om å 

skape et konkurransebasert indre marked for naturgass. I tilfeller 

der Byrået anser at det er behov for bindende regler for et slikt 

samarbeid, skal det komme med hensiktsmessige anbefalinger. 

3. Medlemsstatene skal ved gjennomføringen av dette 

direktiv sikre at operatører av transmisjonsnett har ett eller flere 

integrerte nett på regionalt plan som omfatter to eller flere 

medlemsstater, med tanke på kapasitetstildeling og kontroll av 

nettets sikkerhet. 

4. Dersom vertikalt integrerte operatører av transmisjonsnett 

deltar i et fellesforetak opprettet med sikte på å gjennomføre 

slikt samarbeid, skal fellesforetaket opprette og gjennomføre et 

samsvarsprogram som fastsetter tiltakene som skal treffes for å 

sikre at diskriminerende og konkurransebegrensende atferd 

utelukkes. Dette samsvarsprogrammet skal fastsette hvilke 

spesifikke forpliktelser de ansatte har med henblikk på å nå 

målet om å utelukke diskriminerende og konkurranse-

begrensende atferd. Det skal godkjennes av Byrået. Over-

holdelsen av programmet skal uavhengig overvåkes av de 

samsvarsansvarlige hos de vertikalt integrerte operatørene av 

transmisjonsnett. 

Artikkel 8 

Tekniske forskrifter 

Reguleringsmyndighetene, dersom medlemsstatene har fastsatt 

dette, eller medlemsstatene skal sørge for at det utarbeides og 

offentliggjøres tekniske sikkerhetskriterier og tekniske 

forskrifter med tekniske minstekrav til konstruksjon og drift når 

det gjelder tilkopling til nettet av LNG-anlegg, lagringsanlegg, 

andre transmisjons- eller distribusjonsnett og direkteledninger. 

Disse tekniske forskriftene skal sikre samvirkingsevnen mellom 

nettene og være objektive og ikke-diskriminerende. Byrået kan 

ved behov utarbeide hensiktsmessige anbefalinger med sikte på 

å oppnå samsvar med forskriftene. Forskriftene skal meddeles 

Kommisjonen i samsvar med artikkel 8 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 1998 om en informasjons-

prosedyre for standarder og tekniske forskrifter samt regler for 

informasjonssamfunnstjenester(2).  

  

(2) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37. 
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KAPITTEL III 

TRANSMISJON, LAGRING OG LNG 

Artikkel 9 

Rettslig atskillelse av transmisjonsnett og operatører av 

transmisjonsnett 

1. Medlemsstatene skal sikre at, fra og med 3. mars 2012, 

a) hvert foretak som eier et transmisjonsnett, opptrer som 

operatør av transmisjonsnett, 

b) samme person eller personer ikke har rett til 

i) direkte eller indirekte å utøve kontroll over et foretak 

som utøver produksjons- eller forsyningsvirksomhet, 

og til direkte eller indirekte å utøve kontroll eller noen 

rettighet over en operatør av transmisjonsnett eller over 

et transmisjonsnett, eller 

ii) direkte eller indirekte å utøve kontroll over en operatør 

av transmisjonsnett eller over et transmisjonsnett, og til 

direkte eller indirekte å utøve kontroll eller noen 

rettighet over et foretak som utøver produksjons- eller 

forsyningsvirksomhet, 

c) samme person eller personer ikke har rett til å utpeke 

medlemmer av kontrollorganet, styret eller organer som 

representerer foretaket juridisk, for en operatør av 

transmisjonsnett eller et transmisjonsnett, og til direkte eller 

indirekte å utøve kontroll eller noen rettighet over et foretak 

som utøver produksjons- eller forsyningsvirksomhet, og 

d) samme person ikke har rett til å være medlem av 

kontrollorganet, styret eller organer som representerer 

foretaket juridisk, for både et foretak som utøver 

produksjons- eller forsyningsvirksomhet, og for en operatør 

av transmisjonsnett eller et transmisjonsnett. 

2. Rettighetene nevnt i nr. 1 bokstav b) og c) skal særlig 

omfatte 

a) retten til å utøve stemmeretter, 

b) retten til å utpeke medlemmer av kontrollorganet, styret 

eller organer som representerer foretaket juridisk, eller 

c) retten til å ha aksjemajoriteten. 

3. I nr. 1 bokstav b) skal begrepet «foretak som utøver 

produksjons- eller forsyningsvirksomhet» omfatte det til-

svarende begrepet i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/72/EF av 13. juli 2009 om felles regler for det indre 

marked for elektrisk kraft(1), og begrepene «operatør av trans-

misjonsnett» og «transmisjonsnett» skal omfatte de tilsvarende 

begrepene i nevnte direktiv. 

4. Medlemsstatene kan gjøre unntak fra nr. 1 bokstav b) og 

c) inntil 3. mars 2013, forutsatt at operatørene av trans-

misjonsnett ikke er del av et vertikalt integrert foretak. 

5. Forpliktelsen fastsatt i nr. 1 bokstav a) skal anses for 

oppfylt dersom to eller flere foretak som eier transmisjonsnett, 

har opprettet et fellesforetak som fungerer som operatør av de 

berørte transmisjonsnettene i to eller flere medlemsstater. Ikke 

noe annet foretak kan være del av fellesforetaket med mindre 

det er godkjent i henhold til artikkel 14 som en uavhengig 

nettoperatør eller som en uavhengig transmisjonsoperatør i 

henhold til kapittel IV. 

6. Dersom personen nevnt i nr. 1 bokstav b), c) og d) er 

identisk med medlemsstaten eller et annet offentlig organ, skal 

to separate offentlige organer som utøver kontroll over en 

operatør av transmisjonsnett eller over et transmisjonsnett på 

den ene siden, og over et foretak som utøver produksjons- eller 

forsyningsvirksomhet på den andre, ved gjennomføringen av 

denne artikkel ikke anses for å være samme person eller 

personer. 

7. Medlemsstatene skal sikre at verken forretningsmessig 

følsomme opplysninger nevnt i artikkel 16 som innehas av en 

operatør av transmisjonsnett som har vært del av et vertikalt 

integrert foretak, eller ansatte hos en slik operatør av trans-

misjonsnett, overføres til foretak som utøver produksjons- eller 

forsyningsvirksomhet. 

8. Dersom transmisjonsnettet per 3. september 2009 tilhører 

et vertikalt integrert foretak, kan en medlemsstat beslutte ikke å 

anvende nr. 1. 

I et slikt tilfelle skal den berørte medlemsstat enten 

a) utpeke en uavhengig nettoperatør i samsvar med artikkel 

14, eller 

b) overholde bestemmelsene i kapittel IV. 

9. Dersom transmisjonsnettet per 3. september 2009 

tilhører et vertikalt integrert foretak og det finnes ordninger 

som sikrer operatøren av transmisjonsnettet uavhengighet mer 

effektivt enn bestemmelsene i kapittel IV, kan en medlemsstat 

beslutte ikke å anvende nr. 1.  

  

(1) EUT L 211 av 14.8.2009, s. 55. 
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10. Før et foretak godkjennes og utpekes som operatør av 

transmisjonsnett i henhold til nr. 9, skal det sertifiseres i 

samsvar med framgangsmåtene fastsatt i artikkel 10 nr. 4, 5 og 

6 i dette direktiv og artikkel 3 i forordning (EF) nr. 715/2009, 

som fastsetter at Kommisjonen skal kontrollere at den aktuelle 

ordningen klart sikrer operatøren av transmisjonsnettet 

uavhengighet mer effektivt enn bestemmelsene i kapittel IV. 

11. Vertikalt integrerte foretak som eier et transmisjonsnett, 

skal ikke under noen omstendighet hindres i å treffe tiltak for 

å overholde nr. 1. 

12. Foretak som utøver produksjons- eller forsynings-

virksomhet, skal ikke under noen omstendighet direkte eller 

indirekte kunne ta kontroll over eller utøve noen rettighet over 

rettslig atskilte operatører av transmisjonsnett i medlemsstater 

som anvender nr. 1. 

Artikkel 10 

Utpeking og sertifisering av operatører av 

transmisjonsnett 

1. Før et foretak kan godkjennes og utpekes som operatør av 

transmisjonsnett, skal det sertifiseres i samsvar med fram-

gangsmåten fastsatt i nr. 4, 5 og 6 i denne artikkel og artikkel 3 i 

forordning (EF) nr. 715/2009. 

2. Foretak som eier et transmisjonsnett, og som er blitt 

sertifisert i samsvar med sertifiseringsprosedyren av den 

nasjonale reguleringsmyndigheten fordi de oppfyller kravene i 

artikkel 9, skal godkjennes og utpekes av medlemsstatene som 

operatører av transmisjonsnett. Utpekingen av operatører av 

transmisjonsnett skal meddeles Kommisjonen og offentliggjøres 

i Den europeiske unions tidende. 

3. Operatører av transmisjonsnett skal underrette regule-

ringsmyndigheten om eventuelle planlagte transaksjoner som 

kan komme til å kreve en ny vurdering av hvorvidt de 

oppfyller kravene i artikkel 9. 

4. Reguleringsmyndighetene skal kontrollere at operatørene 

av transmisjonsnett til enhver tid oppfyller kravene i artikkel 9. 

For å sikre slik oppfyllelse skal de innlede en sertifiserings-

prosedyre 

a) når de mottar underretning fra operatøren av transmisjons-

nettet i samsvar med nr. 3, 

b) av eget tiltak når de får kjennskap til en planlagt endring i 

rettigheter eller innflytelse over eiere eller operatører av 

transmisjonsnett som kan føre til overtredelse av artikkel 

9, eller når de har grunn til å tro at slik overtredelse har 

funnet sted, og 

c) etter begrunnet anmodning fra Kommisjonen. 

5. Reguleringsmyndighetene skal treffe en beslutning 

vedrørende sertifiseringen av en operatør av transmisjonsnett 

senest fire måneder etter datoen for mottak av underretningen 

fra operatøren av transmisjonsnettet eller datoen for Kommi-

sjonens anmodning. Etter utløpet av denne fristen skal 

sertifiseringen anses som innvilget. Reguleringsmyndighetens 

uttrykkelige eller underforståtte beslutning skal begynne å 

gjelde først etter at framgangsmåten fastsatt i nr. 6 er avsluttet. 

6. Tilsynsmyndigheten skal omgående underrette Kommi-

sjonen om den uttrykkelige eller underforståtte beslutningen 

vedrørende sertifisering av en operatør av transmisjonsnett, 

sammen med alle relevante opplysninger i forbindelse med 

beslutningen. Kommisjonen skal handle i samsvar med fram-

gangsmåten fastsatt i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 715/2009. 

7. Reguleringsmyndighetene og Kommisjonen kan anmode 

operatører av transmisjonsnett og foretak som utøver 

produksjons- eller forsyningsvirksomhet, om alle opplysninger 

som er relevante for at de skal kunne utføre sine oppgaver i 

henhold til denne artikkel. 

8. Reguleringsmyndighetene og Kommisjonen skal sørge for 

at forretningsmessig følsomme opplysninger behandles 

fortrolig. 

Artikkel 11 

Sertifisering med hensyn til tredjestater 

1. Dersom en eier eller operatør av transmisjonsnett som 

kontrolleres av en eller flere personer fra en eller flere 

tredjestater, søker om sertifisering, skal reguleringsmyndigheten 

underrette Kommisjonen. 

Reguleringsmyndigheten skal også underrette Kommisjonen 

omgående om eventuelle omstendigheter som kan føre til at en 

eller flere personer fra en eller flere tredjestater får kontroll 

over et transmisjonsnett eller en operatør av transmisjonsnett. 

2. Operatøren av transmisjonsnett skal underrette regule-

ringsmyndigheten om eventuelle omstendigheter som kan føre 

til at en eller flere personer fra en eller flere tredjestater får 

kontroll over transmisjonsnettet eller operatøren av trans-

misjonsnettet. 

3. Reguleringsmyndigheten skal vedta et utkast til beslutning 

vedrørende sertifisering av en operatør av transmisjonsnett 

senest fire måneder etter mottak av underretningen fra denne. 

Den skal nekte sertifisering dersom det ikke er påvist 

a) at den berørte enheten oppfyller kravene i artikkel 9, og  

b) overfor reguleringsmyndigheten eller en annen ved-

kommende myndighet som er utpekt av medlemsstaten, at 

sertifiseringen ikke vil innebære risiko for forsynings-

sikkerheten for energi til medlemsstaten og Fellesskapet. 

Ved vurderingen av dette spørsmålet skal regulerings-

myndigheten eller den andre vedkommende myndigheten 

som er utpekt for formålet, ta hensyn til   
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i) Fellesskapets rettigheter og plikter overfor den berørte 

tredjestaten i henhold til folkeretten, herunder enhver 

avtale inngått med en eller flere tredjestater som 

Fellesskapet er part i, og som omhandler forsynings-

sikkerheten for energi, 

ii) medlemsstatenes rettigheter og plikter overfor den 

berørte tredjestaten i henhold til avtaler som er inngått 

med den, forutsatt at de er i samsvar med fellesskaps-

retten, og 

iii) andre særlige forhold og omstendigheter i saken og i 

den berørte tredjestaten. 

4. Reguleringsmyndigheten skal omgående meddele 

Kommisjonen sin beslutning, sammen med alle relevante 

opplysninger i forbindelse med den. 

5. Før reguleringsmyndigheten vedtar en beslutning om 

sertifisering, skal medlemsstatene sørge for at regulerings-

myndigheten eller den utpekte vedkommende myndigheten 

nevnt i nr. 3 bokstav b) anmoder om en uttalelse fra Kommi-

sjonen om hvorvidt 

a) den berørte enheten oppfyller kravene i artikkel 9, og  

b) sertifiseringen kan gis uten risiko for forsyningssikkerheten 

for energi til Fellesskapet. 

6. Kommisjonen skal undersøke anmodningen nevnt i nr. 5 

så snart den mottas. Senest to måneder etter at anmodningen er 

mottatt, skal Kommisjonen avgi sin uttalelse til den nasjonale 

reguleringsmyndigheten eller til den utpekte vedkommende 

myndigheten, dersom anmodningen kom fra den. 

Kommisjonen kan ved utarbeiding av uttalelsen anmode om 

synspunkter fra Byrået, den berørte medlemsstaten og berørte 

parter. Dersom Kommisjonen kommer med en slik anmodning, 

skal tomånedersfristen forlenges med to måneder. 

Dersom det ikke foreligger en uttalelse fra Kommisjonen 

innen fristene nevnt i første og annet ledd, skal Kommisjonen 

anses ikke å ha innvendinger mot reguleringsmyndighetens 

beslutning. 

7. Ved vurderingen av om kontroll utøvd av en eller flere 

personer fra en eller flere tredjestater vil innebære en risiko for 

energiforsyningssikkerheten til Fellesskapet, skal Kommisjonen 

ta hensyn til 

a) de særlige omstendighetene i saken og i den eller de 

berørte tredjestatene, og 

b) Fellesskapets rettigheter og plikter overfor den eller de 

berørte tredjestatene i henhold til folkeretten, herunder 

avtaler inngått med en eller flere tredjestater som 

Fellesskapet er part i, og som omhandler spørsmålene om 

forsyningssikkerhet. 

8. De nasjonale reguleringsmyndighetene skal senest to 

måneder etter utløpet av fristen nevnt i nr. 6 treffe endelig 

beslutning vedrørende sertifisering. Når den nasjonale regule-

ringsmyndigheten treffer endelig beslutning, skal den ta størst 

mulig hensyn til Kommisjonens uttalelse. Medlemsstatene skal 

under enhver omstendighet ha rett til å nekte sertifisering 

dersom sertifisering vil innebære risiko for medlemsstatens eller 

en annen medlemsstats forsyningssikkerhet for energi. Når 

medlemsstaten har utpekt en annen vedkommende myndighet til 

å vurdere nr. 3 bokstav b), kan den kreve at den nasjonale 

reguleringsmyndigheten treffer sin endelige beslutning i 

samsvar med vurderingen fra nevnte vedkommende myndighet. 

Reguleringsmyndighetens endelige beslutning skal offentlig-

gjøres sammen med Kommisjonens uttalelse. Dersom den 

endelige beslutningen avviker fra Kommisjonens uttalelse, skal 

den berørte medlemsstaten sammen med beslutningen 

framlegge og offentliggjøre begrunnelsen for beslutningen. 

9. Ingenting i denne artikkel skal berøre medlemsstatenes 

rett til å utøve nasjonal rettslig kontroll, i samsvar med felles-

skapsretten, for å beskytte rettmessige sikkerhetsinteresser. 

10. Kommisjonen kan vedta retningslinjer med nærmere 

opplysninger om framgangsmåten som skal følges ved anven-

delse av denne artikkel. Disse tiltakene, som har som formål å 

endre ikke-grunnleggende bestemmelser i dette direktiv ved å 

utfylle det, skal vedtas etter framgangsmåten med forskrifts-

komité med kontroll nevnt i artikkel 51 nr. 3. 

11.  Denne artikkel, med unntak av nr. 3 bokstav a), får også 

anvendelse på medlemsstater som omfattes av et unntak i 

henhold til artikkel 49. 

Artikkel 12 

Utpeking av operatører av lagrings- og LNG-anlegg 

For et tidsrom som medlemsstatene skal fastsette idet de tar 

hensyn til effektivitet og økonomisk balanse, skal medlems-

statene utpeke eller anmode naturgassforetak som eier lagrings- 

eller LNG-anlegg, om å utpeke én eller flere operatører av 

lagrings- og LNG-anlegg. 

Artikkel 13 

Oppgaver for operatører av transmisjonsnett, 

lagringsanlegg og/eller LNG-anlegg 

1. Hver operatør av transmisjonsnett, lagringsanlegg og/ 

eller LNG-anlegg skal 

a) på økonomisk akseptable vilkår og med behørig hensyn til 

miljøet, drive, vedlikeholde og utvikle sikre, pålitelige og 

effektive transmisjons-, lagrings- og/eller LNG-anlegg for 

å sikre et åpent marked og sørge for egnede midler til å 

oppfylle forpliktelsene om å yte tjenester,  
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b) unngå forskjellsbehandling av nettbrukere eller grupper av 

nettbrukere, særlig til fordel for egne tilknyttede foretak, 

c) utlevere til andre operatører av transmisjonsnett, lagrings-

anlegg, LNG-anlegg og/eller distribusjonsnett tilstrekkelige 

opplysninger til å sikre at transport og lagring av naturgass 

kan foregå på en måte som er forenlig med en sikker og 

effektiv drift av samkjøringsnettet, og 

d) gi nettbrukerne de opplysningene de trenger for å få effektiv 

tilgang til nettet. 

2. Hver operatør av transmisjonsnett skal bygge opp 

tilstrekkelig kapasitet over landegrensene til å integrere en 

europeisk transmisjonsinfrastruktur som har kapasitet til å 

etterkomme all økonomisk rimelig og teknisk mulig etterspørsel 

etter kapasitet, og som tar hensyn til forsyningssikkerheten for 

gass. 

3. De regler for balansering gasstransmisjonsnettet som 

vedtas av operatører av transmisjonsnett, skal være objektive, 

oversiktlige og ikke-diskriminerende, noe som også gjelder 

reglene for nettbrukernes betaling for bruk av deres nett i 

forbindelse med ubalanse i energiforsyningen. Vilkår, herunder 

regler og tariffer, for slike tjenester som ytes av operatører av 

transmisjonsnett, skal fastsettes i henhold til en metode som er 

forenlig med artikkel 41 nr. 6, på en ikke-diskriminerende måte 

som gjenspeiler kostnadene, og de skal offentliggjøres. 

4. Reguleringsmyndighetene, dersom medlemsstatene har 

fastsatt dette, eller medlemsstatene kan kreve at operatører av 

transmisjonsnett oppfyller minstekrav til vedlikehold og 

utvikling av transmisjonsnettet, herunder overføringskapasitet. 

5. Operatører av transmisjonsnett skal anskaffe den energien 

de bruker for å ivareta sine funksjoner, i henhold til oversiktlige, 

ikke-diskriminerende og markedsbaserte framgangsmåter. 

Artikkel 14 

Uavhengige nettoperatører 

1. Dersom transmisjonsnettet per 3. september 2009 tilhører 

et vertikalt integrert foretak, kan medlemsstatene beslutte ikke å 

anvende artikkel 9 nr. 1 og utpeke en uavhengig nettoperatør 

etter forslag fra eieren av transmisjonsnettet. En slik utpeking 

skal godkjennes av Kommisjonen. 

2. Medlemsstaten kan godkjenne og utpeke en uavhengig 

nettoperatør bare dersom 

a) søkeren har vist at den oppfyller kravene i artikkel 9 nr. 1 

bokstav b), c) og d), 

b) søkeren har vist at den råder over de nødvendige 

finansielle, tekniske, fysiske og menneskelige ressurser til 

å utføre oppgavene i henhold til artikkel 13, 

c) søkeren har forpliktet seg til å overholde en tiårig 

nettutviklingsplan som overvåkes av reguleringsmyndig-

heten, 

d) eieren av transmisjonsnettet har vist at den kan oppfylle 

sine forpliktelser i henhold til nr. 5; for dette formål skal 

den legge fram alle utkast til avtaler med foretaket som 

søker, og eventuelle andre relevante enheter, og 

e) søkeren har vist at den kan oppfylle sine forpliktelser i 

henhold til forordning (EF) nr. 715/2009, herunder 

samarbeid mellom operatører av transmisjonsnett på 

europeisk og nasjonalt plan. 

3. Foretak som reguleringsmyndighetene har sertifisert 

fordi de overholder kravene i artikkel 11 og nr. 2 i denne 

artikkel, skal godkjennes og utpekes av medlemsstatene som 

uavhengige nettoperatører. Framgangsmåten for sertifisering i 

enten artikkel 10 i dette direktiv og artikkel 3 i forordning 

(EF) nr. 715/2009 eller i artikkel 11 i dette direktiv skal 

anvendes. 

4. Hver uavhengig nettoperatør skal være ansvarlig for 

tildeling og administrasjon av tilgang for tredjemann, 

herunder innkreving av tilgangsavgifter og flaskehalsavgifter, 

og for drift, vedlikehold og utvikling av transmisjonsnettet 

samt for å sikre nettets evne på lang sikt til å dekke en rimelig 

etterspørsel gjennom investeringsplanlegging. Ved utvikling 

av transmisjonsnettet skal den uavhengige nettoperatøren være 

ansvarlig for planlegging (herunder framgangsmåten for 

tildeling av tillatelse), bygging og ferdigstillelse av den nye 

infrastrukturen. For dette formål skal den uavhengige 

nettoperatøren fungere som operatør av transmisjonsnettet i 

samsvar med dette kapittel. Eieren av transmisjonsnettet skal 

ikke være ansvarlig for tildeling og administrasjon av tilgang 

for tredjemann eller for investeringsplanlegging. 

5. Når en uavhengig nettoperatør er utpekt, skal eieren av 

transmisjonsnettet 

a) tilby den uavhengige nettoperatøren det samarbeidet og 

den støtten som er nødvendig for at denne kan utføre sine 

oppgaver, herunder alle relevante opplysninger, 

b) finansiere de investeringer som den uavhengige nettopera-

tøren har vedtatt, og som er godkjent av regulerings-

myndigheten, eller gi sitt samtykke til at investeringene 

finansieres av enhver berørt part, herunder den uavhengige 

nettoperatøren; de aktuelle finansieringsordningene skal 

godkjennes av reguleringsmyndigheten; før slik god-

kjenning gis, skal reguleringsmyndigheten rådføre seg med 

eieren av transmisjonsnettet sammen med andre berørte 

parter,  
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c) sikre dekning av erstatningsansvaret i tilknytning til 

netteiendelene, unntatt erstatningsansvaret i tilknytning til 

den uavhengige nettoperatørens oppgaver, og 

d) gi garantier for å lette finansiering av eventuell utbygging 

av nettet, unntatt investeringer som eieren i samsvar med 

bokstav b) har gitt sitt samtykke til at kan finansieres av 

enhver berørt part, herunder den uavhengige nettoperatøren. 

6. Vedkommende nasjonale konkurransemyndighet skal gis 

alle nødvendige fullmakter for i nært samarbeid med regule-

ringsmyndigheten å kunne kontrollere at eieren av trans-

misjonsnettet oppfyller sine forpliktelser i henhold til nr. 5. 

Artikkel 15 

Rettslig atskillelse av eiere av transmisjonsnett og 

operatører av lagringsanlegg 

1. Dersom en uavhengig nettoperatør er utpekt, skal en eier 

av transmisjonsnett og en operatør av lagringsanlegg som er del 

av vertikalt integrerte foretak, være uavhengige, i det minste 

med hensyn til juridisk form, organisering og beslutningstaking, 

av annen virksomhet som ikke gjelder transmisjon, distribusjon 

og lagring. 

Denne artikkel gjelder bare for lagringsanlegg som er teknisk 

og/eller økonomisk nødvendige for effektiv tilgang til nettet 

med tanke på forsyning av kundene i henhold til artikkel 33. 

2. For å sikre uavhengigheten til eieren av transmisjonsnett 

og operatøren av lagringsanlegg nevnt i nr. 1 gjelder følgende 

minstekriterier: 

a) Personer som har ledelsesansvar for eieren av transmisjons-

nettet og operatøren av lagringsanlegget, kan ikke inngå i 

foretaksstrukturer i det integrerte naturgassforetaket som 

har direkte eller indirekte ansvar for den daglige driften 

med hensyn til produksjon og forsyning av naturgass. 

b) Det skal treffes egnede tiltak for å sikre at de yrkesmessige 

interessene til personer som har ledelsesansvar for eieren av 

transmisjonsnettet og operatøren av lagringsanlegget, tas 

hensyn til på en måte som sikrer at de er i stand til å opptre 

uavhengig. 

c) Operatøren av lagringsanlegget skal ha en reell rett til å 

treffe beslutninger uavhengig av det integrerte naturgass-

foretaket om eiendeler som er nødvendige for å drive, 

vedlikeholde eller utvikle lagringsanlegget. Dette skal ikke 

være til hinder for at det kan foretas egnet samordning som 

sikrer vern av morselskapets økonomiske og forvaltnings-

messige overvåkingsrettigheter med hensyn til avkastning-

en, som er indirekte underlagt bestemmelsene i artikkel 41 

nr. 6, på midler investert i et datterselskap. Dette skal særlig 

gjøre det mulig for morselskapet å godkjenne den årlige 

finansieringsplanen, eller et tilsvarende dokument, for 

operatøren av lagringsanlegget og å fastsette samlede 

grenser for datterselskapets gjeldsnivå. Morselskapet skal 

ikke kunne gi instrukser med hensyn til den daglige driften 

eller enkeltbeslutninger om bygging eller oppgradering av 

lagringsanlegg, så lenge disse beslutningene ikke 

overskrider vilkårene i den godkjente finansieringsplanen 

eller et tilsvarende dokument 

d) Eieren av transmisjonsnettet og operatøren av lagrings-

anlegget skal utarbeide et samsvarsprogram som beskriver 

de tiltak som er truffet for å sikre at diskriminerende 

atferd er utelukket, og sikre kontroll av at programmet 

følges. Samsvarsprogrammet skal fastsette hvilke 

spesifikke forpliktelser de ansatte er pålagt med henblikk 

på å nå disse målene. En årsrapport med en beskrivelse av 

de tiltak som er truffet, skal legges fram for regulerings-

myndigheten av den personen eller det organet som har 

ansvar for overvåking av samsvarsprogrammet, og skal 

offentliggjøres. 

3. Kommisjonen kan vedta retningslinjer for å sikre at eieren 

av transmisjonsnettet og operatøren av lagringsanlegget helt og 

fullt etterlever nr. 2 i denne artikkel. Disse tiltakene, som har 

som formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i dette 

direktiv ved å utfylle det, skal vedtas etter framgangsmåten med 

forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 51 nr. 3. 

Artikkel 16 

Krav om fortrolighet for operatører og eiere av 

transmisjonsnett 

1. Hver operatør av transmisjonsnett, lagringsanlegg og/eller 

LNG-anlegg og hver eier av transmisjonsnett skal, med 

forbehold for artikkel 30 eller enhver annen lovbestemt opplys-

ningsplikt, sørge for fortrolig behandling av forretningsmessig 

følsomme opplysninger som den mottar i forbindelse med 

utøvelsen av sin virksomhet, og skal hindre at opplysninger om 

egen virksomhet som kan gi forretningsmessige fordeler, blir 

gitt videre på en diskriminerende måte. Særlig skal forretnings-

messig følsomme opplysninger ikke gis videre til de andre 

delene av foretaket, med mindre det er nødvendig for å 

gjennomføre en forretningstransaksjon. For å sikre full over-

holdelse av reglene om atskillelse av informasjon skal 

medlemsstatene sikre at eieren av transmisjonsnettet, herunder 

operatøren av distribusjonsnettet når det gjelder en kombinert 

operatør, og de andre delene av foretaket ikke bruker felles 

tjenester, for eksempel felles juridiske tjenester, bortsett fra rent 

administrative funksjoner eller IT-funksjoner. 

2. Operatører av transmisjonsnett, lagringsanlegg og/eller 

LNG-anlegg skal ikke, i forbindelse med tilknyttede foretaks 

salg eller kjøp av naturgass, misbruke forretningsmessig 

følsomme opplysninger som de har fått fra tredjemann i 

forbindelse med tildeling av eller forhandling om tilgang til 

nettet.  
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3. Opplysninger som er nødvendige for en effektiv kon-

kurranse og et velfungerende marked, skal offentliggjøres. 

Denne forpliktelsen berører ikke kravet om å beskytte for-

retningsmessig følsomme opplysninger. 

KAPITTEL IV 

UAVHENGIG TRANSMISJONSOPERATØR 

Artikkel 17 

Eiendeler, utstyr, personale og identitet 

1. Operatører av transmisjonsnett skal ha alle nødvendige 

menneskelige, tekniske, fysiske og finansielle ressurser til å 

oppfylle sine forpliktelser i henhold til dette direktiv og til å 

utøve gasstransmisjonsvirksomhet, og særlig skal 

a) eiendeler som er nødvendige for gasstransmisjonsvirk-

somheten, herunder transmisjonsnettet, eies av operatøren 

av transmisjonsnettet, 

b) personell som er nødvendig for gasstransmisjonsvirk-

somheten, herunder for å utføre alle foretakets oppgaver, 

være ansatt av operatøren av transmisjonsnettet, 

c) innleie av personell og yting av tjenester til og fra andre 

deler av det vertikalt integrerte foretaket, være forbudt; en 

operatør av transmisjonsnett kan imidlertid yte tjenester til 

det vertikalt integrerte foretaket så lenge 

i) ytingen av disse tjenestene ikke forskjellsbehandler 

nettbrukerne, er tilgjengelig for alle nettbrukere på 

samme vilkår og ikke begrenser, vrir eller hindrer 

konkurransen innen produksjon eller forsyning, og 

ii) vilkårene for ytingen av disse tjenestene er godkjent 

av reguleringsmyndigheten, 

d) med forbehold for kontrollorganets beslutninger i henhold 

til artikkel 20, tilstrekkelige finansielle midler til framtidige 

investeringsprosjekter og/eller til utskifting av eksisterende 

eiendeler stilles til rådighet for operatøren av transmisjons-

nettet i god tid av det vertikalt integrerte foretaket etter en 

hensiktsmessig anmodning fra operatøren av transmisjons-

nettet. 

2. Gasstransmisjonsvirksomheten skal omfatte minst 

følgende oppgaver i tillegg til de som er angitt i artikkel 13: 

a) Representasjon av nettoperatøren og kontakt med 

tredjemenn og reguleringsmyndigheter. 

b) Representasjon av operatøren av transmisjonsnettet i det 

europeiske nettverket av operatører av transmisjonsnett 

for gass (ENTSO for gass). 

c) Tildeling og administrasjon av tilgang for tredjemann uten 

forskjellsbehandling av nettbrukere eller kategorier av 

nettbrukere. 

d) Innkreving av alle avgifter i tilknytning til transmisjons-

nettet, herunder tilgangsavgifter, balanseringsavgifter for 

tilleggstjenester, for eksempel gassbehandling, kjøp av 

tjenester (balanseringskostnader, kompensasjon for 

energitap). 

e) Drift, vedlikehold og utvikling av et sikkert, effektivt og 

økonomisk transmisjonsnett. 

f) Planlegging av investeringer som sikrer nettets evne på 

lang sikt til å dekke en rimelig etterspørsel, og som gir 

forsyningssikkerhet. 

g) Opprettelse av hensiktsmessige fellesforetak, herunder med 

en eller flere operatører av transmisjonsnett, gassbørser og 

andre relevante aktører med sikte på å nå målet om å 

videreutvikle regionale markeder eller fremme liberalise-

ringsprosessen. 

h) Alle foretakstjenester, herunder juridiske tjenester, 

regnskaps- og IT-tjenester. 

3. Operatører av transmisjonsnett skal være organisert i 

en juridisk form som nevnt i artikkel 1 i rådsdirektiv 

68/151/EØF(1). 

4. Operatøren av transmisjonsnettet skal ikke i sin foretaks-

profil, kommunikasjon, merkevarestrategi eller lokaler skape 

usikkerhet med hensyn til den separate identiteten av det 

vertikalt integrerte foretaket eller noen del av det. 

5. Operatøren av transmisjonsnettet skal ikke dele IT-

systemer eller -utstyr, fysiske lokaler eller tilgangskongroll-

systemer med noen del av det vertikalt integrerte foretaket eller 

bruke samme rådgivere eller eksterne leverandører for IT-

systemer eller -utstyr eller tilgangskontrollsystemer. 

6. Regnskapet til operatører av transmisjonsnett skal 

revideres av en annen revisor enn den som reviderer det 

vertikalt integrerte foretaket eller noen del av dette. 

Artikkel 18 

Uavhengighet for operatøren av transmisjonsnettet 

1. Med forbehold for kontrollorganets beslutninger i henhold 

til artikkel 20 skal operatøren av transmisjonsnettet ha  

  

(1) Første rådsdirektiv 68/151/EØF av 9. mars 1968 om samordning 

av de garantier som kreves i medlemsstatene av selskaper som 

definert i traktatens artikkel 58 annet ledd for å verne 

selskapsdeltakeres og tredjemanns interesser, med det formål å 

gjøre garantiene likeverdige (EFT L 65 av 14.3.1968, s. 8). 
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a) reell rett til å treffe beslutninger uavhengig av det vertikalt 

integrerte foretaket om eiendeler som er nødvendige for å 

drive, vedlikeholde eller utvikle transmisjonsnettet, og 

b) fullmakt til å reise kapital på kapitalmarkedet, særlig ved 

lån og kapitalforhøyelse. 

2. Operatøren av transmisjonsnettet skal til enhver tid 

opptre på en slik måte at det sikres at den har de nødvendige 

ressurser til å utøve transmisjonsvirksomheten på en korrekt 

og effektiv måte og til å utvikle og opprettholde et effektivt, 

sikkert og lønnsomt transmisjonsnett. 

3. Datterselskaper av det vertikalt integrerte foretaket som 

utøver produksjons- eller forsyningsvirksomhet, skal ikke ha 

noen direkte eller indirekte eierinteresser i operatøren av 

transmisjonsnettet. Operatøren av transmisjonsnettet skal 

verken ha noen direkte eller indirekte eierinteresser i noe 

datterselskap av det vertikalt integrerte foretaket som utøver 

produksjons- eller forsyningsvirksomhet, eller motta utbytte 

eller andre finansielle ytelser fra et slikt datterselskap. 

4. Den overordnede ledelsesstrukturen og vedtektene til 

operatøren av transmisjonsnettet skal sikre operatøren av 

transmisjonsnettet reell uavhengighet i samsvar med dette 

kapittel. Det vertikalt integrerte foretaket skal ikke direkte 

eller indirekte bestemme den konkurransemessige atferden til 

operatøren av transmisjonsnettet når det gjelder dens daglige 

aktiviteter og forvaltning av nettet eller virksomhet som er 

nødvendig for å utarbeide den tiårige nettutviklingsplanen i 

henhold til artikkel 22. 

5. I utførelsen av oppgavene i henhold til artikkel 13 og 

artikkel 17 nr. 2 i dette direktiv og i samsvar med artikkel 13 

nr. 1, artikkel 14 nr. 1 bokstav a), artikkel 16 nr. 2, 3 og 5, 

artikkel 18 nr. 6 og artikkel 21 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 715/2009 skal operatører av transmisjonsnett ikke forskjells-

behandle ulike personer eller enheter og skal ikke begrense, vri 

eller hindre konkurranse innen produksjon eller forsyning. 

6. Eventuelle kommersielle og finansielle forbindelser 

mellom det vertikalt integrerte foretaket og operatøren av trans-

misjonsnettet, herunder lån fra operatøren av transmisjonsnettet 

til det vertikalt integrerte foretaket, skal være i samsvar med 

markedsvilkårene. Operatøren av transmisjonsnettet skal føre 

detaljerte fortegnelser over slike kommersielle og finansielle 

forbindelser og skal på anmodning gjøre dem tilgjengelige for 

reguleringsmyndigheten. 

7. Operatøren av transmisjonsnettet skal legge fram alle 

kommersielle og finansielle avtaler med det vertikalt integrerte 

foretaket for reguleringsmyndigheten for godkjenning. 

8. Operatøren av transmisjonsnettet skal underrette regule-

ringsmyndigheten om de finansielle ressursene nevnt i artikkel 

17 nr. 1 bokstav d) som er tilgjengelige for framtidige 

investeringsprosjekter og/eller for utskifting av eksisterende 

eiendeler. 

9. Det vertikalt integrerte foretaket skal avstå fra alle 

handlinger som vil være til ulempe for eller hindre operatøren 

av transmisjonsnettet i å oppfylle sine forpliktelser i henhold til 

dette kapittel, og skal ikke kreve at operatøren av transmisjons-

nettet må be om tillatelse fra det vertikalt integrerte foretaket for 

å oppfylle disse forpliktelsene. 

10. Et foretak som reguleringsmyndigheten har sertifisert 

fordi det oppfyller kravene i dette kapittel, skal godkjennes og 

utpekes som operatør av transmisjonsnettet av den berørte 

medlemsstaten. Framgangsmåten for sertifisering i enten 

artikkel 10 i dette direktiv og artikkel 3 i forordning (EF) 

nr. 715/2009 eller i artikkel 11 i dette direktiv skal anvendes. 

Artikkel 19 

Uavhengighet for personalet og ledelsen hos operatøren av 

transmisjonsnettet 

1. Beslutninger om utnevning, fornying av utnevning, 

arbeidsvilkår, herunder lønn, og fornyelse og opphør av 

tjenesten for personer som har ledelsesansvar for operatøren av 

transmisjonsnettet og/eller er medlemmer av dennes admini-

strative organer, skal treffes av kontrollorganet for operatøren 

av transmisjonsnettet, som utpekes i samsvar med artikkel 20. 

2. Vilkårene for tjenesten til personer som innstilles av 

kontrollorganet med sikte på utnevning eller fornyet utnevning 

som personer med ledelsesansvar for operatøren av trans-

misjonsnettet og/eller som medlemmer av dennes administrative 

organer, herunder varighet og opphør av tjenesten, identiteten 

av disse personene og begrunnelsen for enhver foreslått 

beslutning om å bringe tjenesten til opphør, skal meddeles 

reguleringsmyndigheten. Disse vilkårene samt beslutningene 

nevnt i nr. 1 blir bindende bare dersom reguleringsmyndigheten 

ikke har gjort innsigelse innen tre uker etter underretningen. 

Reguleringsmyndigheten kan gjøre innsigelse mot beslutning-

ene nevnt i nr. 1 dersom 

a) det oppstår tvil om den faglige uavhengigheten til en 

person som er innstilt til å ha ledelsesansvar og/eller som 

medlem av de administrative organene, eller 

b) når det gjelder førtidig opphør av tjeneste, det er tvil om 

berettigelsen av slikt førtidig opphør. 

3. Personer som har ledelsesansvar for operatøren av trans-

misjonsnettet og/eller er medlemmer av dennes administrative 

organer, og som omfattes av dette nummer, kan ikke direkte 

eller indirekte ha hatt noen stilling i eller noe ansvar for, noen 

interesse i eller noe forretningsforhold til det vertikalt integrerte 

foretaket eller noen del av dette eller dets kontrollerende 

aksjonærer utover operatøren av transmisjonsnettet, i en periode 

på tre år før de utnevnes. 

4. Personer som har ledelsesansvar for operatøren av trans-

misjonsnettet og/eller er medlemmer av dennes administrative 

organer, og ansatte hos operatøren av transmisjonsnettet skal 

ikke direkte eller indirekte ha noen annen stilling i eller noe 

annet ansvar for, noen interesse i eller noe forretningsforhold til 

noen del av det vertikalt integrerte foretaket eller dets kon-

trollerende aksjonærer.  
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5. Personer som har ledelsesansvar for operatøren av trans-

misjonsnettet og/eller er medlemmer av dennes administrative 

organer, og ansatte hos operatøren av transmisjonsnettet skal 

ikke direkte eller indirekte ha noen interesse i eller motta noen 

økonomisk fordel fra noen del av det vertikalt integrerte 

foretaket utover operatøren av transmisjonsnettet. Deres lønn 

skal ikke avhenge av det vertikalt integrerte foretakets 

virksomhet eller resultater utover det som operatøren av 

transmisjonsnettet står for. 

6. Personer som har ledelsesansvar for operatøren av 

transmisjonsnettet og/eller er medlemmer av dennes admini-

strative organer, skal garanteres en reell adgang til å klage en 

beslutning om førtidig opphør av tjenesten inn for regulerings-

myndigheten. 

7. Etter at deres tjeneste er avsluttet, skal personer som har 

hatt ledelsesansvar for operatøren av transmisjonsnettet og/eller 

har vært medlemmer av dennes administrative organer, i en 

periode på minst fire år ikke ha noen stilling i eller noe ansvar 

for, noen interesse i eller noe forretningsforhold til noen del av 

det vertikalt integrerte foretaket eller dets kontrollerende 

aksjonærer utover operatøren av transmisjonsnettet. 

8. Nr. 3 gjelder for flertallet av personene som har ledelses-

ansvar for operatøren av transmisjonsnettet og/eller er 

medlemmer av dennes administrative organer. 

Personer som har ledelsesansvar for operatøren av transmisjons-

nettet og/eller er medlemmer av dennes administrative organer, 

og som ikke omfattes av nr. 3, skal ikke ha utøvd noen 

ledelsesfunksjon eller annen relevant virksomhet i det vertikalt 

integrerte foretaket i en periode på minst seks måneder før de 

ble utnevnt. 

Første ledd i dette nummer og nr. 4–7 gjelder for samtlige 

personer som tilhører ledelsen, og personer som rapporterer 

direkte til dem i spørsmål som gjelder drift, vedlikehold eller 

utbygging av nettet. 

Artikkel 20 

Kontrollorganet 

1. Operatøren av transmisjonsnettet skal ha et kontrollorgan 

som skal ha ansvar for å treffe beslutninger som kan få vesentlig 

innvirkning på verdien av aksjonærenes eierinteresser i 

operatøren av transmisjonsnettet, særlig beslutninger som 

gjelder godkjenning av årlige og mer langsiktige finansierings-

planer, gjeldsnivået hos operatøren av transmisjonsnettet og 

størrelsen på utbyttet som deles ut til aksjonærene. De 

beslutninger som hører inn under kontrollorganets mandat, skal 

ikke omfatte beslutninger som gjelder den daglige virksomheten 

til operatøren av transmisjonsnettet og styringen av nettet, eller 

virksomhet som er nødvendig for utarbeidingen av den tiårige 

nettutviklingsplanen i henhold til artikkel 22. 

2. Kontrollorganet skal bestå av medlemmer som repre-

senterer det vertikalt integrerte foretaket, medlemmer som 

representerer tredjemannsaksjonærer, og, dersom det er fastsatt i 

en medlemsstats relevante lovgivning, medlemmer som 

representerer andre berørte parter, for eksempel ansatte hos 

operatøren av transmisjonsnettet. 

3. Artikkel 19 nr. 2 første ledd og artikkel 19 nr. 3–7 gjelder 

for minst halvparten av medlemmene av kontrollorganet minus 

én. 

Bokstav b) i artikkel 19 nr. 2 annet ledd gjelder for alle 

medlemmene av kontrollorganet. 

Artikkel 21 

Samsvarsprogram og samsvarsansvarlig 

1. Medlemsstatene skal sikre at operatørene av transmisjons-

nett utarbeider og gjennomfører et samsvarprogram som 

beskriver de tiltak som er truffet for å sikre at diskriminerende 

atferd er utelukket, og sikre kontroll av at programmet følges. 

Samsvarsprogrammet skal fastsette hvilke spesifikke forpliktel-

ser de ansatte er pålagt med henblikk på å nå disse målene. Det 

skal godkjennes av reguleringsmyndigheten. Uten at det berører 

den nasjonale reguleringsmyndighetens myndighet skal samsvar 

med programmet kontrolleres på uavhengig grunnlag av en 

samsvarsansvarlig. 

2. Den samsvarsansvarlige skal utpekes av kontrollorganet 

og godkjennes av reguleringsmyndigheten. Regulerings-

myndigheten kan bare nekte å godkjenne en samsvarsansvarlig 

med henvisning til manglende uavhengighet eller manglende 

faglig kompetanse. Den samsvarsansvarlige kan være en fysisk 

eller juridisk person. Artikkel 19 nr. 2–8 gjelder for den 

samsvarsansvarlige. 

3. Den samsvarsansvarlige skal ha ansvar for å 

a) kontrollere gjennomføringen av samsvarsprogrammet, 

b) utarbeide en årsrapport som angir de tiltak som er truffet 

for å gjennomføre samsvarsprogrammet, og legge det 

fram for reguleringsmyndigheten, 

c) rapportere til kontrollorganet og utstede anbefalinger med 

hensyn til samsvarsprogrammet og gjennomføringen av 

det, 

d) underrette reguleringsmyndigheten om eventuelle vesent-

lige overtredelser med hensyn til gjennomføringen av 

samsvarsprogrammet, og 

e) rapportere til reguleringsmyndigheten om eventuelle 

kommersielle og finansielle forbindelser mellom det 

vertikalt integrerte foretaket og operatøren av trans-

misjonsnettet.  



Nr. 34/558 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.5.2020 

 

4. Den samsvarsansvarlige skal legge fram for regulerings-

myndigheten de foreslåtte beslutningene vedrørende investe-

ringsplanen eller individuelle investeringer i nettet. Dette skal 

skje senest når ledelsen og/eller vedkommende administrative 

organ for operatøren for transmisjonsnettet legger dem fram for 

kontrollorganet. 

5. Dersom det vertikalt integrerte foretaket på generalfor-

samlingen eller ved avstemning i kontrollorganet det har utpekt, 

har forhindret vedtakelse av en beslutning og derved forhindret 

eller forsinket investeringer som i henhold til den tiårige nett-

utviklingsplanen skulle ha vært foretatt i løpet av de kommende 

tre år, skal den samsvarsansvarlige rapportere dette til regule-

ringsmyndigheten, som deretter skal handle i samsvar med 

artikkel 22. 

6. Vilkårene for den samsvarsansvarliges mandat eller 

ansettelse, herunder mandatperiodens varighet, skal godkjennes 

av reguleringsmyndigheten. Disse vilkårene skal sikre den 

samsvarsansvarliges uavhengighet, herunder ved å gi ved-

kommende alle ressurser som er nødvendige for å utføre 

oppgaven. I løpet av sin mandatperiode skal den samsvars-

ansvarlige ikke direkte eller indirekte ha noen annen stilling i, 

noe annet ansvar for eller noen annen interesse i noen del av det 

vertikalt integrerte foretaket eller dets kontrollerende aksjeeiere. 

7. Den samsvarsansvarlige skal regelmessig rapportere 

enten muntlig eller skriftlig til reguleringsmyndigheten eller 

ha rett til regelmessig å rapportere enten muntlig eller skriftlig 

til kontrollorganet for operatøren av transmisjonsnettet. 

8. Den samsvarsansvarlige kan delta på alle møter i 

ledelsen for operatøren av transmisjonsnettet eller dennes 

administrative organer og på kontrollorganets møter samt 

generalforsamlingen. Den samsvarsansvarlige skal delta på 

alle møter som tar opp følgende saker: 

a) Vilkårene for tilgang til nettet som angitt i forordning (EF) 

nr. 715/2009, særlig med hensyn til tariffer, til-

gangstjenester for tredjemann, kapasitetstildeling og 

flaskehalshåndtering, innsyn, balansering og sekundær-

markeder. 

b) Prosjekter som gjennomføres for å drive, vedlikeholde og 

utvikle transmisjonsnettet, herunder investeringer i nye 

transportforbindelser, utvidelse av kapasitet og optimering 

av eksisterende kapasitet. 

c) Energikjøp eller -salg som er nødvendige for driften av 

transmisjonsnettet. 

9. Den samsvarsansvarlige skal kontrollere at operatøren av 

transmisjonsnettet overholder artikkel 16. 

10. Den samsvarsansvarlige skal ha tilgang til alle relevante 

data, til kontorene til operatøren av transmisjonsnettet og til 

alle nødvendige opplysninger for å utføre sin oppgave. 

11.  Etter forhåndssamtykke fra reguleringsmyndigheten kan 

kontrollorganet avskjedige den samsvarsansvarlige. Kontroll-

organet skal etter anmodning fra reguleringsmyndigheten 

avskjedige den samsvarsansvarlige med henvisning til 

manglende uavhengighet eller manglende faglig kompetanse. 

12.  Den samsvarsansvarlige skal uanmeldt gis adgang til 

kontorene til operatøren av transmisjonsnettet. 

Artikkel 22 

Nettutvikling og myndighet til å treffe 

investeringsbeslutninger 

1. Hvert år skal operatørene av transmisjonsnett legge fram 

for reguleringsmyndigheten en tiårig nettutviklingsplan basert 

på eksisterende og forventet tilbud og etterspørsel, etter 

samråd med alle berørte parter. Nettutviklingsplanen skal 

inneholde effektive tiltak for å garantere nettets tilstrek-

kelighet og forsyningssikkerheten. 

2. Den tiårige nettutviklingsplanen skal særlig 

a) opplyse markedsdeltakerne om den viktigste transmisjons-

infrastrukturen som må bygges ut eller oppgraderes i løpet 

av de neste ti årene, 

b) inneholde alle investeringer det allerede er truffet 

beslutning om, og identifisere nye investeringer som må 

gjøres i løpet av de kommende tre årene, og 

c) angi en tidsramme for alle investeringsprosjektene. 

3. Når den tiårige nettutviklingsplanen skal utarbeides, skal 

operatøren av transmisjonsnettet gjøre rimelige antakelser om 

utviklingen av produksjon, forsyning, forbruk og utvekslinger 

med andre land, idet det tas hensyn til investeringsplaner for 

regionale nett og nett på fellesskapsplan, samt investerings-

planer for lagringsanlegg og regassifiseringsanlegg for LNG. 

4. Reguleringsmyndigheten skal rådføre seg med alle 

faktiske og potensielle nettbrukere om den tiårige nettut-

viklingsplanen på en åpen og oversiktlig måte. Personer eller 

foretak som hevder at de er potensielle nettbrukere, kan 

avkreves dokumentasjon på dette. Reguleringsmyndigheten skal 

offentliggjøre resultatene av samrådsprosessen, særlig 

eventuelle investeringsbehov. 

5. Reguleringsmyndigheten skal undersøke om den tiårige 

nettutviklingsplanen dekker alle investeringsbehov som er 

identifisert i samrådsprosessen, og om den er i samsvar med den 

ikke-bindende tiårige nettutviklingsplanen for hele Fellesskapet 

(nettutviklingsplan for Fellesskapet) nevnt i artikkel 8 nr. 3 
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bokstav b) i forordning (EF) nr. 715/2009. Dersom det oppstår 

tvil om samsvaret med nettutviklingsplanen for Fellesskapet, 

skal reguleringsmyndigheten rådføre seg med Byrået. Regule-

ringsmyndigheten kan kreve at operatøren av transmisjonsnettet 

endrer sin tiårige nettutviklingsplan. 

6. Reguleringsmyndigheten skal overvåke og evaluere 

gjennomføringen av den tiårige nettutviklingsplanen. 

7. I tilfeller der operatøren av transmisjonsnettet, med 

mindre det skjer av tvingende årsaker som ligger utenfor 

dennes kontroll, unnlater å foreta en investering som i henhold 

til den tiårige nettutviklingsplanen skulle ha vært foretatt i 

løpet av de tre følgende årene, skal medlemsstatene sikre at 

reguleringsmyndigheten er forpliktet til å treffe minst ett av 

følgende tiltak for å sikre at den aktuelle investeringen foretas, 

dersom den fortsatt er relevant på grunnlag av den seneste 

tiårige nettutviklingsplanen: 

a) Kreve at operatøren av transmisjonsnettet foretar de 

aktuelle investeringene. 

b) Organisere en anbudsprosedyre for den aktuelle 

investeringen som er åpen for alle investorer. 

c) Pålegge operatøren av transmisjonsnettet å godta en 

kapitalforhøyelse for å finansiere de nødvendige investe-

ringene og la uavhengige investorer delta i kapitalen. 

Dersom reguleringsmyndigheten har benyttet sin myndighet i 

henhold første ledd bokstav b), kan den pålegge operatøren av 

transmisjonsnettet å akseptere ett eller flere av følgende 

alternativer: 

a) Finansiering fra tredjemann. 

b) Bygging utført av tredjemann. 

c) Egen bygging av de aktuelle nye anleggene. 

d) Egen drift av de aktuelle nye anleggene. 

Operatøren av transmisjonsnettet skal gi investorene alle 

opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre investe-

ringen, og skal kople de nye anleggene til transmisjonsnettet og 

generelt gjøre sitt ytterste for å lette gjennomføringen av 

investeringsprosjektet. 

De relevante finansieringsordningene skal godkjennes av 

reguleringsmyndigheten. 

8. Dersom reguleringsmyndigheten har benyttet sin 

myndighet i henhold til nr. 7 første ledd, skal den relevante 

tariffen dekke kostnadene ved de aktuelle investeringene. 

Artikkel 23 

Beslutningsmyndighet med hensyn til tilkopling av 

lagringsanlegg, regassifiseringsanlegg for LNG og 

industrikunder til transmisjonsnettet 

1. Operatøren av transmisjonsnettet skal fastsette og 

offentliggjøre åpne og effektive framgangsmåter og tariffer for 

ikke-diskriminerende tilkopling av lagringsanlegg, regass-

ifiseringsanlegg for LNG og industrikunder til transmisjons-

nettet. Disse framgangsmåtene skal godkjennes av 

reguleringsmyndigheten. 

2. Operatøren av transmisjonsnettet skal ikke ha rett til å 

nekte tilkopling av et nytt lagringsanlegg, et regassifiserings-

anlegg for LNG eller en industrikunde med henvisning til 

mulige framtidige begrensninger av tilgjengelig nettkapasitet 

eller ytterligere kostnader knyttet til nødvendig kapasitets-

økning. Operatøren av transmisjonsnettet skal sikre tilstrekkelig 

inngangs- og utgangskapasitet for den nye tilkoplingen. 

KAPITTEL V 

DISTRIBUSJON OG FORSYNING 

Artikkel 24 

Utpeking av operatører av distribusjonsnett 

For et tidsrom som medlemsstatene skal fastsette idet de tar 

hensyn til effektivitet og økonomisk balanse, skal medlems-

statene utpeke eller anmode foretak som eier eller har ansvar 

for distribusjonsnett, om å utpeke en eller flere operatører av 

distribusjonsnett, og de skal sikre at disse operatørene opptrer 

i samsvar med artikkel 25, 26 og 27. 

Artikkel 25 

Oppgaver for operatører av distribusjonsnett 

1. Hver operatør av distribusjonsnett skal ha ansvar for å 

sikre at nettet på lang sikt vil ha evne til å dekke en rimelig 

etterspørsel etter distribusjon av gass, og på økonomiske 

vilkår drive, vedlikeholde og utvikle et sikkert, pålitelig og 

effektivt nett på sitt område som tar behørig hensyn til miljøet 

og energieffektiviteten. 

2. Operatøren av distribusjonsnettet skal ikke under noen 

omstendighet forskjellsbehandle nettbrukere eller grupper av 

nettbrukere, særlig ikke til fordel for egne tilknyttede foretak. 

3. Hver operatør av distribusjonsnett skal utlevere til andre 

operatører av distribusjonsnett og til operatører av trans-

misjonsnett, LNG-anlegg og/eller lagringsanlegg tilstrekkelige 

opplysninger til å sikre at transport og lagring av naturgass 

kan skje på en måte som er forenlig med en sikker og effektiv 

drift av samkjøringsnettet.  
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4. Hver operatør av distribusjonsnett skal gi nettbrukerne 

de opplysningene de trenger for effektiv tilgang til og bruk av 

nettet. 

5. Dersom en operatør av distribusjonsnett har ansvar for 

utjevning i distribusjonsnettet, skal reglene den vedtar for dette 

formål, være objektive, oversiktlige og ikke-diskriminerende, 

herunder reglene for nettbrukernes betaling i forbindelse med 

ubalanse i energiforsyningen. Vilkår, herunder regler og tariffer, 

for slike tjenester som ytes av operatører av distribusjonsnett, 

skal fastsettes i henhold til en metode som er forenlig med 

artikkel 41 nr. 6, på en ikke-diskriminerende måte som 

gjenspeiler kostnadene, og de skal offentliggjøres. 

Artikkel 26 

Rettslig atskillelse av operatører av distribusjonsnett 

1. Dersom operatøren av distribusjonsnettet er del av et 

vertikalt integrert foretak, skal den være uavhengig, i det minste 

med hensyn til juridisk form, organisering og beslutningstaking, 

av annen virksomhet som ikke er knyttet til distribusjon. Disse 

reglene skal ikke innebære noen forpliktelse til å skille eierskap 

av eiendeler i distribusjonsnettet fra det vertikalt integrerte 

foretaket. 

2. I tillegg til kravene i nr. 1 skal operatøren av distribusjons-

nettet, når den er del av et vertikalt integrert foretak, være 

uavhengig med hensyn til organisering og beslutningstaking fra 

annen virksomhet som ikke er knyttet til distribusjon. For å 

oppnå dette skal følgende minstekriterier oppfylles: 

a) Personer som har ledelsesansvar for operatøren av distri-

busjonsnettet, kan ikke inngå i foretaksstrukturer i det 

integrerte naturgassforetaket som har direkte eller indirekte 

ansvar for den daglige driften av produksjon, transmisjon 

og forsyning av naturgass. 

b) Det må treffes egnede tiltak for å sikre at de yrkesmessige 

interessene til personer som har ledelsesansvar for 

operatøren av distribusjonsnettet, tas hensyn til på en måte 

som sikrer at de er i stand til å opptre uavhengig, 

c) Operatøren av distribusjonsnettet må ha reell rett til å treffe 

beslutninger, uavhengig av det integrerte naturgass-

foretaket, med hensyn til eiendeler som er nødvendige for å 

drive, vedlikeholde eller utvikle nettet. Operatøren av 

distribusjonsnettet skal råde over de nødvendige ressursene 

til å utføre disse oppgavene, herunder menneskelige, 

tekniske, finansielle og fysiske ressurser. Dette bør ikke 

være til hinder for at det kan foretas egnet samordning som 

sikrer vern av morselskapets økonomiske og forvaltnings-

messige overvåkingsrettigheter med hensyn til avkast-

ningen, som er indirekte underlagt bestemmelsene i artikkel 

41 nr. 6, av midler investert i et datterselskap. Dette skal 

særlig gjøre det mulig for morselskapet å godkjenne den 

årlige finansieringsplanen, eller et tilsvarende dokument, for 

operatøren av distribusjonsnettet og å fastsette samlede 

grenser for datterselskapets gjeldsnivå. Morselskapet skal 

ikke kunne gi instrukser med hensyn til den daglige driften 

eller enkeltbeslutninger om bygging eller oppgradering av 

distribusjonsledninger, så lenge disse beslutningene ikke 

overskrider vilkårene i den godkjente finansieringsplanen 

eller et tilsvarende dokument. 

d) Operatøren av distribusjonsnettet skal utarbeide et sam-

svarsprogram som beskriver de tiltak som er truffet for å 

sikre at diskriminerende atferd er utelukket, og sikre 

kontroll av at programmet følges. Samsvarsprogrammet 

skal fastsette hvilke spesifikke forpliktelser de ansatte er 

pålagt med henblikk på nå dette målet. En årsrapport med 

en beskrivelse av de tiltak som er truffet, skal framlegges 

for reguleringsmyndigheten nevnt i artikkel 39 nr. 1 av den 

personen eller det organet som har ansvar for overvåking av 

samsvarsprogrammet, det vil si av den samsvarsansvarlige 

for operatøren av distribusjonsnettet, og skal offentlig-

gjøres. Den samsvarsansvarlige for operatøren av distri-

busjonsnettet skal være helt uavhengig og skal ha tilgang til 

alle nødvendige opplysninger hos operatøren av distri-

busjonsnettet og ethvert tilknyttet foretak for å utføre sin 

oppgave. 

3. Dersom operatøren av distribusjonsnettet er del av et 

vertikalt integrert foretak, skal medlemsstatene sikre at 

virksomheten til operatøren av distribusjonsnettet overvåkes av 

reguleringsmyndighetene eller andre vedkommende organer, 

slik at den ikke kan dra fordel av sin vertikale integrasjon for å 

vri konkurransen. Særlig skal vertikalt integrerte operatører av 

distribusjonsnett i sin kommunikasjon og merkevarestrategi 

ikke skape usikkerhet med hensyn til den separate identiteten av 

forsyningsdelen av det vertikalt integrerte foretaket. 

4. Medlemsstatene kan vedta ikke å anvende nr. 1, 2 og 3 

på integrerte naturgassforetak som betjener færre enn 100 000 

tilknyttede kunder. 

Artikkel 27 

Taushetsplikt for operatører av distribusjonsnett 

1. Hver operatør av distribusjonsnett skal, med forbehold for 

artikkel 30 eller enhver annen lovbestemt opplysningsplikt, 

sørge for fortrolig behandling av forretningsmessig følsomme 

opplysninger som den mottar i forbindelse med utøvelsen av sin 

virksomhet, og skal hindre at opplysninger om egen virksomhet 

som kan gi forretningsmessige fordeler, blir gitt videre på en 

diskriminerende måte. 

2. Operatører av distribusjonsnett skal, innenfor rammen av 

salg eller kjøp av naturgass utført av et tilknyttet foretak, ikke 

misbruke forretningsmessig følsomme opplysninger som de 

har mottatt fra tredjemann i forbindelse med tildeling av eller 

forhandling om tilgang til nettet.  
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Artikkel 28 

Lukkede distribusjonsnett 

1. Medlemsstatene kan fastsette at nasjonale regulerings-

myndigheter eller andre vedkommende myndigheter klassifise-

rer et nett som distribuerer gass innenfor et geografisk avgrenset 

industrielt eller kommersielt anlegg eller et anlegg med felles 

tjenester, og som, med forbehold for nr. 4, ikke forsyner 

privatkunder, som et lukket distribusjonsnett såfremt 

a) driften eller produksjonsprosessen hos brukerne av nettet 

av særskilte tekniske eller sikkerhetsmessige årsaker er 

integrert, eller 

b) nettet distribuerer gass hovedsakelig til eieren eller 

operatøren av nettet eller til deres tilknyttede foretak. 

2. Medlemsstatene kan fastsette at nasjonale regulerings-

myndigheter unntar operatøren av et lukket distribusjonsnett 

fra kravet i artikkel 32 nr. 1 om at tariffene, eller metodene for 

beregning av dem, skal godkjennes før de trer i kraft i samsvar 

med artikkel 41. 

3. Dersom det gis unntak i henhold til nr. 2, skal gjeldende 

tariffer, eller metodene for beregning av dem, gjennomgås og 

godkjennes i samsvar med artikkel 41 etter anmodning fra en 

bruker av det lukkede distribusjonsnettet. 

4. Dersom et lite antall privatkunder som har et ansettelses-

forhold eller tilsvarende tilknytning til eieren av distribusjons-

nettet, og som er lokalisert innenfor det området som betjenes 

av et lukket distribusjonsnett, bruker nettet tilfeldig, skal dette 

ikke være til hinder for at det gis unntak i henhold til nr. 2. 

Artikkel 29 

Kombinert operatør 

Artikkel 26 nr. 1 skal ikke hindre en operatør i å drive et 

kombinert transmisjonsnett, LNG-anlegg, lagringsanlegg og 

distribusjonsnett, forutsatt at nevnte operatør overholder 

artikkel 9 nr. 1 eller artikkel 14 og 15 eller kapittel IV, eller 

omfattes av artikkel 49 nr. 6. 

KAPITTEL VI 

ATSKILTE OG OVERSIKTLIGE REGNSKAPER 

Artikkel 30 

Rett til tilgang til regnskaper 

1. Medlemsstatene eller enhver vedkommende myndighet 

som de utpeker, herunder reguleringsmyndighetene nevnt i 

artikkel 39 nr. 1 og tvisteløsningsmyndighetene nevnt i 

artikkel 34 nr. 3, skal ha tilgang til regnskapene til naturgass-

foretak som fastsatt i artikkel 31 når dette er nødvendig for at de 

skal kunne utføre sine oppgaver. 

2. Medlemsstatene og enhver utpekt vedkommende 

myndighet, herunder reguleringsmyndighetene nevnt i artikkel 

39 nr. 1 og tvisteløsningsmyndighetene, skal sørge for at for-

retningsmessig følsomme opplysninger behandles fortrolig. 

Medlemsstatene kan fastsette at slike opplysninger skal 

offentliggjøres dersom det er nødvendig for at vedkommende 

myndigheter skal kunne utføre sine oppgaver. 

Artikkel 31 

Atskilte regnskaper 

1. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å 

sikre at naturgassforetakenes regnskaper føres i samsvar med 

bestemmelsene i nr. 2–5 i denne artikkel. Dersom naturgass-

foretak er unntatt fra denne bestemmelsen på grunnlag av 

artikkel 49 nr. 2 og 4, skal de som et minstekrav føre sine 

regnskaper i samsvar med denne artikkel. 

2. Uansett eierstruktur og rettslig form skal naturgass-

foretakene utarbeide, få revidert og offentliggjøre sine 

årsregnskaper i samsvar med de bestemmelsene i nasjonal 

lovgivning om aksjeselskapers årsregnskaper som er vedtatt i 

samsvar med fjerde rådsdirektiv 78/660/EØF av 25. juli 1978 

med hjemmel i traktatens artikkel 44 nr. 2 bokstav g)(1) om 

årsregnskapene for visse selskapsformer(2). 

Foretak som ikke er rettslig forpliktet til å offentliggjøre sine 

årsregnskaper, skal oppbevare en kopi av disse tilgjengelig for 

allmennheten ved sitt hovedkontor. 

3. For å unngå forskjellsbehandling, kryssubsidiering og 

konkurransevridning skal naturgassforetak i sine internregn-

skaper føre atskilte regnskaper for sin virksomhet i forbindelse 

med transmisjon, distribusjon, LNG og lagring av naturgass, 

på samme måte som de måtte ha gjort dersom den aktuelle 

virksomheten hadde blitt utøvd av atskilte foretak. De skal 

også føre regnskaper, eventuelt konsoliderte, for annen 

gassvirksomhet som ikke er knyttet til transmisjon, 

distribusjon, LNG og lagring. Inntil 1. juli 2007 skal de føre 

atskilte regnskaper for forsyningsvirksomhet for berettigede 

kunder og forsyningsvirksomhet for ikke-berettigede kunder. 

Inntekter fra eierskap av transmisjons- eller distribusjonsnett 

skal angis i regnskapene. De skal ved behov føre konsoliderte 

regnskaper for annen virksomhet som ikke er knyttet til gass. 

Internregnskapene skal inneholde en balanse og et resultat-

regnskap for hver virksomhet. 

4. I revisjonen nevnt i nr. 2 skal det særlig kontrolleres at 

forpliktelsen til å unngå forskjellsbehandling og kryssubsidie-

ring nevnt i nr. 3 overholdes.  

  

(1) Tittelen på direktiv 78/660/ EØF er endret for å ta hensyn til 

omnummereringen av artiklene i traktaten om opprettelse av Det 

europeiske fellesskap i samsvar med artikkel 12 i Amsterdam-

traktaten; den opprinnelige henvisningen var til artikkel 54 nr. 3 

bokstav g). 

(2) EFT L 222 av 14.8.1978, s. 11. 
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5. Foretakene skal i sine internregnskaper angi hvilke 

regler for fordeling av eiendeler og forpliktelser, utgifter og 

inntekter samt avskrivning, med forbehold for gjeldende 

nasjonale regnskapsregler, som de følger ved utarbeiding av 

de atskilte regnskapene nevnt i nr. 3. Disse interne reglene kan 

endres bare i særskilte tilfeller. Slike endringer skal angis og 

være behørig begrunnet. 

6. I notene til årsregnskapene skal alle transaksjoner av et 

visst omfang som er gjennomført med tilknyttede foretak, 

angis. 

KAPITTEL VII 

ORGANISERING AV TILGANG TIL NETTET 

Artikkel 32 

Tilgang for tredjemann 

1. Medlemsstatene skal sikre at det innføres et system for 

tredjemanns tilgang til transmisjons- og distribusjonsnettet og 

til LNG-anlegg basert på offentliggjorte tariffer som gjelder 

for alle berettigede kunder, herunder forsyningsforetak, og 

som anvendes objektivt og uten forskjellsbehandling mellom 

nettbrukere. Medlemsstatene skal sikre at disse tariffene, eller 

metodene for beregning av dem, godkjennes før de trer i kraft 

i samsvar med artikkel 41, av en reguleringsmyndighet nevnt i 

artikkel 39 nr. 1, og at disse tariffene – og metodene, dersom 

bare metoder godkjennes – offentliggjøres før de trer i kraft. 

2. Operatører av transmisjonsnett skal, dersom det er 

nødvendig for å utføre deres oppgaver, herunder i forbindelse 

med transmisjon over landegrensene, ha tilgang til nettet til 

andre operatører av transmisjonsnett. 

3. Bestemmelsene i dette direktiv skal ikke være til hinder 

for at langsiktige kontrakter inngås, forutsatt at de er i samsvar 

med Fellesskapets konkurranseregler. 

Artikkel 33 

Tilgang til lagring 

1. Dersom det er teknisk og/eller økonomisk nødvendig for 

å gi effektiv nettilgang med sikte på forsyning av kunder og 

organisering av tilgang til tilleggstjenester, kan medlems-

statene ved organisering av tilgang til lagringsanlegg og 

lagring i rørledning velge én av eller begge framgangsmåtene i 

nr. 3 og 4. Disse framgangsmåtene skal anvendes etter 

objektive, oversiktlige og ikke-diskriminerende kriterier. 

Reguleringsmyndighetene, dersom medlemsstatene har fastsatt 

dette, eller medlemsstatene skal fastsette og offentliggjøre 

kriterier for hvilken ordning som skal gjelde for tilgang til 

lagringsanlegg og lagring i rørledning. De skal offentliggjøre 

eller pålegge operatørene av lagringsanlegg og operatørene av 

transmisjonsnett å offentliggjøre hvilke lagringsanlegg eller 

deler av slike lagringsanlegg og hvilken lagring i rørledning 

som tilbys i henhold til de ulike framgangsmåtene omhandlet i 

nr. 3 og 4. 

Forpliktelsen nevnt i annet ledd annet punktum berører ikke 

medlemsstatenes valgfrihet i henhold til første ledd. 

2. Bestemmelsene i nr. 1 får ikke anvendelse på tilleggs-

tjenester og midlertidig lagring som er knyttet til LNG-anlegg 

og er nødvendige for regassifiseringsprosessen og påfølgende 

levering til transmisjonsnettet. 

3. Ved forhandlet tilgang skal medlemsstatene eller, dersom 

medlemsstatene har fastsatt dette, reguleringsmyndighetene 

treffe de tiltak som er nødvendige for at naturgassforetakene og 

berettigede kunder innenfor eller utenfor det området sam-

kjøringsnettet dekker, kan forhandle om tilgang til lagrings-

anlegg og lagring i rørledning, dersom dette er teknisk og/eller 

økonomisk nødvendig for å gi effektiv tilgang til nettet samt for 

å skaffe tilgang til andre tilleggstjenester. Partene skal ha plikt 

til å forhandle i god tro om tilgang til lagringsanlegg, lagring i 

rørledning og andre tilleggstjenester. 

Kontrakter om tilgang til lagringsanlegg, lagring i rørledning og 

andre tilleggstjenester skal forhandles fram med den berørte 

operatøren av lagringsanlegg eller de berørte naturgass-

foretakene. Reguleringsmyndighetene, dersom medlemsstatene 

har fastsatt dette, eller medlemsstatene skal kreve at operatører 

av lagringsanlegg og naturgassforetak innen 1. januar 2005 og 

deretter hvert år offentliggjør sine viktigste forretningsmessige 

vilkår for bruken av lagringsanlegg, lagring i rørledning og 

andre tilleggstjenester. 

Ved fastsettelse av vilkårene nevnt i annet ledd skal operatørene 

av lagringsanlegg og naturgassforetakene rådføre seg med 

nettbrukerne. 

4. Ved regulert tilgang skal reguleringsmyndighetene, 

dersom medlemsstatene har fastsatt dette, eller medlemsstatene 

treffe de tiltak som er nødvendige for å gi naturgassforetak og 

berettigede kunder innenfor eller utenfor det området sam-

kjøringsnettet dekker, tilgangsrett til lagringsanlegg, lagring i 

rørledning og andre tilleggstjenester, på grunnlag av 

offentliggjorte tariffer og/eller andre vilkår for bruk av slike 

lagringsanlegg og slik lagring i rørledning, dersom det er 

teknisk og/eller økonomisk nødvendig for å gi effektiv tilgang 

til nettet samt for å organisere tilgang til andre tilleggstjenester. 

Reguleringsmyndighetene, dersom medlemsstatene har fastsatt 

dette, eller medlemsstatene skal rådføre seg med nettbrukerne 

ved fastsettelse av disse tariffene eller metodene for beregning 

av dem. Tilgangsretten kan gis til berettigede kunder ved å 

tillate dem å inngå leveringskontrakter med andre kon-

kurrerende naturgassforetak enn nettets eier og/eller operatør 

eller et tilknyttet foretak.  
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Artikkel 34 

Tilgang til oppstrømsgassrørledningsnett 

1. Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige 

for å sikre at naturgassforetakene og berettigede kunder, 

uansett hvor de er lokalisert, i samsvar med denne artikkel kan 

få tilgang til oppstrømsgassrørledningsnettet, herunder anlegg 

som yter tilknyttede tekniske tjenester i forbindelse med slik 

tilgang, unntatt de delene av slike nett og anlegg som brukes 

til lokal produksjonsvirksomhet på et felt der gassen 

produseres. Kommisjonen skal underrettes om disse tiltakene i 

samsvar med bestemmelsene i artikkel 54. 

2. Tilgangen nevnt i nr. 1 skal gis på en måte som 

medlemsstaten bestemmer i samsvar med relevant lovgivning. 

Medlemsstatene skal ha som mål å sikre rettferdig og åpen 

tilgang, å skape et konkurransebasert marked for naturgass og 

å hindre misbruk av en dominerende stilling, idet det tas 

hensyn til forsyningssikkerhet og -regelmessighet, kapasitet 

som er eller med rimelig innsats kan gjøres tilgjengelig, samt 

vern av miljøet. Det kan tas hensyn til følgende: 

a) Nødvendigheten av å nekte tilgang når det tekniske spesifi-

kasjonene er innbyrdes uforenlige, og dette problemet ikke 

kan løses med rimelig innsats. 

b) Nødvendigheten av å unngå vanskeligheter som ikke kan 

overvinnes med rimelig innsats, og som kan svekke 

effektiviteten til eksisterende og planlagt produksjon av 

hydrokarboner, herunder fra felt med begrenset økonomisk 

levedyktighet. 

c) Nødvendigheten av å respektere de rimelige og behørig 

begrunnede behovene til eieren eller operatøren av et 

oppstrømsgassrørledningsnett for transport og behandling 

av gassen, og interessene til de øvrige brukerne av opp-

strømsgassrørledningsnettet eller av anlegg for behandling 

eller håndtering som vil kunne bli berørt. 

d) Nødvendigheten av å anvende, i samsvar med fellesskaps-

retten, deres lovgivning og administrative framgangsmåter 

for tildeling av tillatelser til produksjon eller oppstrøms-

utbygging. 

3. Medlemsstatene skal sørge for å innføre en ordning for 

tvisteløsning som omfatter en myndighet som er uavhengig av 

partene, og som har tilgang til alle relevante opplysninger, for å 

gjøre det mulig raskt å løse tvister om tilgang til oppstrøms-

gassrørledningsnett, idet det tas hensyn til kriteriene i nr. 2 og 

antallet parter som kan delta i forhandlingene om tilgang til 

slike nett. 

4. Ved tvister på tvers av landegrensene skal tvisteløsnings-

ordningen i den medlemsstaten som har jurisdiksjon over 

oppstrømsgassrørledningsnettet som det nektes tilgang til, 

anvendes. Ved tvister på tvers av landegrensene der det aktuelle 

nettet hører under flere medlemsstater, skal disse rådføre seg 

med hverandre for å sikre at bestemmelsene i dette direktiv 

anvendes konsekvent. 

Artikkel 35 

Nektelse av tilgang 

1. Naturgassforetakene kan nekte tilgang til nettet dersom 

de har kapasitetsmangel, eller dersom slik tilgang vil hindre 

dem i å oppfylle forpliktelsene til å yte offentlig tjeneste nevnt 

i artikkel 3 nr. 2 som de er blitt pålagt, eller på grunn av store 

økonomiske og finansielle vanskeligheter knyttet til kontrakter 

med faste betalingsforpliktelser, idet det tas hensyn til 

kriteriene og framgangsmåtene i artikkel 48 og den løsningen 

medlemsstaten har valgt i samsvar med artikkel 48 nr. 1. 

Enhver slikt nektelse skal være behørig begrunnet. 

2. Medlemsstatene kan treffe de tiltak som er nødvendige for 

å sikre at et naturgassforetak som nekter tilgang til nettet på 

grunn av kapasitetsmangel eller manglende tilkopling, foretar de 

nødvendige utbedringer i den grad dette er økonomisk 

forsvarlig, eller dersom en potensiell kunde er villig til å betale 

for dem. I tilfeller der artikkel 4 nr. 4 anvendes, skal 

medlemsstatene treffe slike tiltak. 

Artikkel 36 

Ny infrastruktur 

1. Større ny gassinfrastruktur, dvs. overføringsforbindelser, 

LNG-anlegg og lagringsanlegg, kan på anmodning for et 

angitt tidsrom unntas fra bestemmelsene i artikkel 9, 32, 33 og 

34 og artikkel 41 nr. 6, 8 og 10 på følgende vilkår: 

a) Investeringen må øke konkurransen i gassforsyningen og 

øke forsyningssikkerheten. 

b) Risikoen knyttet til investeringen må være slik at 

investeringen ikke ville ha blitt gjort dersom det ikke ble 

gitt unntak. 

c) Infrastrukturen må være eid av en fysisk eller juridisk 

person som i det minste med hensyn til juridisk form er 

atskilt fra operatørene av de nettene som infrastrukturen 

skal bygges i. 

d) Det må kreves avgifter av brukerne av infrastrukturen. 

e) Unntaket må ikke skade konkurransen eller hindre at det 

indre marked for naturgass fungerer tilfredsstillende, eller 

at det regulerte nettet som infrastrukturen er koplet til, 

fungerer tilfredsstillende.  



Nr. 34/564 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.5.2020 

 

2. Nr. 1 får også anvendelse på betydelige kapasitetsøkninger 

i eksisterende infrastruktur og på endringer av slik infrastruktur 

som gjør det mulig å utvikle nye kilder til gassforsyning. 

3. Reguleringsmyndigheten nevnt i kapittel VIII kan i hvert 

enkelt tilfelle treffe beslutning om unntaket nevnt i nr. 1 og 2. 

4. Dersom den aktuelle infrastrukturen strekker seg over mer 

enn én medlemsstats territorium, kan Byrået legge fram en 

rådgivende uttalelse for reguleringsmyndighetene i de berørte 

medlemsstatene som kan brukes som grunnlag for deres 

beslutning, innen to måneder fra datoen da anmodningen 

om unntak ble mottatt av den siste av disse regule-

ringsmyndighetene. 

Dersom alle de berørte reguleringsmyndighetene er kommet 

til enighet om anmodningen om unntak innen seks måneder 

fra datoen da anmodningen ble mottatt av den siste av 

reguleringsmyndighetene, skal de underrette Byrået om sin 

beslutning. 

Byrået skal utføre de oppgavene som tildeles de berørte 

medlemsstatenes reguleringsmyndigheter ved denne artikkel, 

a) dersom det ikke er oppnådd enighet mellom alle de 

berørte reguleringsmyndighetene innen seks måneder fra 

datoen da anmodningen om unntak ble mottatt av den 

siste av disse reguleringsmyndighetene, eller 

b) på felles anmodning fra de berørte regulerings-

myndighetene. 

Alle de berørte reguleringsmyndighetene kan i fellesskap 

anmode om at tidsrommet nevnt i tredje ledd bokstav a) 

forlenges med inntil tre måneder. 

5. Før Byrået treffer beslutning, skal det rådføre seg med 

de berørte reguleringsmyndighetene og med søkerne. 

6. Et unntak kan omfatte hele eller deler av kapasiteten i 

den nye infrastrukturen eller i den eksisterende infrastrukturen 

med betydelig økt kapasitet. 

Når det besluttes om det skal gis et unntak, skal det i hvert 

enkelt tilfelle vurderes om det må fastsettes vilkår for 

unntakets varighet og for ikke-diskriminerende tilgang til 

infrastrukturen. Når det treffes beslutning om disse vilkårene, 

skal det særlig tas hensyn til ytterligere kapasitet som skal 

bygges, eller endring av eksisterende kapasitet, prosjektets 

tidshorisont og nasjonale forhold. 

Før reguleringsmyndigheten gir et unntak, skal den fastsette 

reglene og ordningene for forvaltning og tildeling av kapasitet. 

Reglene skal kreve at alle potensielle brukere av infrastrukturen 

oppfordres til å melde sin interesse for å inngå avtaler om en 

viss kapasitet før fordelingen av kapasitet i den nye infrastruk-

turen skjer, herunder til eget bruk. Reguleringsmyndigheten skal 

kreve at reglene for flaskehalshåndtering omfatter en plikt til å 

tilby den uutnyttede kapasiteten på markedet, og at brukerne av 

infrastrukturen skal ha rett til å handle med sin avtalte kapasitet 

på sekundærmarkedet. Ved vurderingen av kriteriene nevnt i 

nr. 1 bokstav a), b) og e) skal det tas hensyn til resultatene av 

framgangsmåten for kapasitetstildeling. 

Beslutningen om unntak, herunder eventuelle vilkår som nevnt i 

annet ledd i dette nummer, skal være behørig begrunnet og skal 

offentliggjøres. 

7. Uten hensyn til nr. 3 kan medlemsstatene fastsette at 

reguleringsmyndigheten eller Byrået, alt etter som, skal 

framlegge sin uttalelse om anmodningen om unntak for det 

relevante organet i medlemsstaten for formell beslutning. Denne 

uttalelsen skal offentliggjøres sammen med beslutningen. 

8. Reguleringsmyndigheten skal umiddelbart sende Kommi-

sjonen en kopi av alle anmodninger om unntak som den mottar. 

Vedkommende myndighet skal umiddelbart underrette 

Kommisjonen om beslutningen og oversende alle relevante 

opplysninger om den. Disse opplysningene kan oversendes 

Kommisjonen i form av et sammendrag som gjør det mulig for 

Kommisjonen å treffe en velbegrunnet beslutning. Opplys-

ningene skal særlig omfatte 

a) en detaljert begrunnelse for at reguleringsmyndigheten eller 

medlemsstaten har gitt eller nektet unntak, sammen med en 

henvisning til nr. 1 og den eller de relevante bokstaver i det 

nummeret som ligger til grunn for beslutningen, herunder 

økonomiske opplysninger som begrunner behovet for 

unntaket, 

b) den analysen som er foretatt av hvordan innvilging av 

unntaket vil påvirke konkurransen og den effektive 

virkemåten til det indre marked for naturgass, 

c) begrunnelsen for det tidsrommet og den andelen av den 

berørte gassinfrastrukturens samlede kapasitet som unntaket 

gis for, 

d) dersom unntaket gjelder en overføringsforbindelse, 

resultatet av samrådet med de berørte regulerings-

myndighetene, og 

e) infrastrukturens bidrag til en diversifisering av gassfor-

syningen.  
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9. Kommisjonen kan innen to måneder etter at den har 

mottatt underretning, treffe beslutning om å kreve at regule-

ringsmyndigheten endrer eller trekker tilbake beslutningen om å 

gi unntak. Fristen på to måneder kan forlenges med ytterligere 

to måneder dersom Kommisjonen etterspør ytterligere opplys-

ninger. Denne forlengede fristen skal begynne å løpe dagen etter 

mottak av fullstendige opplysninger. Den opprinnelige fristen 

på to måneder kan også forlenges med samtykke fra både 

Kommisjonen og reguleringsmyndigheten. 

Dersom de ønskede opplysningene ikke legges fram innen 

fristen angitt i anmodningen, skal underretningen anses som 

trukket tilbake, med mindre enten fristen er blitt forlenget før 

den utløp, med samtykke fra både Kommisjonen og regule-

ringsmyndigheten, eller reguleringsmyndigheten i en behørig 

begrunnet erklæring har meddelt Kommisjonen at den anser 

underretningen for å være fullstendig. 

Reguleringsmyndigheten skal innen en måned etterkomme 

Kommisjonens beslutning om å endre eller trekke tilbake 

beslutningen om unntak, og skal underrette Kommisjonen om 

dette. 

Kommisjonen skal sørge for at forretningsmessig følsomme 

opplysninger behandles fortrolig. 

Kommisjonens godkjenning av en beslutning om unntak skal 

utløpe to år etter datoen for vedtakelsen dersom byggingen av 

infrastrukturen ennå ikke er påbegynt, og fem år etter ved-

takelsen dersom infrastrukturen ikke er satt i drift, med mindre 

Kommisjonen beslutter at eventuelle forsinkelser skyldes 

vesentlige hindringer som personen som er blitt innvilget 

unntak, ikke har kunnet kontrollere. 

10. Kommisjonen kan vedta retningslinjer for anvendelse av 

vilkårene fastsatt i nr. 1 i denne artikkel og fastsette fram-

gangsmåten som skal følges ved anvendelse av nr. 3, 6, 8 og 9 

i denne artikkel. Disse tiltakene, som har som formål å endre 

ikke-grunnleggende bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle 

det, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité 

med kontroll nevnt i artikkel 51 nr. 3. 

Artikkel 37 

Markedsåpning og gjensidighet 

1. Medlemsstatene skal sikre at berettigede kunder 

a) inntil 1. juli 2004 er berettigede kunder som definert i 

artikkel 18 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/30/EF 

av 22. juni 1998 om felles regler for det indre marked for 

naturgass(1); medlemsstatene skal innen 31. januar hvert 

år offentliggjøre kriteriene for definisjonen av disse 

berettigede kundene, 

  

(1) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 1. 

b) fra og med 1. juli 2004 er alle forretningskunder, 

c) fra og med 1. juli 2007 er alle kunder. 

2. For å unngå ubalanse med hensyn til åpningen av 

gassmarkedene 

a) skal kontrakter om gassforsyning som inngås med en 

berettiget kunde i en annen medlemsstats nett, ikke være 

forbudt dersom kunden er berettiget i begge berørte nett, og 

b) kan Kommisjonen, dersom transaksjonene nevnt i 

bokstav a) nektes fordi kunden er berettiget i bare ett av 

de to nettene, idet det tas hensyn til markedssituasjonen 

og felles interesser, pålegge den nektende parten å 

gjennomføre den ønskede forsyningen på anmodning fra 

en av medlemsstatene i de to nettene. 

Artikkel 38 

Direkteledninger 

1. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å 

sikre at 

a) naturgassforetak som er etablert på deres territorium, kan 

forsyne de berettigede kundene gjennom en direkte-

ledning, og 

b) enhver berettiget kunde av denne typen som er etablert på 

deres territorium, kan forsynes av naturgassforetakene 

gjennom en direkteledning. 

2. Dersom det kreves tillatelse til bygging eller drift av 

direkteledninger (for eksempel lisens, bevilling, konsesjon, 

avtale eller godkjenning), skal medlemsstatene eller enhver 

vedkommende myndighet som de utpeker, fastsette kriteriene 

for tildeling av tillatelse til å bygge eller drive direkteledninger 

på medlemsstatenes territorium. Disse kriteriene skal være 

objektive, oversiktlige og ikke-diskriminerende. 

3. Medlemsstatene kan gjøre tillatelsen til å bygge en 

direkteledning betinget enten av at tilgang til nettet er blitt 

nektet på grunnlag av artikkel 35, eller av at det innledes en 

framgangsmåte for tvisteløsning i henhold til artikkel 41. 

KAPITTEL VIII 

NASJONALE REGULERINGSMYNDIGHETER 

Artikkel 39 

Utpeking av reguleringsmyndigheter og deres 

uavhengighet 

1. Hver medlemsstat skal utpeke en enkelt nasjonal 

reguleringsmyndighet på nasjonalt plan.  
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2. Nummer 1 i denne artikkel berører ikke utpekingen av 

andre reguleringsmyndigheter på regionalt plan i medlems-

statene, forutsatt at det finnes en høyt rangert representant 

med henblikk på representasjon og kontakt på fellesskapsplan 

i Byråets reguleringsråd i samsvar med artikkel 14 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 713/2009. 

3. Som unntak fra nr. 1 i denne artikkel kan en medlemsstat 

utpeke reguleringsmyndigheter for mindre nett på et geografisk 

atskilt område som hadde et forbruk i 2008 på under 3 % av 

totalforbruket i medlemsstaten som området er del av. Dette 

unntaket skal ikke berøre utpekingen av en høyt rangert 

representant med henblikk på representasjon og kontakt på 

fellesskapsplan i Byråets reguleringsråd i samsvar med artikkel 

14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 713/2009. 

4. Medlemsstatene skal sikre at reguleringsmyndigheten er 

uavhengig og utøver sin myndighet på en upartisk og åpen 

måte. For dette formål skal medlemsstatene sikre at regule-

ringsmyndigheten, når den utfører reguleringsoppgavene den 

er gitt i henhold til dette direktiv og relevant lovgivning, 

a) er juridisk atskilt fra og funksjonelt uavhengig av ethvert 

annet offentlig eller privat organ, 

b) sikrer at dens ansatte og personer som har ledelsesansvar, 

i) opptrer uavhengig av enhver markedsinteresse, og  

ii) ikke søker eller mottar direkte instrukser fra noen 

regjering eller noe offentlig eller privat organ i 

utførelsen av sine reguleringsoppgaver. Dette kravet 

hindrer ikke nært samarbeid med andre relevante 

nasjonale myndigheter når det er hensiktsmessig, eller 

generelle politiske retningslinjer fra regjeringen som 

ikke gjelder reguleringsmyndighetens myndighet og 

oppgaver i henhold til artikkel 41. 

5. For å beskytte reguleringsmyndighetens uavhengighet 

skal medlemsstatene særlig sikre 

a) at reguleringsmyndigheten kan treffe selvstendige 

beslutninger uavhengig av ethvert politisk organ og har 

egne årlige budsjettbevilgninger med selvstendig ansvar for 

å gjennomføre det tildelte budsjettet og tilstrekkelige 

menneskelige og finansielle ressurser til å ivareta sine 

oppgaver, og 

b) at medlemmene av reguleringsmyndighetens styre eller, i 

mangel av et styre, reguleringsmyndighetens øverste 

ledelse utpekes for en fast periode på fem til sju år som 

kan fornyes én gang. 

Med hensyn til første ledd bokstav b) skal medlemsstatene 

sikre en hensiktsmessig rotasjonsordning for styret eller den 

øverste ledelsen. Medlemmene av styret eller, i mangel av et 

styre, den øverste ledelsen kan bare løses fra sine verv dersom 

de ikke lenger oppfyller vilkårene fastsatt i denne artikkel eller 

er funnet skyldige i tjenesteforsømmelse i henhold til nasjonal 

rett. 

Artikkel 40 

Generelle mål for reguleringsmyndigheten 

Ved utførelsen av reguleringsoppgavene angitt i dette direktiv 

skal reguleringsmyndigheten treffe alle rimelige tiltak for å nå 

følgende mål innenfor rammen av sine oppgaver og sin 

myndighet som fastsatt i artikkel 41, i nært samråd med andre 

relevante nasjonale myndigheter, herunder konkurranse-

myndighetene, dersom det er hensiktsmessig, og uten at det 

berører deres kompetanse: 

a) I nært samarbeid med Byrået, andre medlemsstaters regule-

ringsmyndigheter og Kommisjonen fremme et kon-

kurransebasert, sikkert og miljømessig bærekraftig indre 

marked for naturgass i Fellesskapet og reell markedsåpning 

for alle kunder og leverandører i Fellesskapet samt sikre 

hensiktsmessige vilkår for en effektiv og pålitelig drift av 

gassnettene, idet det tas hensyn til langsiktige mål. 

b) Utvikle konkurransebaserte og velfungerende regionale 

markeder i Fellesskapet med sikte på å nå målene nevnt i 

bokstav a). 

c) Fjerne restriksjoner på handel med naturgass medlems-

statene imellom, herunder utvikle hensiktsmessig kapasitet 

for overføring over landegrensene for å dekke etter-

spørselen og øke integrasjonen av nasjonale markeder som 

kan lette strømmen av naturgass i hele Fellesskapet. 

d) Bidra til at det på den mest kostnadseffektive måten 

utvikles sikre, pålitelige, effektive og ikke-diskriminerende 

nett som er forbrukerorientert, og fremme nettenes 

tilstrekkelighet og, i tråd med de generelle energipolitiske 

målene, energieffektivitet samt integrasjon av stor- og 

småskalaproduksjon av naturgass fra fornybare energikilder 

og distribuert produksjon i både transmisjons- og distri-

busjonsnettene. 

e) Fremme tilgang til nettet for ny produksjonskapasitet, 

særlig fjerne barrierer som kan hindre tilgang for nye 

markedsdeltakere og gass fra fornybare energikilder.  
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f) Sikre at nettoperatørene og nettbrukerne gis egnede 

insentiver, både på kort og lang sikt, til å øke netteffek-

tiviteten og fremme markedsintegrasjon. 

g) Sikre at kundene drar nytte av at deres nasjonale marked 

virker tilfredsstillende, fremme reell konkurranse og bidra 

til å sikre forbrukervernet. 

h) Bidra til å oppnå høy standard på offentlige tjenester på 

naturgassområdet, bidra til å beskytte sårbare kunder og 

bidra til forenlighet mellom de nødvendige prosessene for 

utveksling av data når kundene skifter leverandør. 

Artikkel 41 

Reguleringsmyndighetens oppgaver og myndighet 

1. Reguleringsmyndigheten skal ha følgende oppgaver: 

a) Fastsette eller godkjenne, i samsvar med oversiktlige 

kriterier, transmisjons- eller distribusjonstariffer eller 

metodene for beregning av dem. 

b) Sikre at operatører av transmisjons- og distribusjonsnett, 

og eventuelt netteiere, samt ethvert naturgassforetak 

overholder sine forpliktelser i henhold til dette direktiv og 

annet relevant fellesskapsregelverk, også når det gjelder 

grensekryssende forhold. 

c) Samarbeide om grensekryssende forhold med regule-

ringsmyndigheten eller -myndighetene i de berørte 

medlemsstatene og med Byrået. 

d) Overholde og gjennomføre alle relevante juridisk 

bindende beslutninger fra Byrået og Kommisjonen. 

e) Avlegge årsrapport om sin virksomhet og utførelsen av sine 

oppgaver til de relevante myndighetene i medlemsstatene 

og til Byrået og Kommisjonen. Slike rapporter skal 

beskrive hvilke skritt som er tatt og hvilke resultater som er 

oppnådd med hensyn til hver av oppgavene angitt i denne 

artikkel. 

f) Sikre at det ikke forekommer kryssubsidiering mellom 

transmisjons-, distribusjons-, lagrings-, LNG- og forsy-

ningsvirksomhet. 

g) Overvåke investeringsplanene til operatørene av trans-

misjonsnett og i sin årsrapport gi en vurdering av 

investeringsplanene til operatørene av transmisjonsnett 

med hensyn til deres forenlighet med nettutviklingsplanen 

for Fellesskapet nevnt i artikkel 8 nr. 3 bokstav b) i 

forordning (EF) nr. 715/2009. Denne vurderingen kan 

omfatte anbefalinger om å endre investeringsplanene. 

h) Overvåke overholdelsen av reglene for nettsikkerhet og -

pålitelighet og vurdere hvordan de er blitt etterlevd 

tidligere, samt fastsette eller godkjenne standardene for og 

kravene til tjenestenes og forsyningens kvalitet, eller bidra 

til dette sammen med andre vedkommende myndigheter. 

i) Overvåke graden av innsyn, også i engrospriser, og sikre at 

naturgassforetakene overholder forpliktelsene om innsyn. 

j) Overvåke graden og effektiviteten av markedsåpning og 

konkurranse på grossist- og sluttbrukernivå, herunder på 

naturgassbørser, priser til privatkunder, herunder ordninger 

for forskuddsbetaling, andel av kunder som bytter 

leverandør, andel av kunder som frakoples forsyningen, 

avgifter for og utførelse av vedlikeholdstjenester, klager fra 

privatkunder og eventuell vridning eller begrensning av 

konkurransen, herunder framlegge alle relevante opplys-

ninger og opplyse vedkommende konkurransemyndigheter 

om relevante saker. 

k) Overvåke forekomsten av begrensende avtalevilkår, 

herunder eksklusivitetsbestemmelser som kan hindre større 

forretningskunder i å inngå avtale med mer enn én 

leverandør eller begrense deres muligheter til å gjøre dette, 

og eventuelt underrette de nasjonale konkurranse-

myndighetene om slike vilkår. 

l) Respektere avtalefriheten med hensyn til forsynings-

kontrakter som kan avbrytes, og med hensyn til langsiktige 

kontrakter, forutsatt at de er forenlige med fellesskaps-

retten og i samsvar med Fellesskapets politikk. 

m) Overvåke den tiden det tar for operatører av transmisjons- 

og distribusjonsnett å foreta tilkoplinger og utføre 

reparasjoner. 

n) Overvåke og gjennomgå vilkårene for tilgang til lagrings-

anlegg, lagring i rørledning og andre tilleggstjenester som 

fastsatt i artikkel 33. Dersom ordningen for tilgang til 

lagring er fastsatt i samsvar med artikkel 33 nr. 3, skal 

denne oppgaven ikke omfatte gjennomgang av tariffer. 

o) Bidra til å sikre, sammen med andre relevante myndigheter, 

at tiltakene for forbrukervern, herunder de som er fastsatt i 

vedlegg I, er effektive og håndheves. 

p) Minst en gang i året offentliggjøre anbefalinger med 

hensyn til om forsyningsprisene er i samsvar med 

artikkel 3, og ved behov oversende disse til konkurranse-

myndighetene. 

q) Sikre tilgang til kundenes forbruksdata, stille til rådighet for 

frivillig bruk et lett forståelig harmonisert format på 

nasjonalt plan for forbruksdata og sikre alle kunder rask 

tilgang til disse dataene i samsvar med vedlegg I bokstav h).  
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r) Overvåke gjennomføringen av regler som gjelder oppgaver 

og ansvarsområder for operatører av transmisjonsnett, 

operatører av distribusjonsnett, leverandører samt kunder og 

andre markedsdeltakere i henhold til forordning (EF) 

nr. 715/2009. 

s) Overvåke at kriteriene for hvorvidt et lagringsanlegg faller 

inn under artikkel 33 nr. 3 eller 4, anvendes korrekt. 

t) Overvåke gjennomføringen av beskyttelsestiltakene nevnt 

i artikkel 46. 

u) Bidra til forenlighet mellom prosessene for utveksling av 

data om de viktigste markedsprosessene på regionalt plan. 

2. Dersom en medlemsstat har fastsatt det, kan overvåkings-

oppgavene fastsatt i nr. 1 utføres av andre myndigheter enn 

reguleringsmyndigheten. I slike tilfeller skal opplysningene fra 

denne overvåkingen gjøres tilgjengelige for regulerings-

myndighetene så snart som mulig. 

Når reguleringsmyndigheten utfører oppgavene omhandlet i 

nr. 1, skal den ved behov og i samsvar med prinsippene om 

bedre regelverksutforming rådføre seg med operatører av 

transmisjonsnett og, dersom det er hensiktsmessig, samarbeide 

tett med andre relevante nasjonale myndigheter, idet disses 

uavhengighet opprettholdes, og uten at det berører deres egen 

særskilte kompetanse. 

Godkjenninger som gis av en reguleringsmyndighet eller Byrået 

i samsvar med dette direktiv, berører ikke regulerings-

myndighetens behørig begrunnede framtidige bruk av sin 

myndighet i samsvar med denne artikkel, eller eventuelle 

sanksjoner som ilegges av andre relevante myndigheter eller 

Kommisjonen. 

3. I tillegg til oppgavene den er pålagt i henhold til nr. 1, 

skal reguleringsmyndigheten, når en uavhengig nettoperatør er 

utpekt i henhold til artikkel 14, 

a) overvåke at eieren av transmisjonsnettet og den uavhengige 

nettoperatøren overholder sine forpliktelser i henhold til 

denne artikkel, og ilegge sanksjoner for manglende over-

holdelse i samsvar med nr. 4 bokstav d), 

b) overvåke forbindelsene og kommunikasjonen mellom den 

uavhengige nettoperatøren og eieren av transmisjonsnettet 

for å sikre at den uavhengige nettoperatøren overholder sine 

forpliktelser, og særlig godkjenne kontrakter og opptre som 

tvisteløsningsmyndighet mellom den uavhengige nett-

operatøren og eieren av transmisjonsnettet ved eventuelle 

klager framsatt av en av partene i samsvar med nr. 11, 

c) med forbehold for framgangsmåten i henhold til artikkel 14 

nr. 2 bokstav c), for den første tiårige nettutviklingsplanen 

godkjenne investeringsplanleggingen og den flerårige nett-

utviklingsplanen som presenteres årlig av den uavhengige 

nettoperatøren, 

d) sikre at de tariffene som den uavhengige nettoperatøren 

krever for tilgang til nettet, omfatter en godtgjøring til 

netteieren eller netteierne som gir tilstrekkelig avkastning 

på netteiendelene og eventuelle nye investeringer i dem, 

forutsatt at de er gjort på en økonomisk og effektiv måte, 

og 

e) ha myndighet til å gjennomføre inspeksjoner, herunder 

uanmeldte inspeksjoner, i lokalene til eieren av trans-

misjonsnettet og den uavhengige nettoperatøren. 

4. Medlemsstatene skal sørge for at regulerings-

myndighetene gis myndighet som gjør det mulig for dem å 

utføre oppgavene omhandlet i nr. 1, 3 og 6 effektivt og raskt. 

For dette formål skal reguleringsmyndigheten minst ha 

myndighet til å 

a) treffe beslutninger som er bindende for naturgassforetak, 

b) foreta undersøkelser av gassmarkedenes virkemåte og 

fastsette og innføre nødvendige og forholdsmessige tiltak 

for å fremme effektiv konkurranse og sikre et vel-

fungerende marked; ved behov skal regulerings-

myndigheten også ha myndighet til å samarbeide med den 

nasjonale konkurransemyndigheten og regulerings-

myndighetene for finansmarkedene eller med Kommisjonen 

dersom undersøkelsen gjelder konkurranselovgivningen, 

c) kreve alle opplysninger fra naturgassforetak som er 

relevante for utførelsen av deres oppgaver, herunder 

begrunnelsen for eventuell nektelse av tilgang for tredje-

mann, og opplysninger om tiltak som er nødvendige for å 

styrke nettet, 

d) ilegge naturgassforetak som ikke oppfyller sine forpliktelser 

i henhold til dette direktiv eller eventuelle juridisk bindende 

beslutninger truffet av reguleringsmyndigheten eller Byrået, 

sanksjoner som er virkningsfulle, står i forhold til over-

tredelsen og er avskrekkende, eller foreslå at en kompetent 

domstol ilegger dem slike sanksjoner; dette skal omfatte 

myndighet til å ilegge eller foreslå å ilegge operatøren av 

transmisjonsnettet eller det vertikalt integrerte foretaket, alt 

etter som, sanksjoner på opptil 10 % av deres årsomsetning 

for manglende overholdelse av deres respektive for-

pliktelser i henhold til dette direktiv, og 

e) utføre hensiktsmessige undersøkelser og utstede relevante 

instrukser med henblikk på tvisteløsning i henhold til nr. 

11 og 12. 

5. Dersom det er utpekt en operatør av transmisjonsnett i 

samsvar med kapittel IV, skal reguleringsmyndigheten i tillegg 

til de pliktene og den myndigheten den er gitt i henhold til nr. 1 

og 4 i denne artikkel, minst gis plikt og myndighet til å  



20.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 34/569 

 

a) ilegge sanksjoner i samsvar med nr. 4 bokstav d) ved 

forskjellsbehandling til fordel for det vertikalt integrerte 

foretaket, 

b) overvåke kommunikasjonen mellom operatøren av 

transmisjonsnettet og det vertikalt integrerte foretaket for 

å sikre at operatøren av transmisjonsnettet overholder sine 

forpliktelser, 

c) opptre som tvisteløsningsmyndighet mellom det vertikalt 

integrerte foretaket og operatøren av transmisjonsnettet i 

eventuelle klager framsatt i samsvar med nr. 11, 

d) overvåke kommersielle og finansielle forbindelser, 

herunder lån mellom det vertikalt integrerte foretaket og 

operatøren av transmisjonsnettet, 

e) godkjenne alle kommersielle og finansielle avtaler mellom 

det vertikalt integrerte foretaket og operatøren av trans-

misjonsnettet, forutsatt at de oppfyller markedsvilkårene, 

f) be om en begrunnelse fra det vertikalt integrerte foretaket 

når den mottar underretning fra den samsvarsansvarlige i 

samsvar med artikkel 21 nr. 4; begrunnelsen skal særlig 

omfatte dokumentasjon på at det ikke har forekommet 

forskjellsbehandling til fordel for det vertikalt integrerte 

foretaket, 

g) gjennomføre inspeksjoner, herunder uanmeldte, i lokalene 

til det vertikalt integrerte foretaket og operatøren av 

transmisjonsnettet, og 

h) overlate til en uavhengig nettoperatør utpekt i samsvar 

med artikkel 14 alle eller bestemte av oppgavene til 

operatøren av transmisjonsnettet ved vedvarende brudd på 

de forpliktelsene operatøren av transmisjonsnettet har i 

henhold til dette direktiv, særlig ved gjentatte tilfeller av 

forskjellsbehandling til fordel for det vertikalt integrerte 

foretaket. 

6. Reguleringsmyndighetene skal ha ansvar for å fastsette 

eller godkjenne, i god tid før de trer i kraft, minst de metodene 

som brukes til å beregne eller fastsette vilkårene for 

a) tilkopling og tilgang til nasjonale nett, herunder trans-

misjons- og distribusjonstariffer, samt vilkår og tariffer 

for tilgang til LNG-anlegg; disse tariffene eller metodene 

skal være utformet slik at de nødvendige investeringene i 

nettene og LNG-anleggene kan foretas på en slik måte at 

investeringene sikrer nettenes og LNG-anleggenes 

levedyktighet, 

b) yting av balanseringstjenester, som skal skje på den mest 

økonomiske måten og gi nettbrukerne passende insentiv 

til å balansere tilførsel og uttak; balanseringstjenestene 

skal leveres på en rimelig og ikke-diskriminerende måte 

og være basert på objektive kriterier, og 

c) tilgang til tverrnasjonal infrastruktur, herunder framgangs-

måter for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering. 

7. Metodene eller vilkårene nevnt i nr. 6 skal offentlig-

gjøres. 

8. Når reguleringsmyndighetene fastsetter eller godkjenner 

tariffene eller metodene og balanseringstjenestene, skal de 

sikre at operatørene av transmisjons- og distribusjonsnettene 

gis passende insentiv, både på kort og lang sikt, til å øke 

effektiviteten, fremme markedsintegrasjonen og forsynings-

sikkerheten og støtte tilknyttede forskningsaktiviteter. 

9. Reguleringsmyndighetene skal overvåke flaskehals-

håndteringen i nasjonale gasstransmisjonsnett, herunder over-

føringsforbindelser, og gjennomføringen av reglene for 

flaskehalshåndtering. For dette formålet skal operatørene av 

transmisjonsnettene eller markedsoperatørene framlegge sine 

regler for flaskehalshåndtering, herunder kapasitetstildeling, 

for de nasjonale reguleringsmyndighetene. Nasjonale regule-

ringsmyndigheter kan kreve at disse reglene endres. 

10. Reguleringsmyndighetene skal ha myndighet til å kreve 

at operatører av lagringsanlegg og transmisjonsnett, LNG-

anlegg og distribusjonsnett ved behov endrer vilkårene, 

herunder tariffene og metodene nevnt i denne artikkel, for å 

sikre at de er forholdsmessige og anvendes på en ikke-diskrimi-

nerende måte. Dersom ordningen for tilgang til lagring er 

fastsatt i samsvar med artikkel 33 nr. 3, skal denne oppgaven 

ikke omfatte endring av tariffer. I tilfelle forsinkelser ved 

fastsettelse av transmisjons- og distribusjonstariffene skal 

reguleringsmyndighetene ha myndighet til å fastsette eller 

godkjenne midlertidige transmisjons- og distribusjonstariffer 

eller -metoder og til å treffe beslutning om hensiktsmessige 

utjevningstiltak dersom de endelige tariffene eller metodene 

avviker fra de midlertidige tariffene eller metodene. 

11.  Enhver part som har en klage mot en operatør av et 

lagringsanlegg eller et transmisjonsnett, LNG-anlegg eller 

distribusjonsnett som gjelder nevnte operatørs forpliktelser i 

henhold til dette direktiv, kan framsette en klage til regulerings-

myndigheten, som i egenskap av tvisteløsningsmyndighet skal 

treffe en beslutning innen to måneder etter at klagen er mottatt. 

Denne fristen kan forlenges med to måneder dersom regule-

ringsmyndigheten ønsker ytterligere opplysninger. Denne 

forlengede fristen kan forlenges ytterligere med klagers 

samtykke. Reguleringsmyndighetens beslutning skal ha 

bindende virkning med mindre og inntil den oppheves etter 

klage. 

12.  Enhver part som er berørt og har rett til å klage på en 

beslutning om metoder truffet i henhold til denne artikkel 

eller, dersom reguleringsmyndigheten har plikt til å holde 

samråd, om de foreslåtte tariffene eller metodene, kan senest 

to måneder etter at beslutningen eller forslaget til beslutning er 

offentliggjort, eller innen en kortere frist som medlemsstatene 

fastsetter, framlegge en klage for behandling. En slik klage 

skal ikke ha utsettende virkning.  
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13.  Medlemsstatene skal opprette egnede og effektive 

ordninger for regulering, kontroll og innsyn for å hindre ethvert 

misbruk av en dominerende stilling, særlig på bekostning av 

forbrukerne, og enhver form for aggressiv atferd. I disse 

ordningene skal det tas hensyn til bestemmelsene i traktaten, 

særlig artikkel 82. 

14.  Medlemsstatene skal sikre at det treffes egnede tiltak, 

herunder reises forvaltningssak eller straffesak i samsvar med 

nasjonal rett, mot de ansvarlige fysiske eller juridiske 

personene når fortrolighetsreglene i dette direktiv ikke er 

overholdt. 

15.  Klager som nevnt i nr. 11 og 12 berører ikke klage-

adgangen i henhold til fellesskapsretten og nasjonal rett. 

16.  Reguleringsmyndigheten skal fullt ut begrunne sine 

beslutninger med sikte på domstolskontroll. Beslutningene 

skal gjøres offentlig tilgjengelige, samtidig som forretnings-

messig følsomme opplysninger behandles fortrolig. 

17.  Medlemsstatene skal sørge for at det finnes hensikts-

messige ordninger på nasjonalt plan som gir en part som 

berøres av en reguleringsmyndighets beslutning, adgang til å 

klage til et organ som er uavhengig av de berørte partene og 

av enhver regjering. 

Artikkel 42 

Regelverk for grensekryssende forhold 

1. Reguleringsmyndighetene skal rådføre seg med hverandre 

og ha et nært samarbeid og skal gi hverandre og Byrået alle 

opplysninger som er nødvendige for at de kan utføre sine 

oppgaver i henhold til dette direktiv. Når det gjelder 

opplysninger som utveksles, skal den mottakende myndigheten 

sikre samme nivå av fortrolighet som opprinnelsesmyndigheten 

krever. 

2. Reguleringsmyndighetene skal samarbeide minst på 

regionalt plan for å 

a) fremme innføringen av driftsordninger som legger til rette 

for optimal forvaltning av nettet, fremmer felles gassbørser 

og tildeling av kapasitet over landegrensene og muliggjør et 

tilstrekkelig nivå av samkjøringskapasitet, herunder 

gjennom nye overføringsforbindelser, innenfor regionen og 

mellom regioner, for å skape mulighet for utvikling av reell 

konkurranse og forbedre forsyningssikkerheten, uten å 

forskjellsbehandle forsyningsselskapene i de ulike 

medlemsstatene, 

b) samordne utviklingen av alle nettkoder for de relevante 

operatørene av transmisjonsnett og andre markedsdeltakere, 

og 

c) samordne utviklingen av regler for flaskehalshåndtering. 

3. Nasjonale reguleringsmyndigheter skal ha rett til å inngå 

samarbeidsavtaler med hverandre for å fremme samordningen 

av regelverket. 

4. Tiltakene nevnt i nr. 2 skal ved behov utføres i nært 

samråd med andre relevante nasjonale myndigheter og uten at 

det berører deres særskilte kompetanse. 

5. Kommisjonen kan vedta retningslinjer for omfanget av 

reguleringsmyndighetenes plikt til å samarbeide med hverandre 

og med Byrået. Disse tiltakene, som har som formål å endre 

ikke-grunnleggende bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle 

det, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med 

kontroll nevnt i artikkel 51 nr. 3. 

Artikkel 43 

Overholdelse av retningslinjene 

1. Enhver reguleringsmyndighet og Kommisjonen kan 

anmode om en uttalelse fra Byrået om hvorvidt en beslutning 

truffet av en reguleringsmyndighet er i samsvar med retnings-

linjene nevnt i dette direktiv eller forordning (EF) nr. 715/2009. 

2. Byrået skal innen tre måneder etter at det har mottatt 

anmodningen, avgi sin uttalelse til den reguleringsmyndigheten 

som har anmodet om den, eller til Kommisjonen, og til den 

reguleringsmyndigheten som har truffet beslutningen. 

3. Dersom den reguleringsmyndigheten som har truffet 

beslutningen, ikke etterkommer Byråets uttalelse innen fire 

måneder etter at den mottok uttalelsen, skal Byrået underrette 

Kommisjonen om dette. 

4. Enhver reguleringsmyndighet kan underrette Kommi-

sjonen dersom den anser at en annen reguleringsmyndighets 

beslutning som er relevant for handelen over landegrensene, 

ikke er i samsvar med retningslinjene gitt i dette direktiv eller 

forordning (EF) nr. 715/2009, innen to måneder fra datoen for 

beslutningen. 

5. Dersom Kommisjonen innen to måneder etter at den ble 

underrettet av Byrået i samsvar med nr. 3, eller av en regule-

ringsmyndighet i samsvar med nr. 4 eller av eget tiltak innen tre 

måneder fra datoen for beslutningen, finner at det hefter alvorlig 

tvil ved om en beslutning truffet av en reguleringsmyndighet er 

i samsvar med retningslinjene omhandlet i dette direktiv eller i 

forordning (EF) nr. 715/2009, kan Kommisjonen beslutte å 

undersøke saken nærmere. I slike tilfeller skal Kommisjonen 

anmode reguleringsmyndigheten og partene i den saken som 

reguleringsmyndigheten behandler, om å framlegge sine 

merknader.  
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6. Dersom Kommisjonen beslutter å undersøke saken 

nærmere, skal den senest fire måneder etter at slik beslutning 

ble truffet, treffe en endelig beslutning om 

a) ikke å gjøre innsigelse mot reguleringsmyndighetens 

beslutning, eller 

b) å kreve at reguleringsmyndigheten trekker sin beslutning 

tilbake med begrunnelse i at retningslinjene ikke er over-

holdt. 

7. Dersom Kommisjonen ikke har truffet beslutning om å 

undersøke saken nærmere eller ikke har truffet endelig 

beslutning innen fristene fastsatt i henholdsvis nr. 5 og 6, anses 

den for ikke å ha gjort innsigelse mot reguleringsmyndighetens 

beslutning. 

8. Reguleringsmyndigheten skal etterkomme Kommi-

sjonens beslutning om å trekke sin beslutning tilbake innen to 

måneder og skal underrette Kommisjonen om dette. 

9. Kommisjonen kan vedta retningslinjer med nærmere 

regler for framgangsmåten som reguleringsmyndighetene, 

Byrået og Kommisjonen skal følge for å sikre at regulerings-

myndighetenes beslutninger er i samsvar med retningslinjene 

omhandlet i denne artikkel. Disse tiltakene, som har som formål 

å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i dette direktiv ved å 

utfylle det, skal vedtas etter framgangsmåten med forskrifts-

komité med kontroll nevnt i artikkel 51 nr. 3. 

Artikkel 44 

Oppbevaring av opplysninger 

1. Medlemsstatene skal kreve at forsyningsforetakene i minst 

fem år holder tilgjengelig for de nasjonale myndighetene, 

herunder reguleringsmyndigheten, de nasjonale konkurranse-

myndighetene og Kommisjonen, med henblikk på utførelsen av 

deres oppgaver, relevante data om alle transaksjoner knyttet til 

gassforsyningskontrakter og gassderivater med grossister og 

operatører av transmisjonsnett og av lagringsanlegg og LNG-

anlegg. 

2. Dataene skal omfatte nærmere opplysninger om relevante 

transaksjoner, så som regler om varighet, levering og oppgjør, 

mengde, datoer og tidspunkter for utførelse og transaksjons-

priser samt midler til å identifisere den berørte grossisten, og 

spesifiserte opplysninger om alle uoppgjorte gassforsynings-

kontrakter og gassderivater. 

3. Reguleringsmyndigheten kan beslutte å stille deler av 

disse opplysningene til rådighet for markedsdeltakerne, forutsatt 

at forretningsmessig følsomme opplysninger om individuelle 

markedsdeltakere eller individuelle transaksjoner ikke frigis. 

Dette nummer gjelder ikke opplysninger om finansielle 

instrumenter som omfattes av direktiv 2004/39/EF. 

4. For å sikre ensartet anvendelse av denne artikkel kan 

Kommisjonen vedta retningslinjer som angir metodene og 

ordningene for oppbevaring av data samt form og innhold for 

de dataene som skal oppbevares. Disse tiltakene, som har som 

formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i dette 

direktiv ved å utfylle det, skal vedtas etter framgangsmåten 

med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 51 nr. 3. 

5. Når det gjelder forsyningsforetaks transaksjoner i 

gassderivater med grossister og operatører av transmisjonsnett 

og operatører av lagrings- og LNG-anlegg, får denne artikkel 

anvendelse først når Kommisjonen har vedtatt retningslinjene 

nevnt i nr. 4. 

6. Bestemmelsene i denne artikkel innfører ikke ytterligere 

forpliktelser for enheter som omfattes av direktiv 2004/39/EF, 

overfor myndighetene nevnt i nr. 1. 

7. Dersom myndighetene nevnt i nr. 1 trenger tilgang til data 

som oppbevares av enheter som omfattes av direktiv 

2004/39/EF, skal de myndighetene som er ansvarlige i henhold 

til nevnte direktiv, gi dem de dataene de ber om. 

KAPITTEL IX 

SLUTTBRUKERMARKEDER 

Artikkel 45 

Sluttbrukermarkeder 

For å fremme utviklingen av velfungerende og oversiktlige 

sluttbrukermarkeder i Fellesskapet skal medlemsstatene sørge 

for at oppgavene og ansvarsområdene for operatører av trans-

misjonsnett, operatører av distribusjonsnett, forsyningsforetak 

og kunder, og om nødvendig andre markedsdeltakere, fastsettes 

med hensyn til kontraktsmessige avtaler, forpliktelser overfor 

kundene, regler om datautveksling og oppgjør, eiendomsrett til 

data og ansvar for måling. 

Disse reglene skal offentliggjøres, utformes med sikte på å 

lette kundenes og leverandørenes tilgang til nettene og 

gjennomgås av reguleringsmyndighetene eller andre relevante 

nasjonale myndigheter. 

KAPITTEL X 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 46 

Beskyttelsestiltak 

1. I tilfelle en plutselig krise i energimarkedet eller dersom 

personers fysiske sikkerhet, innretningers eller anleggs drifts-

sikkerhet eller nettets funksjonsevne er truet, kan en medlems-

stat midlertidig treffe nødvendige beskyttelsestiltak.  
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2. Disse tiltakene skal i minst mulig grad forstyrre det indre 

markeds funksjon og skal ikke være mer omfattende enn det 

som er strengt nødvendig for å avhjelpe de plutselige 

problemene som har oppstått. 

3. Den berørte medlemsstaten skal omgående underrette de 

øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om slike tiltak, og 

Kommisjonen kan beslutte at medlemsstaten skal endre eller 

oppheve tiltakene dersom de virker konkurransevridende og 

påvirker handelen negativt i et omfang som strider mot felles 

interesser. 

Artikkel 47 

Like vilkår 

1. Tiltak som medlemsstatene kan treffe i henhold til dette 

direktiv for å sikre like vilkår, skal være i samsvar med 

traktaten, særlig artikkel 30, og med Fellesskapets regelverk. 

2. Tiltakene nevnt i nr. 1 skal være forholdsmessige, ikke-

diskriminerende og oversiktlige. Tiltakene kan iverksettes først 

etter at de er meldt til og er blitt godkjent av Kommisjonen. 

3. Kommisjonen skal treffe beslutning om meldingen nevnt i 

nr. 2 senest to måneder etter at den er mottatt. Denne fristen 

begynner å løpe dagen etter at fullstendige opplysninger er 

mottatt. Dersom Kommisjonen ikke har truffet beslutning innen 

fristen på to måneder, anses den for ikke å ha gjort innsigelse 

mot de meldte tiltakene. 

Artikkel 48 

Unntak i forbindelse med faste betalingsforpliktelser 

1. Dersom et naturgassforetak har eller forventer å få store 

økonomiske og finansielle vanskeligheter på grunn av faste 

betalingsforpliktelser som foretaket har påtatt seg innenfor 

rammen av én eller flere kontrakter om kjøp av gass, kan det 

sende den berørte medlemsstaten eller den utpekte ved-

kommende myndigheten en søknad om midlertidig unntak fra 

bestemmelsene i artikkel 32. Søknadene skal etter medlems-

statens valg inngis for hvert enkelt tilfelle enten før eller etter at 

tilgang til nettet er blitt nektet. Medlemsstatene kan også la 

naturgassforetaket velge om det vil inngi sin søknad før eller 

etter at tilgang til nettet er blitt nektet. Dersom et naturgass-

foretak har nektet tilgang, skal søknaden inngis snarest mulig. 

Søknadene skal være vedlagt alle relevante opplysninger om 

problemets art og omfang og naturgassforetakets anstrengelser 

for å løse det. 

Dersom det ikke finnes andre rimelige løsninger, og idet det tas 

hensyn til bestemmelsene i nr. 3, kan medlemsstaten eller den 

utpekte vedkommende myndigheten beslutte å innrømme et 

unntak. 

2. Medlemsstaten eller den utpekte vedkommende 

myndigheten skal umiddelbart underrette Kommisjonen om sin 

beslutning om å innrømme et unntak og gi alle relevante 

opplysninger om unntaket. Disse opplysningene kan oversendes 

Kommisjonen i form av et sammendrag som gjør det mulig for 

Kommisjonen å treffe en velbegrunnet beslutning. Kommi-

sjonen kan innen åtte uker etter at den mottok underretningen, 

anmode om at den berørte medlemsstaten eller den utpekte 

vedkommende myndigheten endrer eller trekker tilbake 

beslutningen om å innrømme unntak. 

Dersom medlemsstaten eller den utpekte vedkommende 

myndigheten ikke etterkommer anmodningen innen fire uker, 

skal det snarest treffes en endelig beslutning i samsvar med 

framgangsmåten med rådgivende komité nevnt i artikkel 51 

nr. 2. 

Kommisjonen skal sørge for at forretningsmessig følsomme 

opplysninger behandles fortrolig. 

3. Når de treffer beslutning om unntakene nevnt i nr. 1, skal 

medlemsstaten eller den utpekte vedkommende myndigheten og 

Kommisjonen særlig ta hensyn til følgende kriterier: 

a) Målet om å skape et konkurransebasert gassmarked. 

b) Nødvendigheten av å oppfylle forpliktelser til å yte 

offentlig tjeneste og garantere forsyningssikkerheten. 

c) Naturgassforetakets stilling på gassmarkedet og den 

faktiske konkurransen på dette markedet. 

d) Omfanget av de økonomiske og finansielle vanskelighetene 

for naturgassforetak og transmisjonsforetak eller berettigede 

kunder. 

e) Datoen for undertegning av og vilkårene i kontrakten eller 

kontraktene, herunder i hvilken grad de tar høyde for 

markedsendringer. 

f) De anstrengelsene som er gjort for å løse problemet. 

g) I hvilken grad foretaket da det tok på seg de aktuelle faste 

betalingsforpliktelsene, med rimelighet kunne ha forutsett, 

under hensyn til bestemmelsene i dette direktiv, at de 

alvorlige vanskelighetene sannsynligvis ville oppstå. 

h) I hvilken grad nettet er koplet sammen med andre nett, og 

graden av samvirkingsevne mellom disse nettene. 

i) De virkningene som innrømmelse av et unntak vil kunne 

få på den korrekte anvendelsen av dette direktiv med 

hensyn til et velfungerende indre marked for naturgass.  
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En beslutning om en anmodning om unntak som gjelder 

kontrakter med faste betalingsforpliktelser inngått før 4. august 

2003, må ikke føre til en situasjon der det er umulig å finne 

alternative økonomisk levedyktige avsetningsmuligheter. Under 

enhver omstendighet skal det antas at det ikke foreligger 

alvorlige vanskeligheter så lenge salget av naturgass ikke synker 

til under nivået for minsteavtaksgaranti i gasskjøpskontrakter 

med faste betalingsforpliktelser, eller så lenge den aktuelle 

gasskjøpskontrakten med faste betalingsforpliktelser kan 

tilpasses, eller naturgassforetaket kan finne andre løsninger. 

4. Naturgassforetak som ikke er innrømmet unntak som 

nevnt i nr. 1 i denne artikkel, skal ikke eller skal ikke lenger 

nekte tilgang til nettet på grunn av faste betalingsforpliktelser i 

henhold til en kontrakt om kjøp av gass. Medlemsstatene skal 

sørge for at de aktuelle bestemmelsene i artikkel 32–44 

overholdes. 

5. Ethvert unntak som innrømmes i henhold til bestemmel-

sene ovenfor, skal være behørig begrunnet. Kommisjonen skal 

kunngjøre beslutningen i Den europeiske unions tidende. 

6. Kommisjonen skal innen 4. august 2008 framlegge en 

evalueringsrapport om erfaringene med anvendelsen av denne 

artikkel, slik at Europaparlamentet og Rådet i rett tid kan 

vurdere om den bør endres. 

Artikkel 49 

Markeder under oppbygging og isolerte markeder 

1. Medlemsstater som ikke er direkte koplet til samkjørings-

nettet til en annen medlemsstat, og som har bare én ekstern 

hovedleverandør, kan fravike artikkel 4, 9, 37 og/eller 38. Et 

forsyningsforetak med en markedsandel på over 75 prosent skal 

anses som hovedleverandør. Et slikt unntak utløper automatisk 

når minst ett av vilkårene nevnt i dette nummer ikke lenger er 

oppfylt. Slike unntak skal meddeles Kommisjonen. 

Kypros kan fravike artikkel 4, 9, 37 og/eller 38. Et slikt unntak 

utløper på det tidspunktet Kypros ikke lenger kvalifiserer som 

isolert marked. 

Artikkel 4, 9, 37 og/eller 38 gjelder ikke for Estland, Latvia 

og/eller Finland før en av disse medlemsstatene er direkte 

koplet til samkjøringsnettet i en annen medlemsstat enn 

Estland, Latvia, Litauen og Finland. Dette ledd berører ikke 

unntak i henhold til første ledd i dette nummer. 

2. En medlemsstat som kvalifiserer som marked under 

oppbygging, og som på grunn av gjennomføringen av dette 

direktiv vil få store vanskeligheter, kan fravike artikkel 4 og 9, 

artikkel 13 nr. 1 og 3, artikkel 14 og 24, artikkel 25 nr. 5, 

artikkel 26, 31 og 32, artikkel 37 nr. 1 og/eller artikkel 38. Et 

slikt unntak utløper automatisk når medlemsstaten ikke lenger 

kvalifiserer som marked under oppbygging. Slike unntak skal 

meddeles Kommisjonen. 

Kypros kan fravike artikkel 4 og 9, artikkel 13 nr. 1 og 3, 

artikkel 14 og 24, artikkel 25 nr. 5, artikkel 26, 31 og 32, 

artikkel 37 nr. 1 og/eller artikkel 38. Et slikt unntak utløper på 

det tidspunktet Kypros ikke lenger kvalifiserer som marked 

under oppbygging. 

3. På den datoen unntaket nevnt i nr. 2 første ledd utløper, 

skal definisjonen av berettigede kunder føre til en åpning av 

markedet som tilsvarer minst 33 prosent av det samlede årlige 

gassforbruket på det nasjonale gassmarked. To år senere får 

artikkel 37 nr. 1 bokstav b) anvendelse, og tre år senere får 

artikkel 37 nr. 1 bokstav c) anvendelse. Inntil artikkel 37 nr. 1 

bokstav b) får anvendelse, kan medlemsstaten nevnt i nr. 2 i 

denne artikkel beslutte å ikke anvende artikkel 32 når det 

gjelder tilleggstjenester og midlertidig lagring med sikte på 

regassifisering og påfølgende levering til transmisjonsnettet. 

4. Dersom gjennomføring av dette direktiv vil skape store 

vanskeligheter i et geografisk avgrenset område i en medlems-

stat, særlig med hensyn til utvikling av infrastrukturen for 

transmisjon og hoveddistribusjon, kan medlemsstatene for å 

oppmuntre til investeringer søke Kommisjonen om midlertidig 

unntak fra artikkel 4 og 9, artikkel 13 nr. 1 og 3, artikkel 14 og 

24, artikkel 25 nr. 5, artikkel 26, 31 og 32, artikkel 37 nr. 1 

og/eller artikkel 38, for å bedre situasjonen i dette området. 

5. Kommisjonen kan innrømme unntak som nevnt i nr. 4, 

idet den særlig tar hensyn til følgende kriterier: 

— Behovet for investeringer i infrastruktur som ikke vil 

være lønnsomme i et konkurransebasert marked. 

— Omfanget av og utsiktene til avkastning på de nødvendige 

investeringene. 

— Gassnettets størrelse og utbyggingsgrad i det aktuelle 

området. 

— Utsiktene for det aktuelle gassmarkedet. 

— Det aktuelle områdets eller den aktuelle regionens 

størrelse og geografiske særtrekk samt sosioøkonomiske 

og demografiske faktorer. 

For annen gassinfrastruktur enn infrastruktur for distribusjon 

kan det innrømmes unntak bare dersom det ikke finnes noen 

gassinfrastruktur i det aktuelle området, eller dersom slik 

infrastruktur har vært etablert i mindre enn ti år. Det 

midlertidige unntaket skal ikke gjelde i mer enn ti år fra det 

tidspunktet gass for første gang leveres til området. 

For distribusjonsinfrastruktur kan det innrømmes unntak for et 

tidsrom som ikke overskrider 20 år fra det tidspunktet gass før 

første gang leveres gjennom nevnte infrastruktur i området.  
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6. Artikkel 9 får ikke anvendelse for Kypros, Luxembourg 

og Malta. 

7. Kommisjonen skal underrette medlemsstatene om 

søknader inngitt i henhold til nr. 4 før den treffer beslutning i 

samsvar med nr. 5, idet den tar hensyn til kravet om fortrolig 

behandling. Nevnte beslutning samt unntakene nevnt i nr. 1 

og 2 skal kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

8. Hellas kan fravike artikkel 4, 24, 25, 26, 32, 37 og/eller 38 

i dette direktiv for de geografiske områdene og tidsrommene 

som er angitt i tillatelser utstedt av Hellas før 15. mars 2002 og i 

samsvar med direktiv 98/30/EF, for utvikling av og enerett til 

bruk av distribusjonsnett i visse geografiske områder. 

Artikkel 50 

Ny gjennomgåelse 

Dersom Kommisjonen på bakgrunn av konklusjonen i rapporten 

nevnt i artikkel 52 nr. 6 fastslår – på grunn av måten det faktisk 

er gitt tilgang til nett på, i en medlemsstat som har sikret full, 

ikke-diskriminerende og uhindret nettilgang – at visse 

forpliktelser som dette direktiv pålegger foretak (herunder 

forpliktelser som gjelder rettslig atskillelse av operatører av 

distribusjonsnett), ikke står i forhold til målet som er satt, kan 

den berørte medlemsstaten anmode Kommisjonen om et unntak 

fra det aktuelle kravet. 

Medlemsstaten skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 

anmodningen og gi alle relevante opplysninger som er 

nødvendige for å vise at rapportens konklusjon om at det sikres 

effektiv nettilgang, vil bli fastholdt. 

Innen tre måneder etter at Kommisjonen er underrettet, skal den 

vedta en uttalelse om den berørte medlemsstatens anmodning 

og ved behov framlegge forslag for Europaparlamentet og 

Rådet om å endre de relevante bestemmelsene i dette direktiv. 

Kommisjonen kan i forslagene om å endre dette direktiv foreslå 

å frita den berørte medlemsstaten fra visse krav, forutsatt at 

medlemsstaten ved behov gjennomfører like effektive tiltak. 

Artikkel 51 

Komité 

1. Kommisjonen skal bistås av en komité. 

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 3 og 7 i 

beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 

hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8. 

3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1–4 og 

artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som 

det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8. 

Artikkel 52 

Rapportering 

1. Kommisjonen skal overvåke og vurdere anvendelsen av 

dette direktiv og oversende en samlet framdriftsrapport til 

Europaparlamentet og Rådet første gang innen 31. desember 

2004 og deretter hvert år. Framdriftsrapporten skal minst 

omfatte 

a) erfaringer fra og framskritt som er gjort med hensyn til å 

opprette et fullstendig og velfungerende indre marked for 

naturgass, og de hindringene som gjenstår for å oppnå dette, 

herunder aspekter som markedsdominans, markeds-

konsentrasjon og aggressiv eller konkurransebegrensende 

atferd, 

b) unntakene som er innrømmet i henhold til dette direktiv, 

herunder gjennomføringen av unntaket nevnt i artikkel 26 

nr. 4, med sikte på en mulig endring av terskelen, 

c) i hvilket omfang kravene om atskillelse og fastsettelse av 

tariffer i dette direktiv har bidratt til å sikre rettferdig og 

ikke-diskriminerende tilgang til Fellesskapets gassnett og 

likeverdige konkurransenivåer, så vel som hvilke øko-

nomiske, miljømessige og sosiale konsekvenser åpningen 

av gassmarkedet har fått for kundene, 

d) en undersøkelse av spørsmål knyttet til nettenes kapa-

sitetsnivå og forsyningssikkerheten for naturgass i Felles-

skapet, og særlig den foreliggende og planlagte balansen 

mellom etterspørsel og tilbud, idet det tas hensyn til den 

fysiske kapasiteten for utveksling mellom områder og 

utbyggingen av lagringsanlegg (herunder spørsmålet om 

forholdsmessighet i markedsreguleringen på dette feltet), 

e) at særlig oppmerksomhet vil bli rettet mot de tiltakene 

som treffes i medlemsstatene for å dekke perioder med 

uvanlig stor etterspørsel og håndtere bortfall av 

forsyninger fra en eller flere leverandører, 

f) en allmenn vurdering av de framskrittene som er gjort med 

hensyn til bilaterale forbindelser med tredjestater som 

produserer og eksporterer eller transporterer naturgass, 

herunder framskritt innenfor markedsintegrasjon, handel 

og tilgang til nettene i slike tredjestater, 

g) behovet for mulige harmoniseringsbestemmelser som ikke 

er knyttet til bestemmelsene i dette direktiv. 

Framdriftsrapporten kan ved behov omfatte anbefalinger og 

tiltak for å motvirke de negative virkningene av markeds-

dominans og markedskonsentrasjon. 

I rapporten kan Kommisjonen, i samråd med ENTSO for gass, 

også vurdere muligheten for at operatørene av transmisjons-

nett oppretter en felles europeisk operatør av transmisjonsnett.  
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2. Hvert annet år skal framdriftsrapporten nevnt i nr. 1 også 

omfatte en analyse av de ulike tiltakene som er truffet i 

medlemsstatene for å oppfylle forpliktelsene til å yte offentlig 

tjeneste, sammen med en undersøkelse av hvor effektive disse 

tiltakene er, særlig hvordan de påvirker konkurransen i 

gassmarkedet. Ved behov kan rapporten omfatte anbefalinger 

om tiltak som kan treffes på nasjonalt plan for å oppnå høy 

kvalitet på offentlige tjenester, eller tiltak for å hindre 

utestenging fra markedet. 

3. Kommisjonen skal innen 3. mars 2013 som del av den 

generelle gjennomgåelsen legge fram for Europaparlamentet og 

Rådet en detaljert særskilt rapport som viser i hvilken 

utstrekning kravene om rettslig atskillelse i henhold til kapittel 

IV har medvirket til å sikre operatørene av transmisjonsnett 

fullstendig og reell uavhengighet, med effektiv rettslig 

atskillelse som rettesnor. 

4. I forbindelse med sin vurdering i henhold til nr. 3 skal 

Kommisjonen særlig ta hensyn til følgende kriterier: rettferdig 

og ikke-diskriminerende tilgang til nettet, effektiv regulering, 

utvikling av nettet for å oppfylle markedets behov, investerings-

insentiver som ikke er konkurransevridende, utvikling av 

samkjøringsinfrastruktur, effektiv konkurranse på Fellesskapets 

energimarkeder og forsyningssikkerhet i Fellesskapet. 

5. Ved behov, og særlig dersom den detaljerte særskilte 

rapporten nevnt i nr. 3 fastslår at vilkårene nevnt i nr. 4 ikke er 

sikret i praksis, skal Kommisjonen legge fram forslag for 

Europaparlamentet og Rådet for å sikre operatørene av 

transmisjonsnett fullstendig og faktisk uavhengighet innen 

3. mars 2014. 

6. Kommisjonen skal senest 1. januar 2006 oversende 

Europaparlamentet og Rådet en detaljert rapport om de 

framskrittene som er gjort med hensyn til å opprette det indre 

marked for naturgass. Rapporten skal særlig redegjøre for 

— om det foreligger ikke-diskriminerende nettilgang, 

— om reguleringen er effektiv, 

— utviklingen av samkjøringsinfrastruktur, vilkårene for 

transitt samt forsyningssikkerheten i Fellesskapet, 

— i hvilket omfang små bedrifter og privatkunder får fullt 

utbytte av markedsåpningen, særlig med hensyn til 

kvaliteten på offentlige tjenester, 

— i hvilket omfang markedene i praksis er åpne for reell 

konkurranse, herunder aspekter som markedsdominans, 

markedskonsentrasjon og aggressiv eller konkurranse-

begrensende atferd, 

— i hvilket omfang kunder faktisk bytter leverandør og 

reforhandler tariffer, 

— prisutvikling, herunder forsyningspriser, i forhold til 

graden av markedsåpning, 

— hvorvidt tredjemann har effektiv og ikke-diskriminerende 

tilgang til å lagre gass når dette av tekniske og/eller 

økonomisk hensyn er nødvendig for å gi effektiv tilgang 

til nettet, 

— erfaringene fra anvendelsen av dette direktiv med hensyn til 

den faktiske uavhengigheten til nettoperatører i vertikalt 

integrerte foretak, og hvorvidt det er utviklet andre tiltak i 

tillegg til funksjonell uavhengighet og regnskapsmessig 

atskillelse som har virkninger som tilsvarer rettslig 

atskillelse. 

Ved behov skal Kommisjonen framlegge forslag for 

Europaparlamentet og Rådet, særlig med sikte på å sikre høy 

kvalitet på offentlige tjenester. 

Ved behov skal Kommisjonen framlegge forslag for 

Europaparlamentet og Rådet, særlig med sikte på å sikre 

fullstendig og faktisk uavhengighet for operatører av distri-

busjonsnett før 1. juli 2007. Ved behov skal disse forslagene i 

samsvar med konkurranseregelverket også gjelde tiltak knyttet 

til markedsdominans, markedskonsentrasjon og aggressiv eller 

konkurransebegrensende atferd. 

Artikkel 53 

Oppheving 

Direktiv 2003/55/EF oppheves med virkning fra 3. mars 2011, 

uten at dette berører medlemsstatenes forpliktelser når det 

gjelder fristene for innarbeiding og anvendelse av nevnte 

direktiv. Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås 

som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg II. 

Artikkel 54 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1. Medlemsstatene skal innen 3. mars 2011 sette i kraft de 

lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 

dette. 

De skal anvende tiltakene fra 3. mars 2011, med unntak av 

artikkel 11, som de skal anvende fra 3. mars 2013. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene.  
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2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på 

det området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 55 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dagen etter at det er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 56 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 13. juli 2009. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 H.-G. PÖTTERING E. ERLANDSSON 

 President Formann 

 ______  
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VEDLEGG I 

FORBRUKERVERNTILTAK 

1. Uten at fellesskapsreglene for forbrukervern berøres, særlig europaparlaments- og rådsdirektiv 97/7/EF av 

20. mai 1997 om forbrukervern ved fjernsalgsavtaler(1) og rådsdirektiv 93/13/EØF av 5. april 1993 om urimelige 

vilkår i forbrukeravtaler(2), skal tiltakene nevnt i artikkel 3 sikre at kundene 

a) har rett til en kontrakt med sin gassleverandør der følgende angis: 

— leverandørens navn og adresse, 

— hvilke tjenester som ytes, kvalitetsnivået på tjenestene samt tidspunkt for første tilkopling, 

— hvilke vedlikeholdstjenester som ytes, 

— på hvilken måte ajourførte opplysninger om alle gjeldende tariffer og vedlikeholdskostnader kan 

innhentes, 

— kontraktens varighet, vilkårene for fornyelse og avslutning av tjenestene og kontrakten samt hvorvidt det 

er mulig å si opp kontrakten uten kostnader, 

— eventuell erstatning eller tilbakebetaling dersom tjenestene ikke har den kvaliteten som er angitt i 

kontrakten, herunder ukorrekt eller forsinket fakturering, 

— hvordan framgangsmåten for tvisteløsning iverksettes i samsvar med bokstav f), og 

— opplysninger knyttet til forbrukerrettigheter, herunder klagebehandling og alle opplysninger nevnt i 

denne bokstav, tydelig angitt på faktura eller naturgassforetakets nettsted; 

vilkårene skal være rettferdige og kjent på forhånd; under alle omstendigheter skal disse opplysningene 

framlegges før kontrakten inngås eller bekreftes; dersom kontraktene inngås gjennom mellommenn, skal 

opplysningene omhandlet i denne bokstav også framlegges før kontrakten inngås, 

b) underrettes i god tid om eventuelle planer om endring av kontraktsvilkårene og om sin rett til å heve 

kontrakten når underretningen er gitt; tjenesteleverandørene skal underrette sine kunder direkte om eventuelle 

prisøkninger på en oversiktlig og forståelig måte, i god tid og ikke senere enn én vanlig faktureringsperiode 

etter at økningen trer i kraft; medlemsstatene skal sikre at kundene har rett til å heve kontrakten dersom de 

ikke godtar de nye vilkårene som gassleverandøren har underrettet dem om, 

c) får klare og tydelige opplysninger om gjeldende priser og tariffer og om standardvilkår for tilgang til og bruk 

av gasstjenester, 

d) tilbys et bredt utvalg av betalingsmåter som ikke innebærer utilbørlig forskjellsbehandling mellom kunder; 

ordninger for forskuddsbetaling skal være rettferdige og i tilfredsstillende grad gjenspeile forbruket; eventuelle 

forskjeller i vilkår skal gjenspeile leverandørens kostnader ved bruk av de ulike betalingsordningene; allmenne 

vilkår skal være rettferdige og oversiktlige; de skal gis på et klart og forståelig språk og skal ikke inneholde 

hindringer for utøvelsen av forbrukernes rettigheter som ikke er kjent i avtalen, for eksempel unødig omfattende 

avtaledokumenter; kundene skal beskyttes mot urimelige eller villedende salgsmetoder, 

e) ikke må betale for å bytte leverandør, 

f) nyter godt av oversiktlige, enkle og billige framgangsmåter for behandling av kundeklager; særlig skal alle 

kunder ha rett til tjenester og klagebehandling av god kvalitet fra gassleverandøren; slike framgangsmåter for 

utenrettslig tvisteløsning skal gjøre det mulig å løse tvister rettferdig og hurtig, fortrinnsvis innen tre måneder, 

og skal, når det er berettiget, omfatte bestemmelser om en refusjons- og/eller erstatningsordning; når det er 

mulig, bør de være i tråd med prinsippene fastsatt i kommisjonsrekommandasjon 98/257/EF av 30. mars 1998 

om de prinsipper som får anvendelse på organer med ansvar for utenrettslig løsning av forbrukertvister(3), 

  

(1) EFT L 144 av 4.6.1997, s. 19. 

(2) EFT L 95 av 21.4.1993, s. 29. 

(3) EFT L 115 av 17.4.1998, s. 31. 
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g) som er koplet til et gassnett, underrettes om sin rett til å bli forsynt, i henhold til gjeldende nasjonal 

lovgivning, med naturgass av en bestemt kvalitet til en rimelig pris, 

h) har tilgang til sine forbruksdata og mulighet til, etter uttrykkelig avtale og uten kostnad, å gi ethvert registrert 

forsyningsforetak tilgang til sine måledata; den parten som har ansvar for håndtering av dataene, skal være 

forpliktet til å gi ut disse dataene til foretaket; medlemsstatene skal fastsette et format for dataene og en 

framgangsmåte for å gi leverandører og forbrukere tilgang til dataene; kundene skal ikke ilegges ytterligere 

kostnader for denne tjenesten, 

i) får fullstendige opplysninger om sitt faktiske gassforbruk og sine faktiske kostnader tilstrekkelig hyppig til at 

de kan regulere sitt gassforbruk; opplysningene skal gis innen rimelig tid på grunnlag av kapasiteten i 

kundens måleutstyr; det skal tas behørig hensyn til kostnadseffektiviteten ved slike tiltak; kundene skal ikke 

ilegges ytterligere kostnader for denne tjenesten, 

j) mottar sluttavregning etter hvert bytte av naturgassleverandør senest seks uker etter at leverandørbyttet har 

funnet sted. 

2. Medlemsstatene skal sikre at gjennomføringen av intelligente målesystemer bidrar til at forbrukerne deltar aktivt 

på gassforsyningsmarkedet. Gjennomføringen av slike målesystemer kan bli gjenstand for en økonomisk 

vurdering av alle de langsiktige kostnadene og fordelene for markedet og den enkelte forbruker eller en vurdering 

av hvilken form for intelligent målesystem som vil være økonomisk fornuftig og kostnadseffektiv, og hvilken 

tidsfrist som er realistisk for distribusjon av disse. 

En slik vurdering skal gjøres innen 3. september 2012. 

På grunnlag av denne vurderingen skal medlemsstatene eller enhver vedkommende myndighet som de utpeker, 

utarbeide en tidsplan med et mål for gjennomføringen av intelligente målesystemer. 

Medlemsstatene eller enhver vedkommende myndighet som de utpeker, skal sikre at målesystemene som skal tas i 

bruk på deres territorier, er samvirkende, og skal ta behørig hensyn til hensiktsmessige standarder og beste praksis 

samt betydningen av at det utvikles et indre marked for naturgass. 

 ______  
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VEDLEGG II 

SAMMENLIGNINGSTABELL 

Direktiv 2003/55/EF Dette direktiv 

Artikkel 1 Artikkel 1 

Artikkel 2 Artikkel 2 

Artikkel 3 Artikkel 3 

Artikkel 4 Artikkel 4 

Artikkel 5 Artikkel 5 

— Artikkel 6 

— Artikkel 7 

Artikkel 6 Artikkel 8 

Artikkel 9 Artikkel 9 

Artikkel 7 Artikkel 10 

— Artikkel 11 

Artikkel 7 Artikkel 12 

Artikkel 8 Artikkel 13 

— Artikkel 14 

— Artikkel 15 

Artikkel 10 Artikkel 16 

— Artikkel 17 

— Artikkel 18 

— Artikkel 19 

— Artikkel 20 

— Artikkel 21 

— Artikkel 22 

— Artikkel 23 

Artikkel 11 Artikkel 24 

Artikkel 12 Artikkel 25 

Artikkel 13 Artikkel 26 

Artikkel 14 Artikkel 27 

Artikkel 15 Artikkel 29 

Artikkel 16 Artikkel 30 

Artikkel 17 Artikkel 31 

Artikkel 18 Artikkel 32 

Artikkel 19 Artikkel 33 

Artikkel 20 Artikkel 34 

Artikkel 21 Artikkel 35 

Artikkel 22 Artikkel 36 

Artikkel 23 Artikkel 37 

Artikkel 24 Artikkel 38 

Artikkel 25 nr.1 (første og annet punktum) Artikkel 39 

— Artikkel 40 
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Direktiv 2003/55/EF Dette direktiv 

Artikkel 25 (resten) Artikkel 41 

— Artikkel 42 

— Artikkel 43 

— Artikkel 44 

— Artikkel 45 

Artikkel 26 Artikkel 46 

— Artikkel 47 

Artikkel 27 Artikkel 48 

Artikkel 28 Artikkel 49 

Artikkel 29 Artikkel 50 

Artikkel 30 Artikkel 51 

Artikkel 31 Artikkel 52 

Artikkel 32 Artikkel 53 

Artikkel 33 Artikkel 54 

Artikkel 34 Artikkel 55 

Artikkel 35 Artikkel 56 

Vedlegg A Vedlegg I 
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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 10. november 2010 

om endring av kapittel 3 i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2009 om 

vilkår for tilgang til transmisjonsnett for naturgass 

(2010/685/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 715/2009 av 13. juli 2009 om vilkår for tilgang til 

transmisjonsnett for naturgass(1), særlig artikkel 23 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 715/2009 inneholder retningslinjer 

for fastsettelse av de tekniske opplysningene som er 

nødvendige for at nettbrukerne skal få effektiv tilgang 

til nettet. 

2) Retningslinjene bør inneholde krav om oversiktlighet 

for å sikre effektiv tilgang til transmisjonsnett for 

naturgass og gi en minimumsgaranti for like vilkår for 

markedstilgang i praksis. 

3) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 28 i forordning 

(EF) nr. 715/2009. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 293 av 11.11.2010, 

s. 67, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 

5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 av 

7.2.2019, s. 53. 

(1) EUT L 211 av 14.8.2009, s. 36. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Kapittel 3 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 715/2009 erstattes 

med teksten i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 3. mars 2011. 

Utferdiget i Brussel 10. november 2010. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

2020/EØS/34/56 

 _____  
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VEDLEGG 

«3. Fastsettelse av de tekniske opplysningene som er nødvendige for at nettbrukerne skal få effektiv tilgang 

til nettet, fastsettelse av alle punkter som er relevante for oversiktlighetskravene, opplysningene som skal 

offentliggjøres for alle relevante punkter, og tidsplanen for offentliggjøring av disse opplysningene 

3.1 Fastsettelse av de tekniske opplysningene som er nødvendige for at nettbrukerne skal få effektiv tilgang til 

nettet 

3.1.1 Form for  offent liggjøring  

1)  Operatører av transmisjonsnett (TSO-er) skal stille alle opplysninger omhandlet i avsnitt 3.1.2 og avsnitt 

3.3 nr. 1–5 til rådighet på følgende måte: 

a)  På et nettsted som er gratis tilgjengelig for allmennheten, og som ikke krever noen registrering eller 

annen form for påmelding hos operatøren av transmisjonsnettet. 

b)  Regelmessig/fortløpende; hvor hyppig opplysningene skal ajourføres, avhenger av hvor hyppig de 

endres, og av tjenestens varighet. 

c)  På en brukervennlig måte. 

d)  På en tydelig, målbar og lett tilgjengelig måte og på ikke-diskriminerende grunnlag. 

e)  I et nedlastbart format som muliggjør kvantitative analyser. 

f)  Med ensartet bruk av målenheter, der framfor alt kWh (med en referansetemperatur for forbrenningen 

på 298,15 K) skal være målenheten for energiinnhold og m3 (ved 273,15 K og 1,01325 bar) skal være 

målenheten for volum. Den konstante konverteringsfaktoren for energiinnhold skal angis. Ut over 

formatet nevnt over kan det også benyttes andre målenheter til offentliggjøringen. 

g)  På medlemsstatens offisielle språk og på engelsk. 

2)  Operatører av transmisjonsnett skal informere om faktiske endringer av alle opplysninger som er 

omhandlet i avsnitt 3.1.2 og avsnitt 3.3 nr.1–5, så snart de er tilgjengelige for dem. 

3.1.2 Innholdet  i  offen t liggjøringen  

 Operatører av transmisjonsnett skal offentliggjøre minst følgende opplysninger om sine nett og tjenester: 

a)  En detaljert og fullstendig beskrivelse av de forskjellige tjenestene som tilbys, og gebyrene for disse. 

b)  De forskjellige typene av transportavtaler som finnes for disse tjenestene. 

c)  Nettreglene og/eller standardvilkårene som fastsetter alle nettbrukeres rettigheter og forpliktelser, herunder 

1.  harmoniserte transportavtaler og andre relevante dokumenter, 

2.  dersom det er relevant for tilgangen til nettet, for alle relevante punkter som fastsatt i avsnitt 3.2 i 

dette vedlegg, en spesifikasjon av alle relevante parametrer for gasskvalitet, herunder minst brutto 

brennverdi og wobbetall, samt ansvaret eller konverteringskostnadene for nettbrukerne dersom gassen 

ikke oppfyller disse spesifikasjonene, 

3.  dersom det er relevant for tilgangen til nettet, opplysninger om trykkrav for alle relevante punkter, 

4.  framgangsmåten i tilfelle avbrudd i den avbrytbare kapasiteten, herunder, dersom det er relevant, 

tidspunktene for, omfanget av og rangeringen av individuelle avbrudd (f.eks. forholdsmessig eller i 

samsvar med prinsippet «først inn, sist avbrutt»). 

d)  De harmoniserte framgangsmåtene som anvendes ved bruk av transmisjonsnettet, herunder definisjoner av 

sentrale begreper. 

e)  Bestemmelser om kapasitetstildeling, flaskehalshåndtering og framgangsmåter for å motvirke hamstring 

og lette gjenbruk. 

f)  De reglene for handel med kapasitet på sekundærmarkedet som gjelder for operatøren av transmisjons-

nettet. 

g)  Regler for balansering og metode for beregning av gebyrer for ubalanse. 

h)  Dersom det er relevant, den fleksibiliteten og de toleransenivåene som uten særskilt gebyr er inkludert i 

transporttjenesten og andre tjenester, samt den kapasiteten som tilbys utover dette, med tilhørende gebyrer.  
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i)  En detaljert beskrivelse av gassnettet til operatøren av transmisjonsnett og dets relevante forbindelsespunkter 

som fastsatt i avsnitt 3.2 i dette vedlegg, samt navnene på operatørene av samkjøringsnettene eller -anleggene. 

j)  Reglene for tilkopling til nettet som drives av transmisjonsnettoperatøren. 

k)  Opplysninger om nødordninger, i den grad det er ansvaret til operatøren av transmisjonsnettet, f.eks. tiltak 

som kan medføre at kundegrupper koples fra nettet, og andre generelle ansvarsregler som gjelder for 

operatøren av transmisjonsnettet. 

l)  Framgangsmåter for forbindelsespunkter som er avtalt mellom operatørene av transmisjonsnett med 

hensyn til nettets samvirkingsevne, og som har betydning for nettbrukernes tilgang til de berørte 

transmisjonsnettene, samt avtalte framgangsmåter for spesifisering og balansering og andre avtalte 

framgangsmåter som fastsetter bestemmelser om tildelinger av gasstrømmer og balansering, herunder 

metodene som brukes. 

m)  En detaljert og fullstendig beskrivelse av metoden og prosessen som er brukt for å beregne den tekniske 

kapasiteten, herunder opplysninger om de anvendte parametrene og de viktigste forutsetningene. 

3.2 Fastsettelse av alle punkter som er relevante for oversiktlighetskravene 

1)  De relevante punktene skal minst omfatte 

a)  alle tilførsels- og uttakspunkter til og fra et transmisjonsnett som drives av en operatør av 

transmisjonsnett, med unntak av uttakspunkter som er koplet til en enkelt sluttkunde, og tilførselspunkter 

som er direkte koplet til en enkelt produsents produksjonsanlegg beliggende i EU, 

b)  alle tilførsels- og uttakspunkter som forbinder transmisjonsnettoperatørenes balanseringsområder, 

c)  alle punkter som forbinder en transmisjonsnettoperatørs nett med en LNG-terminal, fysiske handelssentre 

for gass, lagringsanlegg og produksjonsanlegg, med mindre disse produksjonsanleggene er unntatt i 

henhold til bokstav a), 

d)  alle punkter som forbinder en gitt transmisjonsnettoperatørs nett med infrastruktur som er nødvendig for 

å levere tilleggstjenester som definert i artikkel 2 nr. 14 i direktiv 2009/73/EF. 

2)  Opplysninger til individuelle sluttkunder og produksjonsanlegg, som ikke omfattes av definisjonen av 

relevante punkter i avsnitt 3.2 nr. 1 bokstav a), skal offentliggjøres i aggregert form, minst per 

balanseringsområde. Aggregeringen av individuelle sluttkunder og produksjonsanlegg, som ikke omfattes av 

definisjonen av relevante punkter i avsnitt 3.2 nr. 1 bokstav a), skal ved anvendelsen av dette vedlegg 

betraktes som ett relevant punkt. 

3)  Dersom punkter mellom to eller flere operatører av transmisjonsnett forvaltes utelukkende av de berørte 

operatørene, uten noen som helst avtalemessig eller driftsmessig innblanding fra nettbrukerne, eller dersom 

punkter forbinder et transmisjonsnett med et distribusjonsnett og det ikke er noen avtalebetingede flaskehalser 

på disse punktene, skal operatørene av transmisjonsnett være unntatt fra fra plikten til å offentliggjøre kravene 

i avsnitt 3.3 i dette vedlegg når det gjelder disse punktene. Den nasjonale reguleringsmyndigheten kan kreve 

at operatørene av transmisjonsnett offentliggjør kravene i avsnitt 3.3 i dette vedlegg for grupper av eller alle 

unntatte punkter. I slike tilfeller skal opplysningene, dersom de er tilgjengelige for operatøren av 

transmisjonsnett, offentliggjøres i aggregert form på et meningsfullt nivå, minst per balanseringsområde. 

Denne aggregeringen av punkter skal ved anvendelsen av dette vedlegg betraktes som ett relevant punkt. 

3.3 Opplysninger som skal offentliggjøres for alle relevante punkter, og tidsplanen for offentliggjøring av disse 

opplysningene 

1)  Operatører av transmisjonsnett skal for alle relevante punkter offentliggjøre opplysningene oppført i 

bokstav a)–g) for alle tjenester og tilleggstjenester som leveres (særlig opplysninger om blanding, 

ballasting og konvertering). Disse opplysningene skal offentliggjøres i numerisk form, i times- eller 

dagsperioder som tilsvarer den korteste referanseperioden for bestilling og (re-)spesifisering av kapasitet 

og den korteste oppgjørsperioden som gebyrene for ubalanse beregnes for. Dersom den korteste 

referanseperioden avviker fra en dagsperiode, skal opplysningene i henhold til bokstav a)–g) gjøres 

tilgjengelige også for dagsperioden. Disse opplysningene og oppdateringene skal offentliggjøres så snart 

de er tilgjengelige for operatøren av transmisjonsnettet («nær sanntid»). 

a)  Teknisk kapasitet for strømmer i begge retninger. 

b)  Samlet avtalt fast og avbrytbar kapasitet i begge retninger. 

c)  Spesifiseringer og respesifiseringer i begge retninger. 

d)  Tilgjengelig fast og avbrytbar kapasitet i begge retninger. 

e)  Faktiske fysiske strømmer.  
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f)  Planlagte og faktiske avbrudd i avbrytbar kapasitet. 

g)  Planlagte og ikke-planlagte avbrudd i faste tjenester samt opplysninger om gjenopprettelse av de faste 

tjenestene (særlig vedlikehold av nettet og sannsynlig varighet av eventuelle avbrudd grunnet 

vedlikehold). Planlagte avbrudd skal offentliggjøres minst 42 dager i forveien. 

2)  For alle relevante punkter skal opplysningene nevnt i avsnitt 3.3 nr. 1 bokstav a), b) og d) offentliggjøres 

minst 18 måneder i forveien. 

3)  For alle relevante punkter skal operatørene av transmisjonsnett løpende offentliggjøre historiske 

opplysninger om kravene i avsnitt 3.3 nr. 1 bokstav a)–g) for de siste fem årene. 

4)  Operatørene av transmisjonsnett skal daglig offentliggjøre målt brutto brennverdi eller målt wobbetall for 

alle relevante punkter. Foreløpige tall skal offentliggjøres senest tre dager etter det respektive gassdøgnet. 

Endelige tall skal offentliggjøres senest tre måneder etter utløpet av den respektive måneden. 

5)  For alle relevante punkter skal operatørene av transmisjonsnett årlig offentliggjøre tilgjengelig, reservert 

og teknisk kapasitet for alle år som er omfattet av en kapasitetsavtale, pluss ett år, og dette skal gjøres 

minst for de påfølgende ti årene. Disse opplysningene skal oppdateres minst hver måned, og oftere dersom 

nye opplysninger blir tilgjengelige. Offentliggjøringen skal gjenspeile den perioden der kapasiteten tilbys 

på markedet. 

3.4 Opplysninger som skal offentliggjøres om transmisjonsnettet, og tidsplan for offentliggjøring av disse 

opplysningene 

1)  Operatører av transmisjonsnett skal sørge for daglig offentliggjøring og oppdatering av de aggregerte 

mengdene kapasitet som tilbys, og de mengdene som det inngås avtale om på sekundærmarkedet (dvs. 

som selges fra en nettbruker til en annen), dersom de har tilgang til disse opplysningene. Disse 

opplysningene skal inneholde følgende spesifikasjoner: 

a)  Forbindelsespunkt der kapasiteten selges. 

b)  Type kapasitet, dvs. tilførsel, uttak, fast, avbrytbar. 

c)  Kapasitetsmengden og varigheten av bruksretten til kapasiteten. 

d)  Type salg, f.eks. overføring eller tildeling. 

e)  Det totale antallet handler/overføringer. 

f)  Eventuelt andre forhold som er kjent for operatøren av transmisjonsnett, som nevnt i avsnitt 3.3. 

 Dersom disse opplysningene framlegges av en tredjepart, skal operatørene av transmisjonsnett være 

unntatt fra denne bestemmelse. 

2)  Operatørene av transmisjonsnett skal offentliggjøre harmoniserte vilkår for godkjenning av kapasitets-

transaksjoner (f.eks. overføringer og tildelinger). Disse vilkårene skal minst inneholde 

a)  en beskrivelse av standardiserte produkter som kan selges på sekundærmarkedet, 

b)  ledetid for gjennomføring/godkjenning/registrering av sekundærhandler; ved forsinkelser skal årsakene 

offentliggjøres, 

c)  meldingen til operatøren av transmisjonsnettet fra selgeren eller tredjeparten som nevnt i avsnitt 3.4 nr.1, 

om navn på selger og kjøper samt kapasitetsspesifikasjoner som angitt i avsnitt 3.4 nr. 1. 

 Dersom disse opplysningene framlegges av en tredjepart, skal operatørene av transmisjonsnett være 

unntatt fra denne bestemmelse. 

3)  Når det gjelder balanseringstjenesten i sitt nett, skal hver operatør av transmisjonsnett for hver 

balanseringsperiode underrette hver enkelt nettbruker om sine spesifikke foreløpige ubalansevolumer og om 

kostnadene per nettbruker, senest en måned etter at balanseringsperioden er avsluttet. Endelige data om 

kunder med en standard forbruksprofil kan framlegges inntil 14 måneder senere. Dersom disse opplysningene 

framlegges av en tredjepart, skal operatørene av transmisjonsnett være unntatt fra denne bestemmelse. Ved 

framlegging av disse opplysningene skal fortroligheten av forretningsmessig følsomme opplysninger ivaretas. 
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4)  Dersom det utover toleransenivåene tilbys fleksibilitetstjenester med henblikk på tredjepartstilgang, skal 

operatørene av transmisjonsnett daglig offentliggjøre prognoser på dagen-før-basis for maksimal fleksibilitet, 

reservert fleksibilitet og tilgjengelig fleksibilitet på markedet for neste gassdøgn. Operatøren av 

transmisjonsnettet skal også offentliggjøre etterhåndsopplysninger om samlet utnyttelse av hver enkelt 

fleksibilitetstjeneste på slutten av hvert gassdøgn. Dersom den nasjonale reguleringsmyndigheten er 

overbevist om at offentliggjøring av disse opplysningene kan føre til misbruk fra nettbrukernes side, kan den 

beslutte å frita operatøren av transmisjonsnettet fra denne plikten. 

5)  Operatører av transmisjonsnett skal offentliggjøre, per balanseringsområde, mengden av gass i 

transmisjonsnettet i begynnelsen av hver gassdag og en prognose for mengden av gass i transmisjonsnettet på 

slutten av hvert gassdøgn. Prognosen for mengden av gass på slutten av gassdøgnet skal ajourføres hver time i 

løpet av gassdøgnet. Dersom gebyrene for ubalanse beregnes på timebasis, skal operatøren av 

transmisjonsnettet offentliggjøre mengden av gass i transmisjonsnettet på timebasis. Alternativt skal 

operatørene av transmisjonsnett offentliggjøre, per balanseringsområde, samlet ubalanseposisjon for alle 

brukere i begynnelsen av hver balanseringsperiode og prognosen for samlet ubalanseposisjon for alle brukere 

på slutten av hvert gassdøgn. Dersom den nasjonale reguleringsmyndigheten er overbevist om at 

offentliggjøring av disse opplysningene kan føre til misbruk fra nettbrukernes side, kan den beslutte å frita 

operatøren av transmisjonsnettet fra denne plikten. 

6)  Operatører av transmisjonsnett skal stille brukervennlige midler til rådighet for beregning av tariffer. 

7)  Operatører av transmisjonsnett skal i minst fem år holde tilgjengelig for vedkommende nasjonale myndigheter 

effektive registre over alle kapasitetsavtaler og alle andre relevante opplysninger om beregning av og levering 

av tilgang til tilgjengelig kapasitet, særlig individuelle spesifiseringer og avbrudd. Operatører av 

transmisjonsnett skal oppbevare alle relevante opplysninger som nevnt i avsnitt 3.3 nr. 4 og 5 i minst fem år 

og på anmodning gi reguleringsmyndigheten tilgang til dem. Begge parter skal bevare forretnings-

hemmeligheter.» 

 ____________  
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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 16. mai 2011 

om oppheving av vedtak 2003/796/EF om opprettelse av Gruppen av europeiske 

reguleringsmyndigheter for elektrisk kraft og gass 

(2011/280/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsbeslutning 2003/796/EF(1) ble Gruppen 

av europeiske reguleringsmyndigheter for elektrisk kraft 

og gass opprettet for å lette samråd, samordning og 

samarbeid mellom reguleringsmyndighetene i medlems-

statene, og mellom disse organene og Kommisjonen, 

med sikte på å styrke det indre marked og sikre ensartet 

anvendelse i alle medlemsstater av europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2003/54/EF av 26 juni 2003 om felles 

regler for det indre marked for elektrisk kraft(2), 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/55/EF av 

26. juni 2003 om felles regler for det indre marked for 

naturgass(3) og europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1228/2003 av 26. juni 2003 om vilkår for 

tilgang til nett for utveksling av elektrisk kraft over 

landegrensene(4). 

2) For å styrke samarbeidet mellom nasjonale regule-

ringsmyndigheter og for å bidra til å sikre at de indre 

markeder for elektrisk kraft og naturgass fungerer til-

fredsstillende, ble Byrået for samarbeid mellom energi-

reguleringsmyndigheter opprettet ved europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 713/2009(5). 

3) Byrået for samarbeid mellom energiregulerings-

myndigheter gir et rammeverk der nasjonale regule-

ringsmyndigheter kan samarbeide og utføre oppgaver 

som tilsvarer de oppgaver som for tiden utføres av 

Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 129 av 17.5.2011, 

s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 

5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 av 

7.2.2019, s. 53. 

(1) EUT L 296 av 14.11.2003, s. 34. 

(2) EUT L 176 av 15.7.2003, s. 37. 

(3) EUT L 176 av 15.7.2003, s. 57. 

(4) EUT L 176 av 15.7.2003, s. 1. 

(5) EUT L 211 av 14.8.2009, s. 1. 

elektrisk kraft og gass. Ettersom Byrået for samarbeid 

mellom energireguleringsmyndigheter skal fortsette det 

arbeidet som er blitt utført av Gruppen av europeiske 

reguleringsmyndigheter for elektrisk kraft og gass, 

under en mer effektiv styringsmåte, bør beslutning 

2003/796/EF oppheves. 

4) For å sikre at Gruppen av europeiske regulerings-

myndigheter for elektrisk kraft og gass kan fullføre en 

rekke igangsatte prosjekter, bør Gruppen av europeiske 

reguleringsmyndigheter for elektrisk kraft og gass 

oppløses først 1. juli 2011, slik at det blir en smidig 

overgang til Byrået for samarbeid mellom energi-

reguleringsmyndigheter. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Beslutning 2003/796/EF oppheves. 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juli 2011. 

Utferdiget i Brussel 16. mai 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

2020/EØS/34/57 

 __________  
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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 24. august 2012 

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2009 om vilkår for 

tilgang til transmisjonsnett for naturgass 

(2012/490/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 715/2009 av 13. juli 2009 om vilkår for tilgang til 

transmisjonsnett for naturgass og om oppheving av forordning 

(EF) nr. 1775/2005(1), særlig artikkel 23 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 715/2009 fastsetter ikke-diskrimi-

nerende regler om vilkårene for tilgang til transmisjons-

nett for naturgass, for å sikre et velfungerende indre 

marked for gass. Ettersom duplisering av transmisjons-

nett for gass i de fleste tilfeller ikke er økonomisk og 

effektivt, stimuleres konkurransen i naturgassmarkedene 

av tredjepartstilgang som åpner infrastrukturen for alle 

leverandører på en oversiktlig og ikke-diskriminerende 

måte. Den hyppige forekomsten av avtalebetingede 

flaskehalser, der nettbrukerne ikke får tilgang til 

transmisjonsnettet for gass til tross for at kapasiteten er 

fysisk tilgjengelig, hindrer gjennomføringen av det indre 

marked for naturgass. 

2) Praksis har vist at selv om visse prinsipper for 

flaskehalshåndtering anvendes, som å tilby avbrytbar 

kapasitet i samsvar med europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 1775/2005 av 28. september 2005 

om vilkår for tilgang til transmisjonsnett for naturgass(2) 

og forordning (EF) nr. 715/2009, er avtalebetingede 

flaskehalser i transmisjonsnett for gass i Unionen 

fortsatt en hindring for utviklingen av et velfungerende 

indre marked for gass. Det er derfor nødvendig å endre 

retningslinjene for anvendelsen av framgangsmåter for 

flaskehalshåndtering ved avtalebetingede flaskehalser.  

I samsvar med artikkel 23 nr. 3 i forordning (EF)  

nr. 715/2009 bør de foreslåtte framgangsmåtene 

gjenspeile forskjellene mellom de nasjonale gassnettene 

og kan fastsette minstekrav som skal oppfylles for å 

oppnå ikke-diskriminerende og oversiktlige vilkår for 

nettilgang med hensyn til framgangsmåtene for 

flaskehalshåndtering. 

3) Framgangsmåtene for flaskehalshåndtering bør gjelde 

ved avtalebetingede flaskehalser og tar sikte på å 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 231 av 28.8.2012, 

s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 

5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 av 

7.2.2019, s. 53. 

(1) EUT L 211 av 14.8.2009, s. 36. 

(2) EUT L 289 av 3.11.2005, s. 1. 

avhjelpe dette ved å føre uutnyttet kapasitet tilbake til 

markedet, slik at den kan bli tildelt på nytt i forbindelse 

med den ordinære tildelingsprosessen. 

4) Dersom et forbindelsespunkt ofte er utsatt for fysiske 

flaskehalser, kan framgangsmåter for flaskehalshåndte-

ring ofte være til ingen nytte. I slike tilfeller bør det 

søkes en løsning ut fra et nettplanleggings- og investe-

ringsperspektiv. 

5) I samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 713/2009(3) bør Byrået for samarbeid mellom 

energireguleringsmyndigheter («Byrået») overvåke og 

analysere gjennomføringen av disse retningslinjene. 

Operatørene av transmisjonsnett må offentliggjøre de 

opplysningene som er nødvendige for å identifisere 

forekomst av avtalebetingede flaskehalser, i et 

anvendelig format. 

6) I samsvar med artikkel 24 i forordning (EF) 

nr. 715/2009 skal de nasjonale reguleringsmyndighetene 

sikre at retningslinjene overholdes. 

7) For å sikre at framgangsmåtene for flaskehalshåndtering 

anvendes mest mulig effektivt på alle forbindelses-

punkter, og med sikte på å maksimere den tilgjengelig 

kapasiteten i alle tilgrensende tilførsels- og uttaks-

systemer, er det svært viktig med et tett samarbeid 

mellom nasjonale reguleringsmyndigheter og operatører 

av transmisjonsnett fra ulike medlemsstater og innenfor 

medlemstatene. Særlig bør de nasjonale regulerings-

myndighetene og operatørene av transmisjonsnett ta 

hensyn til beste praksis og bestrebe seg på å 

harmonisere framgangsmåtene for gjennomføring av 

disse retningslinjene. I samsvar med artikkel 7 i 

forordning (EF) nr. 713/2009 bør Byrået og de nasjonale 

reguleringsmyndighetene sikre at de mest effektive 

framgangsmåtene for flaskehalshåndtering gjennom-

føres på alle relevante tilførsels- og uttakspunkter i hele 

Unionen. 

8) Ettersom operatørene av transmisjonsnett har detaljerte 

opplysninger om den fysiske bruken av nettet og er best 

i stand til å vurdere framtidige strømmer, bør de fastsette 

en mengde tilleggskapasitet som skal gjøres tilgjengelig 

utover den beregnede tekniske kapasiteten. Når operatø-

rene av transmisjonsnett på grunnlag av gasstrøm-

scenarioer og avtalt kapasitet tilbyr mer fast kapasitet 

enn det som er teknisk tilgjengelig, tar de en risiko som 

de bør motta en passende godtgjøring for. Med henblikk 

  

(3) EUT L 211 av 14.8.2009, s. 1. 

2020/EØS/34/58 
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på fastsettelse av transmisjonsnettoperatørenes inntekter 

bør slik tilleggskapasitet imidlertid bare tildeles dersom 

all annen kapasitet, herunder kapasitet som skyldes 

bruken av andre framgangsmåter for flaskehalshåndte-

ring, er blitt tildelt. Operatørene av transmisjonsnett bør 

samarbeide tett om å fastsette den tekniske kapasiteten. 

Når operatørene av transmisjonsnett skal avhjelpe en 

potensiell situasjon med fysiske flaskehalser, bør de 

anvende det mest kostnadseffektive tiltaket, herunder 

enten tilbakekjøp av kapasitet eller andre tekniske eller 

forretningsmessige tiltak. 

9) Forordning (EF) nr. 715/2009 bør derfor endres. 

10) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 51 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/73/EF(1). 

  

(1) EUT L 211 av 14.8.2009, s. 94. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til forordning (EF) nr. 715/2009 endres i samsvar 

med vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 24. august 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 715/2009 gjøres følgende endringer: 

1.  Punkt 2.2 skal lyde: 

«2.2 Framgangsmåter for flaskehalshåndtering ved avtalebetingede flaskehalser 

2.2.1 Alminnelige bestemmelser 

1.  Bestemmelsene i punkt 2.2 gjelder forbindelsespunkter mellom tilførsels- og uttakssystemer som grenser 

til hverandre, uavhengig av om de er fysiske eller virtuelle, mellom to eller flere medlemsstater eller 

innenfor samme medlemsstat, i den grad brukerne har mulighet til å reservere kapasitet på disse punktene. 

De kan også gjelde tilførselspunkter fra og uttakspunkter til tredjestater, i samsvar med beslutninger truffet 

av den relevante nasjonale reguleringsmyndigheten. Uttakspunkter til sluttforbrukere og distribusjonsnett, 

tilførselspunkter fra LNG-terminaler og produksjonsanlegg, og tilførsels- og uttakspunkter til og fra 

lagringsanlegg er ikke omfattet av bestemmelsene i punkt 2.2. 

2.  På bakgrunn av opplysningene som er offentliggjort av operatørene av transmisjonsnett i samsvar med 

avsnitt 3 i dette vedlegg, og som eventuelt er kontrollert av nasjonale reguleringsmyndigheter, skal Byrået 

innen 1. mars hvert år fra og med 2014 offentliggjøre en overvåkingsrapport om flaskehalser på for-

bindelsespunkter med hensyn til produkter for fast kapasitet solgt i det foregående året, som i størst mulig 

grad tar hensyn til handelen med kapasitet på sekundærmarkedet og bruken av avbrytbar kapasitet. 

3.  Tilleggskapasitet som gjøres tilgjengelig ved hjelp av en av framgangsmåtene for flaskehalshåndtering 

omhandlet i punkt 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 og 2.2.5, skal tilbys av den eller de respektive transmisjons-

nettoperatørene i forbindelse med den ordinære tildelingsprosessen. 

4.  Tiltakene fastsatt i punkt. 2.2.2, 2.2.4 og 2.2.5 skal gjennomføres fra og med 1. oktober 2013. Punkt 2.2.3 

nr. 1 til 2.2.3 nr. 5 skal gjelde fra 1. juli 2016. 

2.2.2 Kapasitetsøkning gjennom en ordning med overtegning og tilbakekjøp 

1.  Operatørene av transmisjonsnett skal foreslå og etter godkjenning fra den nasjonale regulerings-

myndigheten innføre en insentivbasert ordning med overtegning og tilbakekjøp for å tilby tilleggskapasitet 

på fast basis. Før gjennomføringen skal den nasjonale reguleringsmyndigheten samrå seg med de nasjonale 

reguleringsmyndighetene i tilgrensende medlemsstater og ta hensyn til deres synspunkter. Med 

tilleggskapasitet menes den faste kapasiteten som tilbys i tillegg til den tekniske kapasiteten på et 

forbindelsespunkt, beregnet på grunnlag av artikkel 16 nr. 1 i denne forordning. 

2.  Ordningen med overtegning og tilbakekjøp skal oppmuntre operatørene av transmisjonsnett til å gjøre 

tilleggskapasitet tilgjengelig, idet det tas hensyn til de tekniske forholdene, som brennverdi, temperatur og 

forventet forbruk, i det relevante tilførsels- og uttakssystemet og til kapasiteten i tilgrensende nett. 

Operatørene av transmisjonsnett skal bruke en dynamisk metode ved ny beregning av den tekniske 

kapasiteten eller tilleggskapasiteten i tilførsels- og uttakssystemet. 

3.  Ordningen med overtegning og tilbakekjøp skal være basert på et insentivsystem som gjenspeiler den 

risikoen operatørene av overføringsnett tar ved å tilby tilleggskapasitet. Ordningen skal være strukturert 

slik at inntekter fra salg av tilleggskapasitet og kostnader forbundet med tilbakekjøpsordningen eller med 

tiltak i henhold til nr. 6 deles mellom operatørene og nettbrukerne. De nasjonale reguleringsmyndighetene 

skal treffe beslutning om hvordan inntekter og kostnader skal fordeles mellom operatørene av 

transmisjonsnett og nettbrukerne. 

4.  Med henblikk på å fastsette transmisjonsnettoperatørenes inntekter skal teknisk kapasitet, særlig tilbakeført 

kapasitet og, dersom det er relevant, kapasitet som oppstår ved anvendelse av ordninger der ubrukt 

kapasitet går tapt («use-it-or-lose-it») enten de gjelder fast kapasitet på dagen-før-basis («day-ahead») eller 

er langsiktige, anses å være tildelt før eventuell tilleggskapasitet. 

5.  Ved fastsettelse av tilleggskapasitet skal operatøren av transmisjonsnettet ta i betraktning statistiske 

scenarioer for hvor mye fysisk ubrukt kapasitet det til enhver tid vil være på forbindelsespunktene. 

Operatøren skal også ta hensyn til en risikoprofil i forbindelse med tilbud om tilleggskapasitet som ikke 

fører til for store tilbakekjøpsforpliktelser. Ordningen med overtegning og tilbakekjøp skal også beregne 

sannsynligheten for og kostnadene ved å kjøpe tilbake kapasitet på markedet og på grunnlag av dette 

fastsette mengden tilleggskapasitet som skal gjøres tilgjengelig. 

6.  Der det er nødvendig for å opprettholde nettets funksjonsdyktighet, skal operatørene av transmisjonsnett 

anvende en markedsbasert framgangsmåte for tilbakekjøp som gir nettbrukerne mulighet til å tilby 

kapasitet. Nettbrukerne skal orienteres om den gjeldende framgangsmåten for tilbakekjøp. Anvendelsen av 

en framgangsmåte for tilbakekjøp skal ikke berøre gjeldende nødtiltak. 

7.  Før de anvender en framgangsmåte for tilbakekjøp skal operatørene av transmisjonsnett kontrollere om 

alternative tekniske og forretningsmessige tiltak kan opprettholde nettets funksjonsdyktighet på en mer 

kostnadseffektiv måte.  
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8.  Sammen med forslaget om en ordning med overtegning og tilbakekjøp skal operatøren av transmisjonsnettet 

overlevere alle relevante opplysninger, anslag og modeller til den nasjonale reguleringsmyndigheten, slik at 

den kan bedømme ordningen. Operatøren av transmisjonsnettet skal regelmessig rapportere til den nasjonale 

reguleringsmyndigheten om hvordan ordningen fungerer, og på anmodning fra den nasjonale regulerings-

myndigheten legge fram alle relevante opplysninger. Den nasjonale reguleringsmyndigheten kan be 

operatøren av transmisjonsnettet om å endre ordningen. 

2.2.3 «Use-it-or-lose-it»-ordning for fast dagen-før-kapasitet 

1.  Når det gjelder endring av den opprinnelige spesifiseringen, skal nasjonale reguleringsmyndigheter kreve 

at operatørene av transmisjonsnett for hver nettbruker på forbindelsespunkter minst anvender reglene 

fastsatt i nr. 3 dersom Byråets årlige overvåkingsrapport utarbeidet i samsvar med punkt 2.2.1 nr. 2 viser at 

på forbindelsespunktene, og til minstepris når det dreier seg om auksjoner, har etterspørselen oversteget 

tilbudet i forbindelse med framgangsmåter for kapasitetstildeling i det året overvåkingsrapporten gjelder, 

for produkter til bruk enten i det aktuelle året eller i et av de påfølgende to årene, 

a)  for minst tre produkter for fast kapasitet med en varighet på en måned eller 

b)  for minst to produkter for fast kapasitet med en varighet på et kvartal eller 

c)  for minst ett produkt for fast kapasitet med en varighet på et år eller mer eller 

d)  dersom ingen produkter for fast kapasitet med en varighet på en måned eller mer har blitt tilbudt. 

2.  Dersom det på grunnlag av den årlige overvåkingsrapporten er usannsynlig at situasjonen definert i nr. 1 vil 

oppstå igjen i løpet av de neste tre årene, for eksempel som følge av at kapasitet blir tilgjengelig gjennom 

fysisk utbygging av nettet eller oppsigelse av langsiktige avtaler, kan de relevante nasjonale regulerings-

myndighetene vedta å avslutte «use-it-or-lose-it»-ordningen for fast dagen-før-kapasitet. 

3.  Fast ny spesifisering er tillatt opp til 90 % og ned til 10 % av nettbrukerens avtalte kapasitet på 

forbindelsespunktet. Dersom spesifiseringen overstiger 80 % av avtalt kapasitet, kan imidlertid halvparten av 

den ikke-spesifiserte mengden spesifiseres på nytt oppover. Dersom spesifiseringen ikke overstiger 20 % av 

avtalt kapasitet, kan halvparten av den spesifiserte mengden spesifiseres på nytt nedover. Anvendelsen av 

dette punkt skal ikke berøre gjeldende nødtiltak. 

4.  Den opprinnelige innehaveren av den avtalte kapasiteten kan foreta ny spesifisering av den begrensede delen 

av sin avtalte faste kapasitet på avbrytbare vilkår. 

5.  Nr. 3 får ikke anvendelse på nettbrukere – personer eller foretak og de foretakene de kontrollerer i henhold til 

artikkel 3 i forordning (EF) nr. 139/2004 – som hadde mindre enn 10 % av den gjennomsnittlige tekniske 

kapasiteten på forbindelsespunktet i det foregående året. 

6.  For forbindelsespunkter der det anvendes en «use-it-or-lose-it»-ordning for fast dagen-før-kapasitet i 

samsvar med avsnitt 3, skal den nasjonale reguleringsmyndigheten evaluere forholdet til ordningen med 

overtegning og tilbakekjøp i henhold til punkt 2.2.2, noe som kan føre til at den beslutter å ikke anvende 

bestemmelsene i punkt 2.2.2 på disse forbindelsespunktene. En slik beslutning skal umiddelbart meddeles 

Byrået og Kommisjonen. 

7.  En nasjonal reguleringsmyndighet kan beslutte å innføre en «use-it-or-lose-it»-ordning for fast dagen-før-

kapasitet i henhold til nr. 3 på et forbindelsespunkt. Før den treffer sin beslutning, skal den nasjonale 

reguleringsmyndigheten samrå seg med de nasjonale reguleringsmyndighetene i tilgrensende medlems-

stater. Når den treffer sin beslutning, skal den nasjonale reguleringsmyndigheten ta hensyn til de 

tilgrensende nasjonale reguleringsmyndighetenes synspunkter. 

2.2.4 Tilbakeføring av avtalt kapasitet 

 Operatører av transmisjonsnett skal godta enhver tilbakeføring av fast kapasitet som nettbrukeren har 

avtalt for et forbindelsespunkt, med unntak av kapasitetsprodukter med en varighet på en dag eller mindre. 

Nettbrukerens rettigheter og plikter i henhold til kapasitetsavtalen skal fortsette å gjelde til kapasiteten 

tildeles på nytt av operatøren av transmisjonsnettet, og i den utstrekning kapasiteten ikke tildeles på nytt av 

operatøren av transmisjonsnettet. Tilbakeført kapasitet skal først anses å være tildelt på nytt når all 

tilgjengelig kapasitet er tildelt. Operatøren av transmisjonsnettet skal umiddelbart underrette nettbrukeren 

om enhver ny tildeling av tilbakeført kapasitet. Den nasjonale reguleringsmyndigheten skal godkjenne de 

nærmere vilkårene for tilbakeføring av kapasitet, særlig i tilfeller der flere nettbrukere tilbakefører sin 

kapasitet. 
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2.2.5 Langsiktig «use-it-or-lose-it»-ordning 

1.  Nasjonale reguleringsmyndigheter skal kreve at operatører av transmisjonsnett helt eller delvis trekker 

tilbake systematisk underutnyttet avtalt kapasitet fra en nettbruker på et forbindelsespunkt dersom 

nettbrukeren ikke har solgt eller tilbudt sin uutnyttede kapasitet på rimelige vilkår, og andre nettbrukere 

etterspør fast kapasitet. Avtalt kapasitet skal særlig anses å være systematisk underutnyttet dersom 

a)  nettbrukeren i gjennomsnitt har bruker mindre enn 80 % av sin avtalte kapasitet både fra 1. april til 

30. september og fra 1. oktober til 31. mars med en effektiv avtaletid på mer enn ett år, uten at det kan 

gis en rimelig begrunnelse for dette, eller 

b)  nettbrukeren systematisk spesifiserer nærmere 100 % av sin avtalte kapasitet og foretar ny 

spesifisering nedover med henblikk på å omgå reglene fastsatt i punkt 2.2.3 nr. 3. 

2.  Anvendelse av en «use-it-or-lose-it»-ordning for fast dagen-før-kapasitet skal ikke anses som grunn til å 

hindre anvendelse av nr. 1. 

3.  Tilbaketrekking skal medføre at nettbrukeren helt eller delvis mister sin avtalte kapasitet i en viss periode eller 

i resten av den effektive avtaletiden. Nettbrukerens rettigheter og plikter i henhold til kapasitetsavtalen skal 

fortsette å gjelde til kapasiteten tildeles på nytt av operatøren av transmisjonsnettet, og i den utstrekning 

kapasiteten ikke tildeles på nytt av operatøren av transmisjonsnettet. 

4.  Operatørene av transmisjonsnett skal regelmessig gi de nasjonale reguleringsmyndighetene alle opplysninger 

som er nødvendige for å overvåke utnyttelsesgraden av avtalt kapasitet der avtalen har en effektiv varighet på 

mer enn ett år eller omfatter tilbakevendende kvartaler som til sammen utgjør minst to år.» 

2.  I punkt 3.1.1 nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a)  Bokstav e) skal lyde: 

«e)  I et nedlastbart format som er avtalt mellom operatørene av transmisjonsnett og de nasjonale regulerings-

myndighetene – på grunnlag av en uttalelse om et harmonisert format som Byrået skal avgi – og som 

muliggjør kvantitative analyser.» 

b)  Ny bokstav h) skal lyde: 

«h)  Alle data skal gjøres tilgjengelige fra og med 1. oktober 2013 på én sentral unionsplattform som skal 

opprettes av ENTSO-G på et kostnadseffektivt grunnlag.» 

3.  I punkt 3.3 nr. 1 skal ny bokstav h), i), j), k) og l) lyde: 

«h)  Forekomst av avviste, rettslig gyldige anmodninger om produkter for fast kapasitet med en varighet på én 

måned eller mer, herunder antall avviste anmodninger og mengden kapasitet disse gjaldt. 

i)  Når det gjelder auksjoner, hvor og når det er oppnådd høyere priser enn minsteprisen for produkter for fast 

kapasitet med en varighet på én måned eller mer. 

j)  Hvor og når ingen produkter for fast kapasitet med en varighet på én måned eller mer er blitt tilbudt i den 

ordinære tildelingsprosessen. 

k)  Samlet kapasitet som er gjort tilgjengelig ved anvendelse av framgangsmåtene for flaskehalshåndtering 

fastsatt i punkt 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 og 2.2.5, for hver anvendt framgangsmåte. 

l)  Bokstav h)–k) får anvendelse fra 1. oktober 2013.» 

 ____________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2013/55/EU 

av 20. november 2013 

om endring av direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og forordning (EU) 

nr. 1024/2012 om forvaltningssamarbeid gjennom informasjonssystemet for det indre marked 

(«IMI-forordningen»)(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 46, artikkel 53 nr. 1 og artikkel 62, 

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 regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF av 

7. september 2005 om godkjenning av yrkeskvalifi-

kasjoner(3) konsoliderte et system for gjensidig god-

kjenning som opprinnelig var basert på 15 direktiver.  

I nevnte direktiv er det fastsatt automatisk godkjenning 

av et begrenset antall yrker på grunnlag av harmoniserte 

minstekrav til utdanning (sektoryrker), en generell 

ordning for godkjenning av kvalifikasjonsbevis og 

automatisk godkjenning av yrkeserfaring. Ved direktiv 

2005/36/EF ble det også fastsatt et nytt system for fri 

tjenesteyting. Det bør minnes om at unionsborgeres 

familiemedlemmer i tredjestater har rett til likebehand-

ling i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/38/EF av 29. april 2004 om unionsborgeres og 

deres familiemedlemmers rett til å ferdes og oppholde 

seg fritt på medlemsstatenes territorium(4). Tredjestats-

borgere kan også dra nytte av likebehandling når det 

gjelder godkjenning av diplomer, attester og andre 

yrkeskvalifikasjoner i samsvar med relevante nasjonale 

framgangsmåter, i henhold til særlige unionsrettsakter, 

for eksempel om langtidsbosatte, flyktninger, 

innehavere av «blått kort» og forskere. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 354 av 28.12.2013, 

s. 132, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 94/2017 av 

5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (God-

kjenning av yrkeskvalifikasjoner) og vedlegg X (Generelle 

tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 11 av 7.2.2019, s. 62. 

(1) EUT C 191 av 29.6 2012, s. 103. 

(2) Europaparlamentets holdning av 9. oktober 2013 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 15. november 2013. 

(3) EUT L 255 av 30.9.2005, s. 22. 

(4) EUT L 158 av 30.4.2004, s. 77. 

2) I sin melding av 27. oktober 2010 med tittelen «Single 

Market Act, Twelve levers to boost growth and 

strengthen confidence, Working together to create new 

growth» påpekte Kommisjonen behovet for å modern-

isere unionsretten på dette området. I sine konklusjoner 

av 23. oktober 2011 støttet Det europeiske råd en slik 

modernisering og oppfordret Europaparlamentet og 

Rådet til å komme til politisk enighet om revisjon av 

direktiv 2005/36/EF innen utgangen av 2012. I sin 

resolusjon av 15. november 2011 om gjennomføringen 

av direktivet om yrkeskvalifikasjoner (2005/36/EF)(5) 

oppfordret Europaparlamentet også Kommisjonen til å 

framlegge et forslag. I rapporten om unionsborgerskap 

av 27. oktober 2010 med tittelen «Dismantling the 

obstacles to EU citizens’ rights» understrekes behovet 

for å redusere den administrative byrden i forbindelse 

med godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. 

3) Offentlig oppnevnte notarer bør utelukkes fra virkeom-

rådet til direktiv 2005/36/EF på bakgrunn av de 

spesifikke og ulike ordningene som gjelder for dem i 

de enkelte medlemsstatene når det gjelder adgang til 

og utøvelse av yrket. 

4) Med sikte på å styrke det indre marked og fremme fri 

bevegelighet for yrkesutøvere og samtidig sikre en mer 

effektiv og åpen godkjenning av yrkeskvalifikasjoner, 

vil et europeisk profesjonskort gi en tilleggsverdi. Særlig 

vil kortet være nyttig for å lette midlertidig mobilitet og 

godkjenning i henhold til ordningen for automatisk 

godkjenning samt å fremme en forenklet godkjennings-

prosess i henhold til den generelle ordningen. Formålet 

med det europeiske profesjonskortet er å forenkle 

godkjenningsprosessen og innføre en kostnads- og 

driftseffektivitet som vil være til fordel for yrkesutøvere 

og vedkommende myndigheter. Ved innføringen av et 

europeisk profesjonskort bør det tas hensyn til 

synspunktene til utøverne av det berørte yrket, og før 

kortet innføres, bør det vurderes i hvilken grad det er 

egnet for det berørte yrket og hvordan det vil innvirke på 

medlemsstatene. Vurderingen bør om nødvendig 

gjennomføres i samarbeid med medlemsstatene. Det 

europeiske profesjonskortet bør utstedes etter 

anmodning fra en yrkesutøver og etter at de nødvendige 

dokumentene er framlagt og vedkommende 

myndigheter har gjennomført tilknyttede framgangs-

måter for verifisering. Dersom det europeiske profe-

sjonskortet utstedes med sikte på etablering, bør det 

utgjøre et godkjenningsvedtak og behandles som alle 

andre godkjenningsvedtak i henhold til direktiv 

2005/36/EF. Det bør utfylle snarere enn erstatte andre 

  

(5) EUT C 153 E av 31.5.2013, s. 15. 
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registreringskrav som er knyttet til adgang til et bestemt 

yrke. Det er ikke behov for å innføre et europeisk 

profesjonskort for juridiske yrker som det allerede er 

innført profesjonskort for i henhold til ordningen som er 

fastsatt ved rådsdirektiv 77/249/EØF av 22. mars 1977 

med henblikk på å lette den faktiske gjennomføring av 

advokaters adgang til å yte tjenester(1) og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/5/EF av 

16. februar 1998 om lettelse av adgangen til å utøve 

advokatyrket på permanent grunnlag i en annen 

medlemsstat enn staten der den faglige kvalifikasjonen 

er ervervet(2). 

5) Virkemåten for det europeiske profesjonskortet bør 

understøttes av informasjonssystemet for det indre 

marked (IMI) som ble opprettet ved europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 1024/2012(3). Kortet og 

IMI bør øke graden av synergi og tillit blant ved-

kommende myndigheter og samtidig fjerne admini-

strativt dobbeltarbeid og gjentakelse av framgangs-

måter for godkjenning for vedkommende myndigheter 

samt skape mer åpenhet og sikkerhet for yrkesutøvere. 

6) Prosessen for å søke om og utstede det europeiske 

profesjonskortet bør være tydelig strukturert og omfatte 

sikkerhetstiltak og tilhørende klageadgang for søkeren. 

Gjennomføringsrettsaktene bør angi krav til oversettelse 

og betalingsmetoder for eventuelle gebyrer som en søker 

skal betale, slik at arbeidsprosessen i IMI ikke avbrytes 

eller hindres og behandlingen av søknaden ikke 

forsinkes. Det er medlemsstatenes ansvar å fastsette 

nivået for gebyrene. Medlemsstatene bør imidlertid 

underrette Kommisjonen om det fastsatte nivået for 

gebyrene. Det europeiske profesjonskortet og den 

tilknyttede arbeidsprosessen i IMI bør sikre at de lagrede 

dataene er pålitelige, ekte og fortrolige, og hindre 

ulovlig og urettmessig tilgang til opplysninger i 

systemet. 

7) Direktiv 2005/36/EF gjelder bare yrkesutøvere som 

ønsker å utøve samme yrke i en annen medlemsstat.  

I enkelte tilfeller er den berørte virksomheten i 

vertsstaten en del av et yrke med et mer omfattende 

virksomhetsområde enn i hjemstaten. Dersom forskjell-

ene mellom virksomhetsområdene er så store at det 

kreves at yrkesutøveren gjennomfører et helt 

utdanningsprogram for å utligne manglene, og dersom 

yrkesutøveren anmoder om det, bør en vertsstat under 

disse særlige omstendighetene gi delvis adgang. Dersom 

det foreligger tvingende allmenne hensyn, som definert 

av Den europeiske unions domstol i rettspraksis som 

gjelder artikkel 49 og 56 i traktaten om Den europeiske 

unions virkemåte (TEUV), og som fortsatt kan utvikle 

  

(1) EFT L 78 av 26.3.1977, s. 17. 

(2) EFT L 77 av 14.3.1998, s. 36. 

(3) EUT L 316 av 14.11.2012, s. 1. 

seg, bør en medlemsstat imidlertid kunne nekte å gi 

delvis adgang. Dette kan særlig være tilfelle for yrker i 

helsesektoren dersom de har sammenheng med offentlig 

helse eller pasientsikkerhet. Delvis adgang bør gis uten 

at det berører retten til å organisere seg for partene i 

arbeidslivet. 

8) Med sikte på å verne lokale forbrukere i vertsstaten bør 

midlertidig og leilighetsvis tjenesteyting i medlems-

stater være omfattet av sikkerhetstiltak, særlig et krav 

om minst ett års yrkeserfaring i løpet av de siste ti 

årene før tjenesteytingen i tilfeller der yrket ikke er 

lovregulert i hjemstaten. Når det gjelder sesong-

virksomhet, bør medlemsstatene ha mulighet til å 

gjennomføre kontroll for å verifisere at tjenestene som 

ytes på deres territorium, er av midlertidig og 

leilighetsvis art. For dette formål bør vertsstaten én 

gang i året kunne kreve opplysninger om tjenestene 

som faktisk ytes på dens territorium, i tilfeller der 

tjenesteyteren ikke allerede har framlagt disse 

opplysningene på frivillig grunnlag. 

9) Ifølge direktiv 2005/36/EF kan medlemsstatene 

kontrollere tjenesteyterens yrkeskvalifikasjoner før 

tjenesten ytes for første gang når det gjelder lovregulerte 

yrker som har sammenheng med offentlig helse eller 

sikkerhet. Dette har ført til rettslig usikkerhet og medført 

at det overlates til vedkommende myndighet å avgjøre 

om det er behov for en slik forhåndskontroll. Av hensyn 

til rettssikkerheten bør yrkesutøvere vite fra begynnelsen 

av om det er nødvendig med en forhåndskontroll av 

yrkeskvalifikasjonene og når en beslutning kan 

forventes. I alle tilfeller bør vilkårene for slike 

forhåndskontroller av yrkeskvalifikasjoner i henhold til 

fri tjenesteyting ikke være strengere enn i henhold til 

etableringsreglene. Når det gjelder lovregulerte yrker 

som har sammenheng med offentlig helse eller 

sikkerhet, bør direktiv 2005/36/EF ikke berøre 

medlemsstatenes mulighet til å pålegge en forpliktelse 

om forsikringsdekning for yrkesvirksomhet i samsvar 

med reglene som får anvendelse i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/24/EU av 

9. mars 2011 om anvendelsen av pasientrettigheter  

ved helsetjenester over landegrensene(4) og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF av 

12. desember 2006 om tjenester i det indre marked(5). 

10) Ordninger for yrkesrettet utdanning og opplæring har 

vist seg å være et nyttig verktøy for å sikre ungdom 

arbeid og gi dem en myk overgang fra utdanning til 

arbeidslivet. Ved gjennomgåelsen av direktiv 

2005/36/EF bør det derfor fullt ut tas hensyn til 

særtrekkene ved disse.  

  

(4) EUT L 88 av 4.4.2011, s. 45. 

(5) EUT L 376 av 27.12.2006, s. 36. 
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11) For å anvende ordningen for godkjenning i henhold til 

den generelle ordningen bør de ulike nasjonale 

utdannings- og opplæringsordningene inndeles i ulike 

nivåer. Disse nivåene, som er fastsatt bare for at den 

generelle ordningen skal fungere, bør verken berøre de 

nasjonale utdannings- og opplæringsstrukturene eller 

medlemsstatenes kompetanse på dette området, 

herunder nasjonale strategier for gjennomføring av den 

europeiske rammen for kvalifikasjoner (EQF). EQF er 

et verktøy for å fremme åpenhet om og sammenlign-

barhet for yrkeskvalifikasjoner og kan være en nyttig 

tilleggskilde til opplysninger for vedkommende 

myndigheter som undersøker yrkeskvalifikasjoner som 

er ervervet i andre medlemsstater. Som følge av 

Bologna-prosessen har institusjoner for høyere 

utdanning tilpasset strukturene i programmene til et 

system med to nivåer, bachelor- og mastergrad. For å 

sikre at de fem nivåene som er beskrevet i direktiv 

2005/36/EF, er forenlige med denne nye gradsstruk-

turen, bør bachelorgraden inngå i nivå d og master-

graden i nivå e. De fem nivåene som er fastsatt for 

anvendelsen av den generelle ordningen, bør i 

prinsippet ikke lenger brukes som et kriterium for å 

utelukke unionsborgere fra virkeområdet for direktiv 

2005/36/EF når dette er i strid med prinsippet om 

livslang læring. 

12) Søknader om godkjenning fra yrkesutøvere som 

kommer fra medlemsstater der yrket ikke er lovregulert, 

og som har ett års yrkeserfaring, bør behandles på 

samme måte som søknader fra yrkesutøvere som 

kommer fra en medlemsstat der yrket er lovregulert. 

Yrkeskvalifikasjonene deres bør sammenlignes med 

yrkeskvalifikasjonene som kreves i vertsstaten på 

grunnlag av nivåene for yrkeskvalifikasjoner som er 

angitt i direktiv 2005/36/EF. I tilfelle av betydelige 

forskjeller bør vedkommende myndighet kunne innføre 

utligningstiltak. Alle ordninger for å vurdere teoretiske 

kunnskaper og praktiske ferdigheter som kan kreves for 

å få adgang til yrket som utligningstiltak, bør sikre og 

være i samsvar med prinsippene om åpenhet og 

upartiskhet. 

13) I mangel av harmonisering av minstekrav til utdanning 

for adgang til yrkene som omfattes av den generelle 

ordningen, bør vertsstaten fortsatt kunne innføre et 

utligningstiltak. Et slikt tiltak bør være forholdsmessig 

og særlig ta hensyn til kunnskapene, ferdighetene og 

kompetansen som søkeren har tilegnet seg gjennom 

yrkeserfaring eller livslang læring, og som er formelt 

godkjent av et relevant organ. Beslutningen om å 

innføre et utligningstiltak bør være behørig begrunnet 

for at søkeren skal kunne forstå situasjonen bedre og 

begjære domstolskontroll ved de nasjonale domstolene 

i henhold til direktiv 2005/36/EF. 

14) Gjennomgåelsen av direktiv 2005/36/EF har vist at det 

er behov for å ajourføre og klargjøre med mer 

fleksibilitet listene over industri-, forretnings- og 

håndverksvirksomhet i vedlegg IV, samtidig som en 

ordning for automatisk godkjenning basert på yrkes-

erfaring beholdes for disse formene for virksomhet. 

Vedlegg IV er nå basert på internasjonal standard for 

næringsgruppering for alle økonomiske områder (ISIC) 

fra 1958 og gjenspeiler ikke lenger den økonomiske 

virksomhetens gjeldende struktur. ISIC-klassifiseringen 

er gjennomgått flere ganger siden 1958. Kommisjonen 

bør derfor kunne tilpasse vedlegg IV for å opprettholde 

ordningen for automatisk godkjenning. 

15) Løpende faglig utvikling bidrar til sikker og effektiv 

yrkesutøvelse for yrkesutøvere som omfattes av 

automatisk godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Det er 

viktig å oppmuntre til ytterligere forbedring av den 

løpende faglige utviklingen for disse yrkene. Medlems-

statene bør særlig oppmuntre til løpende faglig utvikling 

for leger, leger med spesialistutdanning, allmennprakti-

serende leger, sykepleiere med ansvar for alminnelig 

sykepleie, tannleger, tannleger med spesialistutdanning, 

veterinærer, jordmødre, farmasøyter og arkitekter. 

Tiltakene som medlemsstatene treffer for å fremme 

løpende faglig utvikling for disse yrkene, bør framlegges 

for Kommisjonen, og medlemsstatene bør utveksle beste 

praksis på området. Løpende faglig utvikling bør 

omfatte teknisk, vitenskapelig, lovgivningsmessig og 

etisk utvikling og motivere yrkesutøvere til å delta i 

livslang læring som er relevant for yrket deres. 

16) Ordningen for automatisk godkjenning på grunnlag av 

harmoniserte minstekrav til utdanning avhenger av at 

medlemsstatene til rett tid underretter om nye eller 

endrede kvalifikasjonsbevis, og at disse offentliggjøres 

av Kommisjonen. Ellers har innehavere av slike 

kvalifikasjoner ingen garanti for at de omfattes av 

automatisk godkjenning. For å øke åpenheten og gjøre 

det lettere å undersøke nye titler bør medlemsstatene 

framlegge opplysninger om varigheten av og innholdet 

i utdanningsprogrammene, som må være i samsvar 

med minstekravene til utdanning som er fastsatt i 

direktiv 2005/36/EF. 

17) Poeng i henhold til Det europeiske system for over-

føring av studiekvalifikasjoner (ECTS) er allerede i 

bruk ved de aller fleste institusjoner for høyere 

utdanning i Unionen, og bruken av slike poeng blir 

stadig vanligere også for utdanning som gir de 

kvalifikasjonene som kreves for å utøve et lovregulert 

yrke. Derfor er det nødvendig å gjøre det mulig å angi 

et programs varighet også i ECTS. Denne muligheten 

bør ikke påvirke de andre kravene til automatisk 

godkjenning. Ett ECTS-poeng tilsvarer 25–30 timers 

studier mens det vanligvis kreves 60 poeng for å 

fullføre ett studieår.  
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18) For å sikre et høyt nivå for offentlig helse og 

pasientsikkerhet i Unionen og modernisere direktiv 

2005/36/EF er det nødvendig å endre kriteriene som 

brukes til å definere den medisinske grunnutdanningen, 

slik at vilkårene som gjelder minste antall år og timer, 

blir kumulative. Formålet med denne endringen er  

ikke å senke utdanningskravene til den medisinske 

grunnutdanningen. 

19) For å forbedre mobiliteten til leger med spesialistut-

danning som allerede har kvalifikasjonsbevis som 

spesialist og deretter tar annen spesialistutdanning, bør 

medlemsstatene kunne gi unntak fra enkelte deler av 

utdanningen dersom disse delene av den sistnevnte 

utdanningen allerede er bestått i det førstnevnte 

spesialistutdanningsprogrammet i en medlemsstat. 

Medlemsstatene bør innen visse grenser kunne gi slike 

unntak for medisinsk spesialistkompetanse som er 

omfattet av ordningen for automatisk godkjenning. 

20) Sykepleieryrket har utviklet seg betydelig de tre siste 

tiårene: lokale helsetjenester, bruk av mer kompliserte 

behandlingsmetoder og en kontinuerlig teknologisk 

utvikling forutsetter at sykepleiere har kapasitet til å ta 

større ansvar. Sykepleierutdanningen, som fremdeles 

varierer i organisering etter nasjonale tradisjoner,  

bør gi en mer solid og resultatorientert garanti for at 

sykepleierne har tilegnet seg visse kunnskaper og 

ferdigheter under utdanningen og er i stand til å anvende 

minst en viss kompetanse for å utøve virksomheten som 

er relevant for yrket. 

21) For å forberede jordmødre på de kompliserte behovene 

for helsetjenester som de møter i virksomheten sin, bør 

jordmorstudenter ha en solid allmenn utdannings-

bakgrunn før de begynner på jordmorutdanningen. 

Derfor bør opptakskravet til jordmorutdanningen heves 

til tolv års allmenn utdanning eller bestått eksamen på 

tilsvarende nivå, unntatt for yrkesutøvere som allerede 

er utdannet som sykepleiere med ansvar for alminnelig 

sykepleie. Jordmorutdanningen bør gi bedre garanti for 

at jordmødrene har tilegnet seg visse kunnskaper og 

ferdigheter som er nødvendige for å utøve jordmorvirk-

somhet som nevnt i direktiv 2005/36/EF. 

22) For å forenkle ordningen for automatisk godkjenning av 

spesialistkompetanse for leger og tannleger bør slik 

spesialistkompetanse være omfattet av direktiv 

2005/36/EF dersom den er felles for minst to femdeler 

av medlemsstatene. 

23) Et betydelig antall medlemsstater har besluttet å tillate 

adgang til og utøvelse av all virksomhet på området 

farmasi på grunnlag av godkjenningen av kvalifika-

sjoner som farmasøyter har oppnådd i en annen med-

lemsstat etter at direktiv 2005/36/EF trådte i kraft. 

Denne godkjenningen av yrkeskvalifikasjoner som er 

oppnådd i en annen medlemsstat, bør imidlertid ikke 

være til hinder for at en medlemsstat kan opprettholde 

ikke-diskriminerende regler som regulerer den 

geografiske fordelingen av apoteker på dens territorium, 

ettersom direktiv 2005/36/EF ikke samordner slike 

regler. Et unntak fra den automatiske godkjenningen av 

kvalifikasjoner som likevel er nødvendig for en 

medlemsstat, bør imidlertid ikke lenger utelukke 

farmasøyter som allerede er godkjent av medlemsstaten 

som benytter seg av dette unntaket, og som allerede har 

praktisert lovlig og effektivt som farmasøyt i et visst 

tidsrom på medlemsstatens territorium. 

24) Forutsetningen for at ordningen for automatisk god-

kjenning skal fungere, er tillit til utdanningsvilkårene 

som ligger til grunn for yrkesutøvernes kvalifikasjoner. 

Derfor er det viktig at minstekravene til utdanning av 

arkitekter gjenspeiler den nye utviklingen i arkitektut-

danningen, særlig når det gjelder det erkjente behovet 

for å utfylle den akademiske utdanningen med yrkes-

erfaring under tilsyn av kvalifiserte arkitekter. Samtidig 

bør minstekravene til utdanning være fleksible nok til å 

unngå at medlemsstatenes mulighet til å organisere 

utdanningssystemene sine blir unødig begrenset. 

25) Direktiv 2005/36/EF bør gjennom innføring av felles 

opplæringsprinsipper fremme en mer automatisk 

godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for de yrkene som 

ikke allerede er omfattet av dette. Det bør i denne 

forbindelse tas hensyn til medlemsstatenes myndighet til 

å fastsette hvilke yrkeskvalifikasjoner som kreves for 

utøvelse av yrker på deres territorium, og innholdet i og 

organiseringen av deres ordninger for utdanning og 

opplæring. Felles opplæringsprinsipper bør være 

utformet som en felles opplæringsramme på grunnlag av 

et felles sett av kunnskap, ferdigheter og kompetanse 

eller felles prøver. En felles opplæringsramme bør også 

kunne omfatte spesialistkompetanse som for øyeblikket 

ikke er omfattet av bestemmelsene om automatisk 

godkjenning i henhold til direktiv 2005/36/EF, som 

gjelder yrkene som er omfattet av avdeling III kapittel 

III, og som har tydelig definert spesialvirksomhet som er 

forbeholdt dem. En felles ramme for denne spesialist-

kompetansen, særlig spesialistkompetanse for leger, bør 

sikre et høyt nivå for offentlig helse og pasientsikkerhet. 

Yrkeskvalifikasjoner som er oppnådd innenfor en felles 

opplæringsramme, bør automatisk godkjennes av 

medlemsstatene. Yrkesorganisasjoner som er represen-

tert på unionsplan, og under visse omstendigheter 

nasjonale yrkesorganisasjoner eller vedkommende 

myndigheter, bør kunne framlegge forslag til felles 

opplæringsprinsipper for Kommisjonen med sikte på å 

gi de nasjonale koordinatorene mulighet til å vurdere 

mulige konsekvenser av slike prinsipper for de nasjonale 

utdannings- og opplæringssystemene samt for de 

nasjonale reglene for adgang til lovregulerte yrker.  
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26) I direktiv 2005/36/EF er det allerede fastsatt en 

forpliktelse for yrkesutøvere om å ha nødvendige 

språkferdigheter. Gjennomgåelsen av hvordan denne 

forpliktelsen anvendes har vist at det er behov for å 

klargjøre vedkommende myndigheters og arbeidsgiveres 

rolle, særlig for å sikre bedre pasientsikkerhet. Ved-

kommende myndigheter bør kunne foreta språkkontroll 

etter at yrkeskvalifikasjonene er godkjent. For yrker som 

har sammenheng med pasientsikkerhet, er det særlig 

viktig å foreta språkkontroll i henhold til direktiv 

2005/36/EF før yrkesutøveren får adgang til yrket i 

vertsstaten. Språkkontrollen bør imidlertid være rimelig 

og nødvendig for de berørte yrkene og bør ikke ta sikte 

på å utelukke yrkesutøvere fra andre medlemsstater fra 

arbeidsmarkedet i vertsstaten. For å sikre at forholds-

messighetsprinsippet overholdes og for å forbedre 

yrkesutøveres mobilitet i Unionen, bør kontrollen som 

foretas av eller under tilsyn av vedkommende 

myndighet, begrenses til kjennskap til ett offisielt språk i 

vertsstaten eller ett forvaltningsspråk i vertsstaten, 

forutsatt at det også er et offisielt språk i Unionen. Dette 

bør ikke utelukke at vertsstater oppmuntrer yrkesutøvere 

til å lære seg et annet språk på et senere tidspunkt 

dersom det er nødvendig for den yrkesvirksomheten 

som skal utøves. Arbeidsgivere bør også fortsatt spille 

en viktig rolle i å kontrollere språkkunnskapene som er 

nødvendige for å utøve yrkesvirksomhet på arbeids-

plassen deres. 

27) Nasjonale regler for adgang til lovregulerte yrker bør 

ikke være til hinder for mobiliteten til unge yrkes-

utøvere med akademisk grad. Når en person med 

akademisk grad fullfører en praksisperiode i en annen 

medlemsstat, bør derfor den aktuelle praksisperioden 

godkjennes når vedkommende søker om adgang til et 

lovregulert yrke i hjemstaten. Godkjenningen av en 

praksisperiode i en annen medlemsstat bør være basert 

på en tydelig skriftlig beskrivelse av læringsmålene og 

tildelte oppgaver som skal bestemmes av praktikantens 

veileder i vertsstaten. Praksisperioder som fullføres i 

tredjestater, bør tas i betraktning av medlemsstatene 

når de vurderer en søknad om adgang til et lovregulert 

yrke. 

28) I direktiv 2005/36/EF er det fastsatt et system for 

nasjonale kontaktpunkter. Som følge av at direktiv 

2006/123/EF trådte i kraft og det ble opprettet felles 

kontaktpunkter i henhold til nevnte direktiv, er det fare 

for overlapping. Derfor bør de nasjonale kontaktpunkt-

ene som ble opprettet ved direktiv 2005/36/EF, bli 

assistansesentre som i sin virksomhet bør fokusere på å 

gi råd og veiledning til borgerne, herunder personlig 

rådgivning, for å sikre at den daglige anvendelsen av 

regler for det indre marked i kompliserte enkeltsaker 

følges opp på nasjonalt plan. Om nødvendig vil 

assistansesentrene samarbeide med vedkommende 

myndigheter og assistansesentre i andre medlems-

stater. Når det gjelder det europeiske profesjonskortet, 

bør medlemsstatene stå fritt til å bestemme om 

assistansesentrene skal fungere som vedkommende 

myndighet i hjemstaten eller som en støtte for ved-

kommende myndighet i behandlingen av søknader om 

europeisk profesjonskort og behandlingen av søkerens 

enkeltmappe som opprettes i IMI (IMI-mappe).  

I forbindelse med fri tjenesteyting kan assistanse-

sentrene dersom vedkommende yrke ikke er lovregulert 

i hjemstaten, også delta i utvekslingen av opplysninger 

som er planlagt med sikte på forvaltningssamarbeid. 

29) Dette direktiv bidrar til å sikre et høyt nivå for helse- og 

forbrukervern. I direktiv 2005/36/EF er det allerede 

fastsatt nærmere forpliktelser for medlemsstatene til å 

utveksle opplysninger. Disse forpliktelsene bør styrkes.  

I framtiden bør medlemsstatene ikke bare reagere på 

anmodninger om opplysninger, men deres ved-

kommende myndigheter bør innenfor rammen av 

kompetansen sin også ha myndighet til proaktivt å 

varsle vedkommende myndigheter i andre medlems-

stater om yrkesutøvere som ikke lenger har rett til å 

utøve yrket sitt. En særlig varslingsordning er nødvendig 

for helsepersonell i henhold til direktiv 2005/36/EF. 

Denne bør også gjelde for veterinærer samt for 

yrkesutøvere som utøver virksomhet i forbindelse med 

undervisning av mindreårige, herunder yrkesutøvere 

som arbeider med barneomsorg og førskoleunder-

visning. Forpliktelsen til å varsle bør gjelde bare for 

medlemsstater der disse yrkene er lovregulert. Alle 

medlemsstater bør varsles dersom en yrkesutøver som 

følge av en disiplinær sanksjon eller en dom for et 

straffbart forhold ikke lenger har rett til å utøve 

yrkesvirksomheten i en medlemsstat, også dersom dette 

er midlertidig. Varslet bør inneholde alle tilgjengelige 

opplysninger om det bestemte eller ubestemte tids-

rommet som begrensningen eller forbudet gjelder for. 

Dette varslet bør aktiveres gjennom IMI uavhengig av 

om yrkesutøveren har utøvd noen av rettighetene i 

henhold til direktiv 2005/36/EF eller har søkt om 

godkjenning av yrkeskvalifikasjonene sine ved 

utstedelse av et europeisk profesjonskort eller ved hjelp 

av andre metoder som er fastsatt i nevnte direktiv. 

Framgangsmåten for varsling bør være i samsvar med 

unionsretten som gjelder vern av personopplysninger og 

grunnleggende rettigheter. Framgangsmåten for varsling 

bør ikke utformes for å erstatte eller tilpasse avtaler 

mellom medlemsstatene om samarbeid om justis- og 

innenrikssaker. Vedkommende myndigheter i henhold 

til direktiv 2005/36/EF bør heller ikke være forpliktet til 

å bidra til et slikt samarbeid gjennom varsling i henhold 

til nevnte direktiv. 

30) En av de største vanskelighetene for borgere som 

ønsker å arbeide i en annen medlemsstat, er 

kompleksiteten og usikkerheten ved saksbehandlings-

rutinene som må følges. Ved direktiv 2006/123/EF er 

medlemsstatene allerede forpliktet til å sørge for lett 

tilgang til opplysninger og gjøre det mulig å fullføre 

prosessen gjennom de felles kontaktpunktene. Borgere 

som søker om godkjenning av yrkeskvalifikasjonene 

sine i henhold til direktiv 2005/36/EF, kan allerede 

bruke de felles kontaktpunktene dersom de er omfattet 
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av direktiv 2006/123/EF. Arbeidssøkende og helse-

personell er imidlertid ikke omfattet av direktiv 

2006/123/EF, og det finnes fortsatt få tilgjengelige 

opplysninger. Det er derfor fra brukerens synspunkt 

behov for å spesifisere disse opplysningene og sikre at 

slike opplysninger er lett tilgjengelige. Det er også 

viktig at medlemsstatene ikke bare tar ansvar på 

nasjonalt plan, men også samarbeider med hverandre og 

med Kommisjonen for å sikre at yrkesutøvere i hele 

Unionen har lett tilgang til brukervennlige og 

flerspråklige opplysninger og lett kan fullføre prosessen 

gjennom de felles kontaktpunktene eller vedkommende 

myndigheter. Lenker bør gjøres tilgjengelige gjennom 

andre nettsteder, for eksempel portalen «Ditt Europa». 

31) For å utfylle eller endre visse ikke-grunnleggende 

bestemmelser i direktiv 2005/36/EF bør myndigheten til 

å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV 

delegeres til Kommisjonen når det gjelder ajourføring av 

kunnskaper og ferdigheter nevnt i artikkel 21 nr. 6, 

ajourføring av vedlegg I, ajourføring og klargjøring av 

virksomhetene oppført i vedlegg IV, tilpasning av 

nr. 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 og 

5.7.1 i vedlegg V, tilpasning av minstekravene til 

varighet for spesialistutdanning for leger og tannleger, 

tilføyelse av ny spesialistkompetanse for leger i nr. 5.1.3 

i vedlegg V, endring av listen angitt i nr. 5.2.1, 5.3.1, 

5.4.1, 5.5.1 og 5.6.1 i vedlegg V, tilføyelse av 

spesialistkompetanse for tannleger i nr. 5.3.3 i 

vedlegg V, angivelse av vilkårene for anvendelse av en 

felles opplæringsramme og angivelse av vilkårene for 

anvendelse av felles opplæringsprøver. Det er særlig 

viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd 

under sitt forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå. 

Kommisjonen bør ved forberedelse og utarbeiding av 

delegerte rettsakter sikre at relevante dokumenter 

oversendes Europaparlamentet og Rådet samtidig, til rett 

tid og på en egnet måte. 

32) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

direktiv 2005/36/EF bør Kommisjonen gis gjennom-

føringsmyndighet. Denne myndigheten bør utøves i 

samsvar med 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 gjennom-

føringsmyndighet(1). 

33) På grunn av disse gjennomføringsrettsaktenes tekniske 

art bør framgangsmåten med undersøkelseskomité 

brukes ved vedtakelse av gjennomføringsrettsakter 

som gjelder innføring av europeiske profesjonskort for 

særlige yrker, det europeiske profesjonskortets format, 

behandling av skriftlige søknader, oversettelser som 

søkeren skal skaffe til veie for søknader om europeisk 

profesjonskort, nærmere opplysninger om dokumenter 

  

(1) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13. 

som kreves i henhold til direktiv 2005/36/EF for at en 

søknad skal være fullstendig, framgangsmåter for å 

foreta og behandle betaling for nevnte kort, regler for 

hvordan, når og for hvilke dokumenter vedkommende 

myndigheter kan anmode om bekreftede kopier for det 

berørte yrket, tekniske spesifikasjoner og tiltak som er 

nødvendige for å sikre at opplysninger i det europeiske 

profesjonskortet og IMI-mappen er pålitelige, 

fortrolige og nøyaktige, vilkår og framgangsmåter for 

utstedelse av et europeisk profesjonskort, regler for 

vilkårene for tilgang til IMI-mappen, tekniske metoder 

og framgangsmåter for å kontrollere at et europeisk 

profesjonskort er ekte og gyldig, og anvendelse av 

varslingsordningen. 

34) Kommisjonen bør ved gjennomføringsrettsakter og, med 

tanke på deres særtrekk, uten å anvende forordning (EU) 

nr. 182/2011, beslutte å avslå en anmodning om 

ajourføring av vedlegg I dersom vilkårene angitt i 

direktiv 2005/36/EF ikke er oppfylt, anmode den berørte 

medlemsstaten om å avstå fra å anvende unntaket når 

det gjelder valget mellom prøveperiode og egnethets-

prøve dersom nevnte unntak er uhensiktsmessig eller 

ikke i samsvar med unionsretten, avslå en anmodning 

om endringer av nr. 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 

5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 eller 5.7.1 i vedlegg V dersom 

vilkårene angitt i direktiv 2005/36/EF ikke er oppfylt, 

føre opp på en liste de nasjonale yrkeskvalifikasjonene 

og de nasjonale yrkestitlene som er omfattet av 

automatisk godkjenning i henhold til en felles opp-

læringsramme, føre opp på en liste medlemsstater der 

det skal gjennomføres felles opplæringsprøver, hyp-

pigheten i løpet av et kalenderår og andre ordninger som 

er nødvendige for å gjennomføre felles opplærings-

prøver, og tillate at den berørte medlemsstaten gjør 

unntak fra de relevante bestemmelsene i direktiv 

2005/36/EF i et begrenset tidsrom. 

35) Som følge av de positive erfaringene med den 

gjensidige vurderingen i henhold til direktiv 

2006/123/EF, bør direktiv 2005/36/EF inneholde et 

tilsvarende vurderingssystem. Medlemsstatene bør 

underrette om hvilke yrker de lovregulerer og av hvilke 

årsaker, og drøfte resultatene seg imellom. Et slikt 

system vil bidra til mer åpenhet i markedet for 

yrkestjenester. 

36) Kommisjonen bør på lengre sikt vurdere god-

kjenningsordningen som får anvendelse på kvalifika-

sjonsbevis utstedt i Romania for sykepleiere med 

ansvar for alminnelig sykepleie. Denne vurderingen 

bør være basert på resultatene av et særlig etterut-

danningsprogram som Romania bør opprette i samsvar 

med nasjonale lover og forskrifter, og som staten bør 

samarbeide med andre medlemsstater og Kommi-

sjonen om. Formålet med et slikt etterutdannings-

program bør være å gjøre det mulig for deltakerne å 

forbedre yrkeskvalifikasjonene sine i tilstrekkelig grad 

til å oppfylle minstekravene til utdanning som er angitt 

i direktiv 2005/36/EF.  
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37) Ettersom målene for dette direktiv, som er rasjonalise-

ring, forenkling og forbedring av reglene for god-

kjenning av yrkeskvalifikasjoner, ikke kan nås i 

tilstrekkelig grad av medlemsstatene da det uunngåelig 

vil medføre uensartede krav og saksbehandlings-

ordninger som ville gjøre reglene mer komplekse og 

skape uberettigede hindringer for yrkesutøveres 

mobilitet, men med tanke på sammenheng, åpenhet og 

forenlighet 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) I samsvar med den felles politiske erklæringen  

fra medlemsstatene og Kommisjonen av  

28. september 2011 om forklarende dokumenter(1) har 

medlemsstatene forpliktet seg til at underretningen om 

innarbeidingstiltakene i berettigede tilfeller skal følges 

av ett eller flere dokumenter som forklarer sammen-

hengen mellom et direktivs bestanddeler og de til-

svarende deler av de nasjonale innarbeidings-

dokumentene. Med hensyn til dette direktiv anser 

regelgiveren at oversending av slike dokumenter er 

berettiget. 

39) EUs datatilsynsmann er blitt rådspurt i samsvar med 

artikkel 28 nr. 2 i 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(2) og har avgitt 

uttalelse 8. mars 2012(3). 

40)  Direktiv 2005/36/EF og forordning (EU) 

nr. 1024/2012 bør derfor endres — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endringer av direktiv 2005/36/EF 

I direktiv 2005/36/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 1 skal nytt ledd lyde: 

 «Ved dette direktiv fastsettes også regler for delvis adgang 

til et lovregulert yrke og godkjenning av praksisperioder 

som gjennomføres i en annen medlemsstat.» 

  

(1) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 

(2) EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1. 

(3) EUT C 137 av 12.5.2012, s. 1. 

2)  I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 skal nytt ledd lyde: 

 «Dette direktiv får også anvendelse på alle borgere i 

en medlemsstat som har gjennomført en praksis-

periode utenfor hjemstaten.» 

b)  Nytt nummer skal lyde: 

 «4.  Dette direktiv får ikke anvendelse på offentlig 

oppnevnte notarer.» 

3)  I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i)  Bokstav f) og h) skal lyde: 

«f) «yrkeserfaring» faktisk og lovlig utøvelse av 

det berørte yrket i en medlemsstat på heltid 

eller deltid i et tidsrom av tilsvarende 

varighet, 

h) «egnethetsprøve» en prøve som gjelder 

søkerens faglige kunnskap, ferdigheter og 

kompetanse, og som gjennomføres eller 

godkjennes av vedkommende myndigheter i 

vertsstaten med sikte på å vurdere søkerens 

evne til å utøve et lovregulert yrke i denne 

medlemsstaten. 

 For at denne prøven skal kunne gjennom-

føres, skal vedkommende myndigheter 

utarbeide en liste over de fag som på 

grunnlag av en sammenligning mellom den 

utdanningen og opplæringen som kreves i 

vertsstaten, og den søkeren har, ikke dekkes 

av det diplom eller andre kvalifikasjonsbevis 

søkeren er i besittelse av. 

 Egnethetsprøven skal ta hensyn til at søkeren 

er en kvalifisert yrkesutøver i hjemstaten 

eller søkerens seneste oppholdsstat. Prøven 

skal omfatte fag som velges fra listen, og 

som det er en vesentlig forutsetning å ha 

kunnskap om for å kunne utøve det berørte 



20.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 34/599 

 

yrket i vertsstaten. Prøven kan også omfatte 

kunnskap om de yrkesetiske regler som 

gjelder for den berørte virksomheten i 

vertsstaten. 

 Vedkommende myndigheter i vertsstaten skal 

fastsette detaljerte regler for anvendelse av 

egnethetsprøven og hvilken status en søker 

som ønsker å forberede seg til egnethets-

prøven, skal ha i vertsstaten,» 

ii)  Nye bokstaver skal lyde: 

«j) «praksisperiode» uten at det berører 

artikkel 46 nr. 4, et tidsrom med yrkespraksis 

som gjennomføres under tilsyn, forutsatt at 

det utgjør et vilkår for adgang til et 

lovregulert yrke, og som kan finne sted enten 

som et ledd i eller etter fullføring av en 

utdanning som fører til et diplom, 

k) «europeisk profesjonskort» en elektronisk 

attest som beviser at yrkesutøveren oppfyller 

alle nødvendige vilkår for midlertidig eller 

leilighetsvis tjenesteyting i en vertsstat, eller 

at yrkeskvalifikasjonene er godkjent for 

etablering i en vertsstat, 

l) «livslang læring» all allmenn utdanning, 

yrkesrettet utdanning og opplæring, uformell 

utdanning og uformell læring som gjennom-

føres i løpet av livet og fører til bedre 

kunnskap, ferdigheter og kompetanse, og 

som kan omfatte yrkesetikk, 

m) «tvingende allmenne hensyn» hensyn som er 

godkjent som dette i Den europeiske unions 

domstols rettspraksis, 

n) «Det europeiske system for overføring av 

studiekvalifikasjoner» eller «ECTS-poeng» 

studiekvalifikasjonssystemet for høyere 

utdanning som brukes på det europeiske 

området for høyere utdanning.» 

b)  I nr. 2 skal tredje ledd lyde: 

 «Hver gang en medlemsstat godkjenner en sammen-

slutning eller organisasjon som nevnt i første ledd, skal 

den underrette Kommisjonen. Kommisjonen skal 

undersøke om sammenslutningen eller organisasjonen 

oppfyller vilkårene fastsatt i annet ledd. For at det skal 

tas behørig hensyn til ny lovgivning i medlemsstatene, 

skal Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 57c for å ajourføre 

vedlegg I dersom vilkårene fastsatt i annet ledd er 

oppfylt. 

 Dersom vilkårene fastsatt i annet ledd ikke er oppfylt, 

skal Kommisjonen vedta en gjennomføringsrettsakt for 

å avslå anmodningen om ajourføring av vedlegg I.» 

4)  I artikkel 4 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

 «1.  Vertsstatens godkjenning av yrkeskvalifika-

sjoner skal tillate at de begunstigede i den berørte 

medlemsstaten får adgang til det samme yrket som de 

er kvalifisert til i hjemstaten og til å utøve det i 

vertsstaten på samme vilkår som medlemsstatens 

borgere.» 

b)  Nytt nummer skal lyde: 

 «3.  Som unntak fra nr. 1 skal det gis delvis adgang 

til et yrke i en vertsstat på vilkårene fastsatt i 

artikkel 4f.» 

5)  Nye artikler skal lyde: 

 «Artikkel 4a 

 Europeisk profesjonskort 

 1.  Medlemsstatene skal etter anmodning fra innehavere 

av yrkeskvalifikasjoner utstede et europeisk profesjonskort 

forutsatt at Kommisjonen har vedtatt de relevante gjennom-

føringsrettsaktene som fastsatt i nr. 7.  



Nr. 34/600 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.5.2020 

 

 2.  Når det er innført et europeisk profesjonskort for et 

bestemt yrke ved relevante gjennomføringsrettsakter som 

er vedtatt i henhold til nr. 7, kan innehaveren av de berørte 

yrkeskvalifikasjonene velge å søke om et slikt kort eller 

benytte seg av framgangsmåtene som er fastsatt i 

avdeling II og III. 

 3.  Medlemsstatene skal sikre at innehavere av et 

europeisk profesjonskort er omfattet av alle rettigheter 

som følger av artikkel 4b–4e. 

 4.  Dersom innehaveren av en yrkeskvalifikasjon har 

til hensikt å yte andre tjenester i henhold til avdeling II 

enn tjenestene som er omfattet av artikkel 7 nr. 4, skal 

vedkommende myndighet i vertsstaten utstede det 

europeiske profesjonskortet i samsvar med artikkel 4b og 

4c. Det europeiske profesjonskortet skal, dersom det er 

relevant, utgjøre erklæringen i henhold til artikkel 7. 

 5.  Dersom innehaveren av en yrkeskvalifikasjon har 

til hensikt å etablere seg i en annen medlemsstat i henhold 

til avdeling III kapittel I–IIIa eller yte tjenester i henhold 

til artikkel 7 nr. 4, skal vedkommende myndighet i 

hjemstaten fullføre alle forberedende tiltak når det gjelder 

søkerens mappe som er opprettet i informasjonssystemet 

for det indre marked (IMI) (IMI-mappen) som fastsatt i 

artikkel 4b og 4d. Vedkommende myndighet i vertsstaten 

skal utstede det europeiske profesjonskortet i samsvar 

med artikkel 4b og 4d. 

 Når det gjelder etablering, skal utstedelsen av et europeisk 

profesjonskort ikke automatisk gi rett til å utøve et 

bestemt yrke dersom det allerede finnes registreringskrav 

eller andre framgangsmåter for kontroll i vertsstaten før 

det innføres et europeisk profesjonskort for dette yrket. 

 6.  Medlemsstatene skal utpeke vedkommende 

myndigheter som skal behandle IMI-mapper og utstede 

europeiske profesjonskort. Disse myndighetene skal sikre 

en upartisk og objektiv behandling til rett tid av søknader 

om europeiske profesjonskort. Assistansesentrene nevnt i 

artikkel 57b kan også fungere som vedkommende 

myndighet. Medlemsstatene skal sikre at vedkommende 

myndigheter og assistansesentre underretter borgerne, 

herunder mulige søkere, om hvordan et europeisk 

profesjonskort virker og hvilken tilleggsverdi det gir for 

yrkene som det er tilgjengelig for. 

 7.  Kommisjonen skal ved gjennomføringsrettsakter 

treffe tiltak som er nødvendige for å sikre en ensartet 

anvendelse av bestemmelsene om det europeiske 

profesjonskortet for de yrkene som oppfyller vilkårene 

fastsatt i annet ledd i dette nummer, herunder tiltak som 

gjelder det europeiske profesjonskortets format, 

behandling av skriftlige søknader, oversettelser som 

søkeren skal skaffe til veie for søknader om europeisk 

profesjonskort, nærmere opplysninger om dokumenter 

som er påkrevd i henhold til artikkel 7 nr. 2 eller 

vedlegg VII for at en søknad skal være fullstendig, og 

framgangsmåter for å foreta og behandle betaling for et 

europeisk profesjonskort, idet det tas hensyn til 

særegenhetene ved det berørte yrket. Kommisjonen skal 

ved gjennomføringsrettsakter også angi hvordan, når og 

for hvilke dokumenter vedkommende myndigheter kan 

anmode om bekreftede kopier for det berørte yrket i 

samsvar med artikkel 4b nr. 3 annet ledd, artikkel 4d nr. 2 

og artikkel 4d nr. 3. 

 Innføringen av et europeisk profesjonskort for et bestemt 

yrke ved vedtakelse av relevante gjennomføringsrettsakter 

som nevnt i første ledd skal oppfylle følgende vilkår: 

a)  det er betydelig mobilitet eller mulighet for betydelig 

mobilitet i det berørte yrket, 

b)  berørte parter har uttrykt tilstrekkelig interesse, 

c)  yrket eller utdanningen og opplæringen som er rettet 

mot utøvelse av yrket, er lovregulert i et betydelig 

antall medlemsstater. 

 Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter fram-

gangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 58 

nr. 2. 

 8.  Eventuelle gebyrer som kan pålegges søkerne i 

forbindelse med saksbehandlingen ved utstedelse av et 

europeisk profesjonskort, skal være rimelige, stå i rimelig 

forhold til og være i samsvar med hjemstatens og 

vertsstatens kostnader og ikke være til hinder for å søke 

om europeisk profesjonskort. 

 Artikkel 4b 

 Søknad om et europeisk profesjonskort og opprettelse 

av en IMI-mappe 

 1.  Hjemstaten skal gi en innehaver av yrkeskva-

lifikasjoner mulighet til å søke om et europeisk profesjons-

kort ved hjelp av et nettverktøy som Kommisjonen stiller til 

rådighet, og som automatisk oppretter en IMI-mappe for 
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vedkommende søker. Dersom en hjemstat også tillater 

skriftlige søknader, skal den innføre alle de nødvendige 

ordningene for å opprette IMI-mappen, sende opplysninger 

til søkeren og utstede det europeiske profesjonskortet. 

 2.  Søknadene skal vedlegges dokumentene som kreves i 

gjennomføringsrettsaktene som skal vedtas i henhold til 

artikkel 4a nr. 7. 

 3.  Innen en uke etter at søknaden er mottatt skal 

vedkommende myndighet i hjemstaten bekrefte at søknaden 

er mottatt og underrette søkeren om eventuelle dokumenter 

som mangler. 

 Dersom det er relevant, skal vedkommende myndighet i 

hjemstaten utstede eventuelle tilleggskort som er kreves i 

henhold til dette direktiv. Vedkommende myndighet i 

hjemstaten skal kontrollere om søkeren er lovlig etablert i 

hjemstaten og om alle de nødvendige dokumentene som 

er utstedt i hjemstaten, er gyldige og ekte. I tilfelle av 

behørig begrunnet tvil skal vedkommende myndighet i 

hjemstaten rådføre seg med det relevante organ og kan 

anmode søkeren om bekreftede kopier av dokumenter. 

Dersom samme søker senere inngir flere søknader, kan 

vedkommende myndighet i hjemstaten og vertsstaten ikke 

anmode om at dokumenter som allerede finnes i IMI-

mappen, og som fremdeles er gyldige, blir sendt inn på 

nytt. 

 4.  Kommisjonen kan ved gjennomføringsrettsakter 

vedta tekniske spesifikasjoner, tiltak som er nødvendige 

for å sikre at opplysninger i det europeiske profesjons-

kortet og IMI-mappen er pålitelige, fortrolige og 

nøyaktige, og vilkår og framgangsmåter for utstedelse av 

et europeisk profesjonskort til innehaveren, herunder 

muligheten for å laste det ned eller sende inn ajourføringer 

til IMI-mappen. Disse gjennomføringsrettsaktene skal 

vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité 

nevnt i artikkel 58 nr. 2. 

 Artikkel 4c 

 Europeisk profesjonskort for midlertidig og 

leilighetsvis yting av tjenester som ikke er omfattet av 

artikkel 7 nr. 4 

 1.  Vedkommende myndighet i hjemstaten skal innen 

tre uker kontrollere søknaden og underlagsdokumentene i 

IMI-mappen og utstede det europeiske profesjonskortet 

for midlertidig og leilighetsvis yting av tjenester som ikke 

er omfattet av artikkel 7 nr. 4. Dette tidsrommet skal 

begynne når de manglende dokumentene nevnt i 

artikkel 4b nr. 3 første ledd mottas, eller dersom det ikke 

ble anmodet om ytterligere dokumenter, ved utløpet av 

fristen på én uke nevnt i nevnte ledd. Den skal deretter 

umiddelbart sende det europeiske profesjonskortet til 

vedkommende myndighet i hver berørte vertsstat og skal 

underrette søkeren om dette. Vertsstaten kan ikke kreve 

ytterligere erklæring i henhold til artikkel 7 i de neste  

18 månedene. 

 2.  Beslutningen som vedkommende myndighet i 

hjemstaten treffer, eller at det ikke treffes noen beslutning 

innen fristen på tre uker nevnt i nr. 1, skal kunne påklages 

i henhold til nasjonal lovgivning. 

 3.  Dersom en innehaver av et europeisk profesjons-

kort ønsker å yte tjenester i andre medlemsstater enn de 

som opprinnelig ble nevnt i søknaden nevnt i nr. 1, kan 

innehaveren søke om en slik utvidelse. Dersom 

innehaveren fortsatt ønsker å yte tjenester etter utløpet av 

tidsrommet på 18 måneder nevnt i nr. 1, skal nevnte 

innehaver underrette vedkommende myndighet om dette.  

I begge tilfeller skal innehaveren også framlegge 

opplysninger om vesentlige endringer i situasjonen som er 

dokumentert i IMI-mappen, og som vedkommende 

myndighet i hjemstaten kan kreve i samsvar med 

gjennomføringsrettsaktene som skal vedtas i henhold til 

artikkel 4a nr. 7. Vedkommende myndighet i hjemstaten 

skal sende det ajourførte europeiske profesjonskortet til de 

berørte vertsstatene. 

 4.  Det europeiske profesjonskortet skal være gyldig 

på hele territoriet til alle de berørte vertsstatene så lenge 

innehaveren har rett til å utøve virksomhet på grunnlag av 

dokumentene og opplysningene i IMI-mappen. 

 Artikkel 4d 

 Europeisk profesjonskort for etablering og midlertidig 

og leilighetsvis yting av tjenester i henhold til 

artikkel 7 nr. 4 

 1.  Vedkommende myndighet i hjemstaten skal innen 

én måned bekrefte at underlagsdokumentene i IMI-mappen 

er ekte og gyldige med sikte på å utstede et europeisk 

profesjonskort for etablering eller midlertidig og 

leilighetsvis yting av tjenester i henhold til artikkel 7 nr. 4. 

Dette tidsrommet skal begynne når de manglende 

dokumentene nevnt i artikkel 4b nr. 3 første ledd mottas, 

eller dersom det ikke ble anmodet om ytterligere 

dokumenter, ved utløpet av fristen på én uke nevnt i nevnte 

ledd. Den skal deretter umiddelbart sende søknaden til 
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vedkommende myndighet i vertsstaten. Hjemstaten skal 

underrette søkeren om søknadens status samtidig som den 

sender søknaden til vertsstaten. 

 2.  I tilfellene nevnt i artikkel 16, 21, 49a og 49b skal 

en vertsstat avgjøre om den skal utstede et europeisk 

profesjonskort i henhold til nr. 1 innen en måned etter at 

den har mottatt søknaden som ble sendt av hjemstaten.  

I tilfelle av behørig begrunnet tvil kan vertsstaten anmode 

hjemstaten om ytterligere opplysninger eller en bekreftet 

kopi av et dokument som sistnevnte skal framlegge senest 

to uker etter at anmodningen er framsatt. Med forbehold 

for nr. 5 annet ledd får fristen på én måned anvendelse 

uten hensyn til en slik anmodning. 

 3.  I tilfellene nevnt i artikkel 7 nr. 4 og artikkel 14 

skal en vertsstat avgjøre om den skal utstede et europeisk 

profesjonskort eller pålegge innehaveren av yrkeskvalifi-

kasjoner utligningstiltak innen to måneder etter at den har 

mottatt søknaden som ble sendt av hjemstaten. I tilfelle av 

behørig begrunnet tvil kan vertsstaten anmode hjemstaten 

om ytterligere opplysninger eller en bekreftet kopi av et 

dokument som sistnevnte skal framlegge senest to uker 

etter at anmodningen er framsatt. Med forbehold for nr. 5 

annet ledd får fristen på to måneder anvendelse uten 

hensyn til en slik anmodning. 

 4.  Dersom vertsstaten ikke mottar fra hjemstaten eller 

søkeren de nødvendige opplysningene som den kan kreve 

i samsvar med dette direktiv for å kunne treffe en 

beslutning om utstedelse av det europeiske profesjons-

kortet, kan den avslå søknaden om utstedelse av kortet. Et 

slikt avslag skal være behørig begrunnet. 

 5.  Dersom vertsstaten ikke treffer en beslutning innen 

fristen som er fastsatt i nr. 2 og 3 i denne artikkel, eller 

ikke gjennomfører en egnethetsprøve i samsvar med 

artikkel 7 nr. 4, skal det europeiske profesjonskortet anses 

å være utstedt og skal sendes automatisk via IMI til 

innehaveren av yrkeskvalifikasjonene. 

 Vertsstaten skal ha mulighet til å forlenge fristen som er 

fastsatt i nr. 2 og 3 for automatisk utstedelse av det euro-

peiske profesjonskortet, med to uker. Den skal begrunne 

forlengelsen og underrette søkeren om dette. En slik 

forlengelse kan gjentas én gang og bare dersom det er 

strengt nødvendig, særlig av hensyn til offentlig helse 

eller tjenestemottakernes sikkerhet. 

 6.  Tiltakene som hjemstaten treffer i samsvar med 

nr. 1, skal erstatte alle søknader om godkjenning av 

yrkeskvalifikasjoner i henhold til nasjonal lovgivning i 

vertsstaten. 

 7.  Beslutningene som hjemstaten og vertsstaten 

treffer i henhold til nr. 1–5, eller at hjemstaten ikke treffer 

noen beslutning, skal kunne påklages i henhold til den 

berørte medlemsstatens nasjonale lovgivning 

 Artikkel 4e 

 Behandling av og tilgang til opplysninger om det 

europeiske profesjonskortet 

 1.  Uten at det berører formodningen om antatt uskyld, 

skal vedkommende myndighet i hjemstaten og vertsstaten 

til rett tid ajourføre den tilsvarende IMI-mappen med 

opplysninger om disiplinære eller strafferettslige sanksjoner 

som gjelder et forbud eller en begrensning, og som har 

følger for den virksomheten som innehaveren av et 

europeisk profesjonskort utøver i henhold til dette direktiv. 

De skal i den forbindelse overholde reglene for vern av 

personopplysninger slik de er fastsatt i europaparlaments- 

og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern av 

fysiske personer i forbindelse med behandling av person-

opplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger(*) 

og europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF av 

12. juli 2002 om behandling av personopplysninger og 

personvern i sektoren for elektronisk kommunikasjon 

(direktivet om personvern og elektronisk kommuni-

kasjon)(**). Slike ajourføringer skal omfatte sletting av 

opplysninger som det ikke lenger er behov for. Innehaveren 

av det europeiske profesjonskortet og vedkommende 

myndigheter som har tilgang til den tilsvarende IMI-

mappen, skal umiddelbart underrettes om alle ajourføringer. 

Denne forpliktelsen skal ikke berøre medlemsstatenes 

varslingsplikt i henhold til artikkel 56a. 

 2.  Innholdet i de ajourførte opplysningene nevnt i 

nr. 1 skal begrenses til 

a)  yrkesutøverens identitet, 

b)  det berørte yrket,  
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c)  opplysninger om den nasjonale myndighet eller 

domstol som har truffet avgjørelsen om begrensning 

eller forbud, 

d)  omfanget av begrensningen eller forbudet, og 

e)  tidsrommet som begrensningen eller forbudet gjelder 

for. 

 3.  Tilgangen til opplysninger i IMI-mappen skal være 

begrenset til vedkommende myndigheter i hjemstaten og 

vertsstaten i samsvar med direktiv 95/46/EF. Ved-

kommende myndigheter skal underrette innehaveren av 

det europeiske profesjonskortet om innholdet i IMI-

mappen på nevnte innehavers anmodning. 

 4.  Opplysningene i det europeiske profesjonskortet skal 

være begrenset til opplysninger som er nødvendige for å 

fastslå innehaverens rett til å utøve yrket som kortet er 

utstedt for, det vil si innehaverens fornavn, etternavn, 

fødselsdato og fødested, yrke, formelle kvalifikasjoner 

og gjeldende ordning, vedkommende myndigheter, 

kortnummer, sikkerhetselementer og henvisning til et 

gyldig identitetsbevis. IMI-mappen skal inneholde 

opplysninger om yrkeserfaring som innehaveren av det 

europeiske profesjonskortet har opparbeidet seg, eller 

utligningstiltak som vedkommende har gjennomgått. 

 5.  Personopplysningene i IMI-mappen kan behandles 

så lenge det er behov for det av hensyn til selve 

framgangsmåten ved godkjenning og som bevis på 

godkjenningen eller oversendingen av erklæringen som 

kreves i henhold til artikkel 7. Medlemsstatene skal sikre 

at innehaveren av et europeisk profesjonskort til enhver 

tid har rett til uten kostnad for innehaveren å anmode om 

at unøyaktige eller ufullstendige opplysninger blir rettet 

opp eller den berørte IMI-mappen blir slettet eller sperret. 

Innehaveren skal underrettes om denne retten når det 

europeiske profesjonskortet utstedes, og deretter motta en 

påminnelse om det annethvert år. Påminnelsen skal sendes 

automatisk via IMI dersom den opprinnelige søknaden om 

europeisk profesjonskort ble sendt via Internett. 

 Dersom det foreligger en anmodning om å slette en IMI-

mappe knyttet til et europeisk profesjonskort som er 

utstedt med sikte på etablering eller midlertidig og 

leilighetsvis yting av tjenester i henhold til artikkel 7 nr. 4, 

skal vedkommende myndigheter i den berørte vertsstaten 

utstede dokumentasjon til innehaveren av yrkeskvalifika-

sjonene som bekrefter godkjenningen av vedkommendes 

yrkeskvalifikasjoner. 

 6.  I forbindelse med behandlingen av personopplys-

ninger i det europeiske profesjonskortet og alle IMI-

mapper skal vedkommende myndigheter i medlemsstatene 

anses som behandlingsansvarlige som definert i artikkel 2 

bokstav d) i direktiv 95/46/EF. I forbindelse med Kommi-

sjonens ansvar i henhold til nr. 1–4 i denne artikkel og 

behandlingen av personopplysninger tilknyttet dette, skal 

Kommisjonen anses som behandlingsansvarlig som 

definert i artikkel 2 bokstav d) i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om 

personvern i forbindelse med behandling av person-

opplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og 

om fri utveksling av slike opplysninger(***). 

 7.  Uten at det berører nr. 3 skal vertsstatene sørge for 

at arbeidsgivere, kunder, pasienter, offentlige myndigheter 

og andre berørte parter kan kontrollere at det europeiske 

profesjonskortet som innehaveren framlegger for dem, er 

ekte og gyldig. 

 Kommisjonen skal ved gjennomføringsrettsakter fastsette 

reglene for tilgang til IMI-mappen og de tekniske 

metodene og framgangsmåtene for kontrollen nevnt i 

første ledd. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas 

etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i 

artikkel 58 nr. 2. 

 Artikkel 4f 

 Delvis adgang 

 1.  Vedkommende myndighet i vertsstaten skal i hvert 

enkelt tilfelle gi delvis adgang til yrkesvirksomhet på dens 

territorium bare når alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  yrkesutøveren er fullt ut kvalifisert til å utøve 

yrkesvirksomheten i hjemstaten som det søkes om 

delvis adgang til i vertsstaten, 

b)  forskjellene mellom yrkesvirksomheten som utøves 

lovlig i hjemstaten, og det lovregulerte yrket i 

vertsstaten er så store at anvendelse av utligningstiltak 

ville medføre at yrkesutøveren måtte gjennomføre hele 

utdannings- og opplæringsprogrammet som er påkrevd 

i vertsstaten, for å få adgang til hele det lovregulerte 

yrket i vertsstaten, 

c)  yrkesvirksomheten kan skilles objektivt fra annen 

virksomhet som er omfattet av det lovregulerte yrket i 

vertsstaten.  
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 Ved anvendelse av bokstav c) skal vedkommende 

myndighet i vertsstaten ta hensyn til om yrkesvirksomheten 

kan utøves selvstendig i hjemstaten. 

 2.  Delvis adgang kan nektes dersom en slik nektelse 

begrunnes med tvingende allmenne hensyn, er egnet til å 

sikre at det ønskede målet nås og ikke går lenger enn det 

som er nødvendig for å nå dette målet. 

 3.  Søknader med sikte på etablering i en vertsstat skal 

undersøkes i samsvar med avdeling III kapittel I og IV. 

 4.  Søknader om midlertidig og leilighetsvis 

tjenesteyting i vertsstaten når det gjelder yrkesvirksomhet 

som har sammenheng med offentlig helse eller sikkerhet, 

skal undersøkes i samsvar med avdeling II. 

 5.  Som unntak fra artikkel 7 nr. 4 sjette ledd og 

artikkel 52 nr. 1 skal yrkesvirksomheten utøves under 

hjemstatens yrkestittel når det er gitt delvis adgang. 

Vertsstaten kan kreve at yrkestittelen brukes på 

vertsstatens språk. Yrkesutøvere som gis delvis adgang, 

skal tydelig angi omfanget av yrkesvirksomheten sin for 

tjenestemottakerne. 

 6.  Denne artikkel får ikke anvendelse på yrkesutøvere 

som omfattes av automatisk godkjenning av 

yrkeskvalifikasjonene sine i henhold til avdeling III 

kapittel II, III og IIIa. 

  

(*) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

(**) EFT L 201 av 31.7.2002, s. 37. 

(***) EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1.» 

6)  I artikkel 5 nr. 1 skal bokstav b) lyde: 

«b)  dersom tjenesteyteren flytter, og dersom ved-

kommende har utøvd yrket i en eller flere 

medlemsstater i minst ett år i løpet av de siste ti år før 

tjenesteytingen og yrket ikke er lovregulert i 

etableringsstaten. Vilkåret om ett års utøvelse får ikke 

anvendelse dersom yrket eller utdanningen og 

opplæringen til yrket er lovregulert.» 

7)  I artikkel 7 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i)  Bokstav d) og e) skal lyde: 

«d)  for tilfeller nevnt i artikkel 5 nr. 1 bokstav b), 

alle former for dokumentasjon på at tjeneste-

yteren har utøvd den berørte virksomheten i 

minst ett år i løpet av de siste ti årene, 

e)  for yrker innenfor sikkerhetsbransjen, i 

helsesektoren og yrker tilknyttet undervisning 

av mindreårige, herunder barneomsorg og 

førskoleundervisning, der medlemsstaten 

krever dette for egne borgere, bevis for at 

tjenesteyteren ikke er midlertidig eller endelig 

frakjent retten til å utøve yrket eller er dømt 

for noe straffbart forhold,» 

ii)  Nye bokstaver skal lyde: 

«f)  for yrker som har sammenheng med pasient-

sikkerheten, en erklæring om søkerens 

kunnskaper i det språket som er nødvendig for 

å utøve yrket i vertsstaten, 

g)  for yrker som omfatter virksomheten nevnt i 

artikkel 16, og som en medlemsstat har 

underrettet om i samsvar med artikkel 59 

nr. 2, en attest på virksomhetens art og 

varighet utstedt av vedkommende myndighet 

eller organ i medlemsstaten der tjenesteyteren 

er etablert.» 

b)  Nytt nummer skal lyde: 

«2a.  Når tjenesteyteren framlegger en påkrevd 

erklæring i samsvar med nr. 1, er vedkommende 

berettiget til å få adgang til tjenestevirksomheten eller å 

utøve virksomheten på hele den berørte medlemsstatens 

territorium. En medlemsstat kan kreve ytterligere 

opplysninger som oppført i nr. 2, om tjenesteyterens 

yrkeskvalifikasjoner dersom  
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a)  yrket er lovregulert på deler av vedkommende 

medlemsstats territorium på en annen måte, 

b)  denne lovreguleringen også gjelder alle borgere i 

vedkommende medlemsstat, 

c)  forskjellene i denne lovreguleringen er begrunnet 

ut fra tvingende allmenne hensyn knyttet til 

offentlig helse eller tjenestemottakernes sikkerhet, 

og  

d)  medlemsstaten har ingen andre måter å innhente 

slike opplysninger på.» 

c)  Nr. 4 skal lyde: 

«4.  For førstegangs tjenesteyting når det gjelder 

lovregulerte yrker som har sammenheng med 

offentlig helse eller sikkerhet, og som ikke omfattes 

av automatisk godkjenning i henhold til avdeling III 

kapittel II, III eller IIIa, kan vedkommende myndighet 

i vertsstaten kontrollere yrkeskvalifikasjonene til 

tjenesteyteren før tjenestene ytes for første gang. En 

slik forhåndskontroll skal være mulig bare dersom 

formålet med kontrollen er å unngå alvorlig skade for 

tjenestemottakerens helse eller sikkerhet på grunn av 

manglende yrkeskvalifikasjoner fra tjenesteyterens 

side, og der kontrollen ikke går ut over det som er 

nødvendig for dette formål. 

Senest en måned etter at erklæringen og de vedlagte 

dokumentene nevnt i nr. 1 og 2 er mottatt, skal 

vedkommende myndighet underrette tjenesteyteren 

om sin beslutning om 

a)  ikke å kontrollere tjenesteyterens yrkeskvalifi-

kasjoner, 

b)  etter å ha kontrollert tjenesteyterens yrkeskvalifi-

kasjoner 

i)  å kreve at tjenesteyteren avlegger en 

egnethetsprøve, eller 

ii)  å tillate tjenesteyting. 

Dersom det oppstår et problem som fører til 

forsinkelse når beslutningen i henhold til annet ledd 

skal treffes, skal vedkommende myndighet innen 

samme frist underrette tjenesteyteren om årsaken til 

forsinkelsen. Problemet skal løses innen én måned 

etter denne underretningen, og beslutningen skal 

treffes innen to måneder etter at problemet er løst. 

Dersom det er en vesentlig forskjell mellom yrkes-

kvalifikasjonene til tjenesteyteren og den utdanningen 

som kreves i vertsstaten, og i den utstrekning denne 

forskjellen er slik at den kan være skadelig for 

offentlig helse eller sikkerhet og ikke kan utlignes av 

tjenesteyterens yrkeserfaring eller kunnskapen, 

ferdighetene og kompetansen som tjenesteyteren har 

tilegnet seg gjennom yrkeserfaring eller livslang 

læring, og som er formelt godkjent av et relevant 

organ, skal vertsstaten som nevnt i annet ledd 

bokstav b) gi tjenesteyteren mulighet til å vise, særlig 

ved hjelp av en egnethetsprøve, at vedkommende har 

tilegnet seg kunnskapen, ferdighetene eller 

kompetansen som manglet. Vertsstaten skal på dette 

grunnlaget treffe en beslutning om hvorvidt den 

tillater tjenesteytingen. I alle tilfeller skal tjenesten 

kunne ytes innen én måned etter at beslutningen er 

truffet i samsvar med annet ledd. 

Dersom vedkommende myndighet ikke har svart 

innen fristene fastsatt i annet og tredje ledd, kan 

tjenesten ytes. 

I tilfeller der yrkeskvalifikasjoner er blitt bekreftet i 

henhold til dette nummer, skal tjenesten kunne ytes 

under den yrkestittelen som brukes i vertsstaten.» 

8)  I artikkel 8 skal nr. 1 lyde: 

 «1.  Vedkommende myndigheter i vertsstaten kan i tilfelle 

av begrunnet tvil be vedkommende myndigheter i 

etableringsstaten om alle opplysninger om hvorvidt 

tjenesteyteren er lovlig etablert, om vedkommendes 

redelige atferd samt om at vedkommende ikke har vært 

ilagt disiplinære eller strafferettslige sanksjoner av 

yrkesmessig art. Dersom vedkommende myndigheter i 

vertsstaten bestemmer seg for å kontrollere tjenesteyterens 

yrkeskvalifikasjoner, kan de be vedkommende myndigheter 

i etableringsstaten om opplysninger om tjenesteyterens 

utdanningsløp i den grad det er nødvendig for å vurdere om 

det finnes betydelige forskjeller som kan være skadelig for 

offentlig helse eller sikkerhet. Vedkommende myndigheter 

i etableringsstaten skal gi disse opplysningene i samsvar 

med artikkel 56. Når det gjelder yrker som ikke er 

lovregulert i hjemstaten, kan assistansesentrene nevnt i 

artikkel 57b også gi disse opplysningene.»  
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9)  I artikkel 11 gjøres følgende endringer: 

a)  I første ledd gjøres følgende endringer: 

i)  Innledningen skal lyde: 

 «Ved anvendelsen av artikkel 13 og artikkel 14 

nr. 6 skal yrkeskvalifikasjoner inndeles i følgende 

nivåer:» 

ii)  Bokstav c) ii) skal lyde: 

«ii)  lovregulert utdanning og opplæring, eller når 

det gjelder lovregulerte yrker, yrkesrettet 

opplæring med en særlig struktur, med 

kompetanse ut over det som er fastsatt for 

nivå b, og som tilsvarer utdanningsnivået 

fastsatt i punkt i), dersom denne utdanningen 

gir et sammenlignbart faglig nivå og 

forbereder utøveren til et sammenlignbart 

nivå med hensyn til ansvar og funksjoner, 

forutsatt at diplomet vedlegges en attest fra 

hjemstaten.» 

iii) Bokstav d) og e) skal lyde: 

«d)  et diplom for en bestått utdanning ut over 

videregående opplæring av minst tre og 

høyst fire års varighet, eller av tilsvarende 

varighet på deltid, som også kan uttrykkes i 

et tilsvarende antall ECTS-poeng, ved et 

universitet eller en høyskole eller en annen 

utdanningsinstitusjon på tilsvarende nivå 

samt den yrkesrettede opplæringen som 

eventuelt kreves i tillegg til utdanningen ut 

over videregående opplæring, 

e)  et diplom for en bestått utdanning ut over 

videregående opplæring av minst fire års 

varighet, eller av tilsvarende varighet på 

deltid, som også kan uttrykkes i et tilsvarende 

antall ECTS-poeng, ved et universitet eller en 

høyskole eller en annen utdanningsinstitusjon 

på tilsvarende nivå samt den yrkesrettede 

opplæringen som eventuelt kreves i tillegg 

til utdanningen ut over videregående 

opplæring.» 

b)  Annet ledd oppheves. 

10) I artikkel 12 skal første ledd lyde: 

 «Alle kvalifikasjonsbevis eller sett av kvalifikasjonsbevis 

utstedt av vedkommende myndighet i en medlemsstat for 

en bestått utdanning i Unionen, på heltid eller deltid, 

innenfor eller utenfor formelle programmer, som er 

godkjent av vedkommende medlemsstat for å være på et 

tilsvarende nivå og gir samme rett til adgang til eller 

utøvelse av et yrke eller forbereder til utøvelse av dette 

yrket, skal sidestilles med et kvalifikasjonsbevis som nevnt 

i artikkel 11, også det berørte nivået.» 

11)  Artikkel 13 skal lyde: 

«Artikkel 13 

Vilkår for godkjenning 

1.  Dersom en vertsstat krever særlige yrkeskvalifi-

kasjoner for adgang til eller utøvelse av et lovregulert yrke, 

skal vedkommende myndighet i denne medlemsstaten 

tillate at søkere får adgang til og utøver dette yrket på 

samme vilkår som gjelder for medlemsstatens borgere, 

dersom de innehar den kompetanseattest eller det kvalifi-

kasjonsbevis som er nevnt i artikkel 11, og som kreves av 

en annen medlemsstat for adgang til eller utøvelse av yrket 

på dennes territorium. 

Kompetanseattester eller kvalifikasjonsbevis skal være 

utstedt av en vedkommende myndighet i en medlemsstat, 

utpekt i samsvar med denne medlemsstatens lover eller 

forskrifter. 

2.  Adgang til og utøvelse av yrket, slik det er beskrevet i 

nr. 1, skal også gis søkere som har utøvd det berørte yrket 

på heltid i ett år eller på deltid i et tidsrom av tilsvarende 

varighet i løpet av de foregående ti årene i en annen 

medlemsstat som ikke lovregulerer dette yrket, forutsatt at 

de innehar en eller flere kompetanseattester eller ett eller 

flere kvalifikasjonsbevis utstedt av en annen medlemsstat 

som ikke lovregulerer yrket.  
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Kompetanseattester og kvalifikasjonsbevis skal oppfylle 

følgende vilkår: 

a)  de er utstedt av en vedkommende myndighet i en 

medlemsstat, utpekt i samsvar med denne 

medlemsstatens lover eller forskrifter, 

b)  de bekrefter at innehaveren er forberedt til å utøve 

det berørte yrket. 

Det ene året med yrkeserfaring som er nevnt i første 

ledd, kan imidlertid ikke kreves dersom 

kvalifikasjonsbeviset som søkeren innehar, bekrefter 

lovregulert utdanning og opplæring. 

3.  Vertsstaten skal godta nivået som hjemstaten har 

bekreftet i henhold til artikkel 11, samt hjemstatens attest 

som bekrefter at lovregulert utdanning og yrkesrettet 

opplæring med en særlig struktur som nevnt i artikkel 11 

bokstav c) ii) tilsvarer nivået som er fastsatt i artikkel 11 

bokstav c) i). 

4.  Som unntak fra nr. 1 og 2 i denne artikkel og fra 

artikkel 14 kan vedkommende myndighet i vertsstaten 

nekte adgang til og utøvelse av yrket for innehavere av 

en kompetanseattest som er klassifisert i henhold til 

artikkel 11 bokstav a) dersom de nasjonale yrkeskvali-

fikasjonene som kreves for å utøve yrket på dennes 

territorium, er klassifisert i henhold til artikkel 11 

bokstav e).» 

12)  I artikkel 14 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Artikkel 13 skal ikke være til hinder for at 

vertsstaten pålegger søkeren å fullføre en prøve-

periode på inntil tre år eller avlegge en egnethetsprøve 

dersom 

a)  utdanningen som søkeren har gjennomgått, 

omfatter fagområder som er vesentlig forskjellige 

fra dem som omfattes av det kvalifikasjonsbeviset 

som kreves i vertsstaten, 

b)  det lovregulerte yrket i vertsstaten omfatter en 

eller flere former for lovregulert yrkesvirksomhet 

som ikke eksisterer i det tilsvarende yrket i 

søkerens hjemstat, og utdanningen som kreves i 

vertsstaten omfatter fagområder som er vesentlig 

forskjellige fra dem som omfattes av søkerens 

kompetanseattest eller kvalifikasjonsbevis.» 

b)  I nr. 2 skal tredje ledd lyde: 

 «Dersom Kommisjonen anser at fravikelsen nevnt i 

annet ledd ikke er hensiktsmessig eller ikke er i 

samsvar med unionsretten, skal den innen tre 

måneder etter at den har mottatt alle nødvendige 

opplysninger, vedta en gjennomføringsrettsakt der 

den berørte medlemsstaten anmodes om å unnlate å 

treffe det planlagte tiltaket. I fravær av svar fra 

Kommisjonen innen nevnte frist kan fravikelsen 

anvendes.» 

c)  I nr. 3 skal nye ledd lyde: 

 «Som unntak fra prinsippet om søkerens rett til å 

velge, som fastsatt i nr. 2, kan vertsstaten fastsette 

enten en prøveperiode eller en egnethetsprøve for 

a)  en innehaver av yrkeskvalifikasjoner som nevnt i 

artikkel 11 bokstav a) som søker om godkjenning 

av yrkeskvalifikasjonene sine der de påkrevde 

nasjonale yrkeskvalifikasjonene er klassifisert i 

henhold til artikkel 11 bokstav c), eller 

b)  en innehaver av yrkeskvalifikasjoner som nevnt i 

artikkel 11 bokstav b) som søker om godkjenning 

av yrkeskvalifikasjonene sine der de påkrevde 

nasjonale yrkeskvalifikasjonene er klassifisert i 

henhold til artikkel 11 bokstav d) eller e). 

 Når det gjelder en innehaver av yrkeskvalifikasjoner 

som nevnt i artikkel 11 bokstav a) som søker om 

godkjenning av yrkeskvalifikasjonene sine der de 

påkrevde nasjonale yrkeskvalifikasjonene er klassifi-

sert i henhold til artikkel 11 bokstav d), kan vertsstaten 

pålegge både en prøveperiode og en egnethetsprøve.»  
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d)  Nr. 4 og 5 skal lyde: 

 «4.  Ved anvendelsen av nr. 1 og 5 menes med 

«fagområder som er vesentlig forskjellige», fag-

områder der kunnskap, ferdigheter og kompetanse 

som er tilegnet, er avgjørende for utøvelsen av yrket, 

og der den utdanningen vandrearbeideren har fått, 

viser betydelige forskjeller når det gjelder innhold i 

forhold til den utdanning som kreves i vertsstaten. 

 5.  Nr. 1 får anvendelse idet det tas behørig hensyn 

til forholdsmessighetsprinsippet. Dersom vertsstaten 

har til hensikt å kreve at søkeren fullfører en 

prøveperiode eller avlegger en egnethetsprøve, skal 

den først undersøke om kunnskapen, ferdighetene og 

kompetansen som søkeren har tilegnet seg gjennom 

yrkeserfaring eller livslang læring, og som er formelt 

godkjent av et relevant organ i en medlemsstat eller i 

en tredjestat, er av en slik art at den helt eller delvis 

omfatter fagområdene som er vesentlig forskjellige 

som definert i nr. 4.» 

e)  Nye numre skal lyde: 

«6.  Beslutningen om å pålegge en prøveperiode 

eller en egnethetsprøve skal være behørig begrunnet. 

Særlig skal søkeren underrettes om følgende: 

a)  nivået på yrkeskvalifikasjoner som kreves i 

vertsstaten og nivået på yrkeskvalifikasjoner 

som søkeren har i samsvar med klassifiseringen 

angitt i artikkel 11, og 

b)  de vesentlige forskjellene nevnt i nr. 4 og 

årsakene til at disse forskjellene ikke kan 

utlignes av kunnskapen, ferdighetene og komp-

etansen som søkeren har tilegnet seg gjennom 

yrkeserfaring eller livslang læring, og som er 

formelt godkjent av et relevant organ. 

7.  Medlemsstatene skal sikre at en søker har 

mulighet til å avlegge egnethetsprøven som er nevnt i 

nr. 1, senest seks måneder etter den opprinnelige 

beslutningen om å pålegge søkeren en egnethets-

prøve.» 

13)  Artikkel 15 oppheves. 

14)  Artikkel 20 skal lyde: 

«Artikkel 20 

Tilpasning av listene over virksomhet i vedlegg IV 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 57c om tilpasning av 

listene over virksomhet i vedlegg IV, som er gjenstand for 

godkjenning av yrkeserfaring i henhold til artikkel 16, med 

det formål å ajourføre eller klarlegge virksomhet oppført i 

vedlegg IV særlig med sikte på å angi virkeområdet 

ytterligere og ta behørig hensyn til den siste utviklingen 

innenfor virksomhetsbaserte nomenklaturer, forutsatt at 

dette ikke medfører noen innskrenking av virksomhetens 

virkeområde i de enkelte kategoriene, og at virksomhet 

ikke flyttes mellom de eksisterende listene I, II og III i 

vedlegg IV.» 

15)  I artikkel 21 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 4 skal lyde: 

«4.  Når det gjelder drift av apoteker som ikke er 

omfattet av geografiske begrensninger, kan medlems-

statene som et unntak beslutte ikke å gi virkning til 

kvalifikasjonsbevis nevnt i vedlegg V nr. 5.6.2 for 

etablering av nye apoteker som er åpne for 

allmennheten. Ved anvendelsen av dette nummer skal 

apoteker som har vært åpne i mindre enn tre år, også 

anses som nye apoteker. 

Dette unntaket kan ikke anvendes på farmasøyter med 

kvalifikasjoner som allerede er godkjent av ved-

kommende myndigheter i vertsstaten for andre formål, 

og som faktisk og rettmessig har utøvd yrkesvirk-

somhet som farmasøyt i minst tre sammenhengende år 

i denne medlemsstaten.» 

b)  Nr. 6 skal lyde: 

«6.  Hver medlemsstat skal for adgang til og utøvelse 

av yrkesvirksomhet som lege, sykepleier med ansvar 

for alminnelig sykepleie, tannlege, veterinær, jordmor 

og farmasøyt kreve at utøveren er i besittelse av et 

kvalifikasjonsbevis nevnt i henholdsvis nr. 5.1.1, 

5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 og 5.6.2 i 

vedlegg V, som bekrefter at vedkommende i løpet 

av hele sin utdanning har tilegnet seg kunnskapen, 

ferdighetene og kompetansen som er nevnt i 

artikkel 24 nr. 3, artikkel 31 nr. 6, artikkel 31 nr. 7, 

artikkel 34 nr. 3, artikkel 38 nr. 3, artikkel 40 nr. 3 og 

artikkel 44 nr. 3.  
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For å ta hensyn til den allment anerkjente 

vitenskapelige og tekniske utvikling skal Kommi-

sjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i 

samsvar med artikkel 57c for å ajourføre kunnskapen 

og ferdighetene nevnt i artikkel 24 nr. 3, artikkel 31 

nr. 6, artikkel 34 nr. 3, artikkel 38 nr. 3, artikkel 40 

nr. 3, artikkel 44 nr. 3 og artikkel 46 nr. 4 med sikte på 

å gjenspeile utviklingen i unionsretten som har direkte 

innvirkning på de berørte yrkesutøverne. 

Slike ajourføringer skal ikke medføre en endring av 

eksisterende prinsipper i yrkeslovgivningen i 

medlemsstatene når det gjelder utdanning og fysiske 

personers adgangsvilkår. Slike ajourføringer skal ta 

hensyn til medlemsstatenes ansvar for organiseringen 

av utdanningssystemer som fastsatt i artikkel 165 nr. 1 

i traktaten om Den europeiske unions virkemåte 

(TEUV).» 

c)  Nr. 7 oppheves, 

16)  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 21a 

Framgangsmåte for melding 

1.  Hver medlemsstat skal underrette Kommisjonen om 

de lover og forskrifter de vedtar med hensyn til utstedelse 

av kvalifikasjonsbevis for de kvalifikasjonene som er 

omfattet av dette kapittel. 

Når det gjelder kvalifikasjonsbevis nevnt i avsnitt 8, skal 

melding i samsvar med første ledd også gis til de andre 

medlemsstatene. 

2.  Meldingen nevnt i nr. 1 skal omfatte opplysninger 

om utdanningsprogrammenes varighet og innhold. 

3.  Meldingen nevnt i nr. 1 skal sendes via IMI. 

4.  For å ta behørig hensyn til den lovgivningsmessige 

og administrative utviklingen i medlemsstatene og 

forutsatt at lover og forskrifter som det meldes om i 

henhold til nr. 1 i denne artikkel, er i samsvar med 

vilkårene fastsatt i dette kapittel, skal Kommisjonen gis 

myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med 

artikkel 57c med det formål å endre nr. 5.1.1–5.1.4, 

5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 og 5.7.1 i vedlegg V 

om ajourføring av titlene som medlemsstatene har vedtatt 

som kvalifikasjonsbevis, og dersom det er relevant, 

organet som utsteder kvalifikasjonsbeviset, attesten som 

følger med beviset, og den tilsvarende yrkestittelen. 

5.  Dersom lovene og forskriftene som det er gitt 

underretning om i henhold til nr. 1, ikke er i samsvar 

med vilkårene fastsatt i dette kapittel, skal Kommisjonen 

vedta en gjennomføringsrettsakt med sikte på å avslå en 

anmodning om endring av nr. 5.1.1–5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 

5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 eller 5.7.1 i vedlegg V.» 

17)  I artikkel 22 gjøres følgende endringer: 

a)  I første ledd skal bokstav b) lyde: 

«b) skal medlemsstatene etter hver enkelt 

medlemsstats særskilte framgangsmåte ved å 

oppmuntre til løpende faglig utvikling sikre at 

yrkesutøvere med yrkeskvalifikasjoner som er 

omfattet av kapittel III i denne avdeling, er i 

stand til å ajourføre kunnskapen, ferdighetene og 

kompetansen for å opprettholde en sikker og 

effektiv yrkesutøvelse og holde tritt med den 

faglige utviklingen.» 

b)  Nytt ledd skal lyde: 

 «Medlemsstatene skal innen 18. januar 2016 

underrette Kommisjonen om tiltakene de treffer i 

henhold til første ledd bokstav b).» 

18)  I artikkel 24 skal nr. 2 lyde: 

«2.  Den medisinske grunnutdanningen skal omfatte i alt 

minst fem års studier, som også kan uttrykkes i et 

tilsvarende antall ECTS-poeng, og skal bestå av minst 

5 500 timers teoretisk og praktisk utdanning ved et 

universitet eller under tilsyn av et universitet.  
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For yrkesutøvere som påbegynte sine studier før 1. januar 

1972, kan utdanningen nevnt i første ledd omfatte seks 

måneders praktisk heltidsutdanning på universitetsnivå 

under tilsyn av vedkommende myndigheter.» 

19)  I artikkel 25 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

 «1.  Adgang til spesialistlegeutdanningen forutsetter 

fullføring og godkjenning av medisinsk grunnut-

danning som nevnt i artikkel 24 nr. 2, der praktikanten 

har tilegnet seg relevante grunnleggende medisinske 

kunnskaper.» 

b)  Nytt nummer skal lyde: 

 «3a.  Medlemsstatene kan i nasjonal lovgivning 

fastsette delvis fritak fra deler av spesialistlegeut-

danningen oppført i vedlegg V nr. 5.1.3 som får 

anvendelse i enkelttilfeller, forutsatt at disse delene av 

utdanningen allerede er gjennomført i løpet av en 

annet spesialistutdanning oppført i vedlegg V nr. 5.1.3 

som yrkesutøveren allerede har fått yrkeskvalifikasjon 

for i en medlemsstat. Medlemsstatene skal sikre at 

unntakene som gis, ikke utgjør mer enn halvparten av 

den berørte spesialistlegeutdanningens minste 

varighet. 

 Hver medlemsstat skal underrette Kommisjonen og 

de andre medlemsstatene om den berørte nasjonale 

lovgivningen for et slikt delvis fritak.» 

c)  Nr. 5 skal lyde: 

 «5.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 57c om 

tilpasning til den vitenskapelige og tekniske 

utvikling av minstekravene til utdanningens varighet 

som nevnt i vedlegg V nr. 5.1.3.» 

20)  I artikkel 26 skal annet ledd lyde: 

 «For å ta hensyn til endringer i nasjonal lovgivning og 

med sikte på å ajourføre dette direktiv skal Kommisjonen 

gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar 

med artikkel 57c om tilføyelse i vedlegg V nr. 5.1.3 av 

ny spesialistkompetanse for leger som er felles for minst 

to femdeler av medlemsstatene.» 

21)  I artikkel 27 skal nytt nummer lyde: 

 «2a.  Medlemsstatene skal godkjenne kvalifikasjons-

beviset for leger med spesialistutdanning som er utstedt i 

Italia og oppført i vedlegg V nr. 5.1.2 og 5.1.3, for 

leger som påbegynte sin spesialistutdanning etter 

31. desember 1983 og før 1. januar 1991, selv om denne 

utdanningen ikke oppfyller minstekravene til utdanning 

fastsatt i artikkel 25, dersom kvalifikasjonsbeviset er 

vedlagt en attest utstedt av vedkommende italienske 

myndigheter som bekrefter at de faktisk og rettmessig har 

utøvd virksomheten som lege med spesialistutdanning på 

samme berørte spesialistområde i Italia i minst sju 

sammenhengende år i løpet av de siste ti årene før attesten 

ble utstedt.» 

22)  I artikkel 28 skal nr. 1 lyde: 

 «1.  Adgang til særskilt utdanning i allmennmedisin 

forutsetter fullføring og godkjenning av medisinsk 

grunnutdanning som nevnt i artikkel 24 nr. 2, der 

praktikanten har tilegnet seg relevante grunnleggende 

medisinske kunnskaper.» 

23)  I artikkel 31 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

 «1.  Adgang til utdanning for sykepleiere med 

ansvar for alminnelig sykepleie forutsetter 

a)  fullført allmennutdanning på tolv år, bekreftet ved 

et diplom, en attest eller et annet kvalifika-

sjonsbevis utstedt av vedkommende myndigheter 

eller organer i en medlemsstat, eller en attest som 

bekrefter bestått eksamen på tilsvarende nivå og 

gir adgang til universiteter eller høyskoler på et 

nivå som er godkjent som tilsvarende, eller  
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b)  fullført allmennutdanning på minst ti år, bekreftet 

ved et diplom, en attest eller et annet kvalifi-

kasjonsbevis utstedt av vedkommende myndig-

heter eller organer i en medlemsstat, eller en attest 

som bekrefter bestått eksamen på tilsvarende nivå 

og gir adgang til yrkesskoler eller yrkesrettet 

opplæring for sykepleiere.» 

b)  I nr. 2 skal annet og tredje ledd lyde: 

 «Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 57c om 

endringer av listen angitt i vedlegg V nr. 5.2.1 med 

sikte på å tilpasse den til den vitenskapelige og 

tekniske utvikling. 

 Endringene nevnt i annet ledd skal ikke medføre en 

endring av eksisterende prinsipper i yrkeslovgivningen 

i medlemsstatene når det gjelder utdanning og fysiske 

personers adgangsvilkår. Slike endringer skal ta 

hensyn til medlemsstatenes ansvar for organiseringen 

av utdanningssystemer som fastsatt i artikkel 165 nr. 1 

i TEUV.» 

c)  I nr. 3 skal første ledd lyde: 

 Utdanning av sykepleiere med ansvar for alminnelig 

sykepleie skal omfatte i alt minst tre års studier, som 

også kan uttrykkes i et tilsvarende antall ECTS-

poeng, og skal bestå av minst 4 600 timers teoretisk 

og klinisk utdanning, hvorav den teoretiske 

utdanningen utgjør minst en tredel og den kliniske 

utdanningen minst halvparten av utdanningens 

samlede minste varighet. Medlemsstatene kan gi 

delvis unntak for yrkesutøvere som har gjennomgått 

en del av denne utdanningen i forbindelse med andre 

utdanninger på minst tilsvarende nivå.» 

d)  Nr. 4 skal lyde: 

 «4.  Teoretisk utdanning er den delen av 

sykepleierutdanningen der sykepleierstudentene får 

den faglige kunnskapen, ferdighetene og kompetansen 

som kreves i henhold til nr. 6 og 7. Utdanningen skal 

gis av lærere i sykepleiefag og av andre kvalifiserte 

personer, ved universiteter eller høyskoler på et nivå 

som er godkjent som tilsvarende, eller ved yrkesskoler 

eller gjennom yrkesrettet opplæring for sykepleiere.» 

e)  I nr. 5 skal første ledd lyde: 

 «5.  Klinisk utdanning er den delen av sykepleierut-

danningen der sykepleierstudentene, som en del av et 

lag og i direkte kontakt med friske eller syke 

enkeltpersoner og/eller grupper, lærer å organisere, yte 

og vurdere den nødvendige samlede sykepleien 

på grunnlag av kunnskapen, ferdighetene og 

kompetansen de har tilegnet seg. Sykepleierstudenten 

skal ikke bare lære å arbeide i lag, men også lære 

hvordan et lag ledes og hvordan alminnelig sykepleie 

organiseres, herunder helseundervisning for enkelt-

personer og små grupper, innenfor helseinstitusjoner 

eller i samfunnet.» 

f)  Nr. 6 skal lyde: 

 «6.  Utdanning av sykepleiere med ansvar for 

alminnelig sykepleie skal være en garanti for at 

vedkommende yrkesutøver har tilegnet seg følgende 

kunnskaper og ferdigheter: 

a)  omfattende kunnskaper om vitenskapene som 

alminnelig sykepleie er basert på, herunder til-

strekkelig forståelse av friske og syke menneskers 

anatomi, funksjoner og atferd samt av forbindel-

sene mellom menneskets helsetilstand og dets 

fysiske og sosiale omgivelser, 

b)  kunnskaper om yrkets art og etikk og om de 

allmenne prinsippene for helse og sykepleie, 

c)  tilstrekkelig klinisk erfaring der slik erfaring, som 

bør velges ut fra sin verdi i utdanningen, bør 

tilegnes under tilsyn av kvalifisert sykepleie-

personell og på steder der antallet kvalifiserte 

personer og utstyr er egnet for pasientpleie,  
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d)  evne til å delta i den praktiske utdanningen av 

helsepersonell og erfaring i å samarbeide med 

slikt personell, 

e)  erfaring i å samarbeide med annet helse-

personell.» 

g)  Nytt nummer skal lyde: 

 «7.  Kvalifikasjoner som sykepleier med ansvar for 

alminnelig sykepleie skal være en garanti for at 

vedkommende yrkesutøver kan anvende minst 

følgende kompetanse uavhengig av om utdanningen 

ble gjennomført ved et universitet, en høyskole på et 

nivå som er godkjent som tilsvarende, eller ved en 

yrkesskole eller gjennom yrkesrettet opplæring for 

sykepleiere: 

a)  kompetanse til selvstendig å avgjøre hvilken 

sykepleie som kreves, ved hjelp av gjeldende 

teoretiske og kliniske kunnskaper og til å 

planlegge, organisere og gjennomføre sykepleie 

ved behandling av pasienter på grunnlag av de 

kunnskapene og ferdighetene som er tilegnet i 

samsvar med nr. 6 bokstav a), b) og c) med sikte 

på å forbedre utøvelsen av yrket, 

b)  kompetanse til å samarbeide effektivt med andre 

aktører i helsesektoren, herunder delta i den 

praktiske utdanningen av helsepersonell på 

grunnlag av de kunnskapene og ferdighetene 

som er tilegnet i samsvar med nr. 6 bokstav d) 

og e), 

c)  kompetanse til å hjelpe enkeltpersoner, familier 

og grupper på vei mot en sunn livsstil og 

egenomsorg på grunnlag av de kunnskapene og 

ferdighetene som er tilegnet i samsvar med nr. 6 

bokstav a) og b), 

d)  kompetanse til selvstendig å igangsette 

livreddende akuttiltak og gjennomføre tiltak i 

krise- og katastrofesituasjoner, 

e)  kompetanse til selvstendig å gi råd, veiledning 

og hjelp til personer som trenger omsorg, og 

deres nærmeste, 

f)  kompetanse til selvstendig å sikre kvaliteten på 

sykepleien og vurdere den, 

g)  kompetanse til å kommunisere utfyllende og 

fagmessig og samarbeide med andre yrkesutøvere 

i helsesektoren, 

h)  kompetanse til å analysere kvaliteten på 

sykepleien for å forbedre utøvelsen av yrket som 

sykepleier med ansvar for alminnelig sykepleie.» 

24)  I artikkel 33 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2 oppheves, 

b)  Nr. 3 skal lyde: 

 «3.  Medlemsstatene skal godkjenne kvalifikasjons-

bevis for sykepleiere som 

a)  er utstedt i Polen til sykepleiere som fullførte 

utdanningen før 1. mai 2004 uten å oppfylle 

minstekravene til utdanning fastsatt i artikkel 31, 

og som 

b)  er bekreftet av et diplom på bachelornivå som er 

oppnådd på grunnlag av et særlig etterut-

danningsprogram i henhold til 

i)  artikkel 11 i polsk lov av 20. april 2004 om 

endring av loven om yrkene sykepleier 

og jordmor og om visse andre rettsakter 

(republikken Polens offisielle kunngjørings-

blad av 2004 nr. 92, pos. 885 og av 2007 

nr. 176, pos. 1237) og helseministerens 

forordning av 11. mai 2004 om nærmere 

vilkår for utdanning av sykepleiere og 

jordmødre som innehar et eksamensbevis fra 

videregående skole (avsluttende eksamen – 

«matura») og har bestått eksamen ved medi-

sinsk gymnas eller medisinsk fagskole som 

underviser i sykepleier- og jordmoryrket 

(republikken Polens offisielle kunngjørings-

blad av 2004 nr. 110, pos. 1170 og av 2010 

nr. 65, pos. 420), eller 

ii)  artikkel 52.3 nr. 2 i polsk lov av 15. juli 2011 

om yrkene sykepleier og jordmor 

(republikken Polens offisielle kunngjørings-

blad av 2011 nr. 174, pos. 1039) og 

helseministerens forordning av 14. juni 2012 

om nærmere vilkår for høyere utdanning av 

sykepleiere og jordmødre som innehar et 

eksamensbevis fra videregående skole 

(avsluttende eksamen – «matura») og har 

bestått eksamen ved en medisinsk videre-

gående skole eller medisinsk fagskole for 

høyere utdanning som underviser i 

sykepleier- og jordmoryrket (republikken 

Polens offisielle kunngjøringsblad av 2012, 

pos. 770),  
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 med det formål å kontrollere at ved-

kommende har et kunnskaps- og 

kompetansenivå som er sammenlignbart 

med nivået for sykepleiere med de kvalifika-

sjonene som er oppført for Polen i vedlegg V 

nr. 5.2.2.» 

25)  Artikkel 33a skal lyde: 

 «Når det gjelder rumenske kvalifikasjonsbevis for 

sykepleiere med ansvar for alminnelig sykepleie, får bare 

følgende bestemmelser om ervervede rettigheter 

anvendelse: 

 Når det gjelder borgere i medlemsstater som har kvalifi-

kasjoner som sykepleier med ansvar for alminnelig 

sykepleie i Romania og ikke oppfyller de minstekravene til 

utdanning som er fastsatt i artikkel 31, skal medlems-

statene godkjenne følgende kvalifikasjonsbevis for 

sykepleiere med ansvar for alminnelig sykepleie som 

tilstrekkelig bevis dersom de er vedlagt en attest som 

bekrefter at vedkommende borgere i medlemsstater faktisk 

og rettmessig har utøvd virksomhet som sykepleiere med 

ansvar for alminnelig sykepleie i Romania, herunder fullt 

ansvar for planlegging, organisering og administrasjon av 

pasientpleie, i et tidsrom på minst tre sammenhengende år 

i løpet av de siste fem årene før attestens utstedelsesdato: 

a)  «Certificat de competențe profesionale de asistent 

medical generalist» med utdanning etter videregående 

utdanning fra en «școală postliceală», som bekrefter at 

utdanningen ble påbegynt før 1. januar 2007, 

b)  «Diplomă de absolvire de asistent medical generalist» 

med kortvarig høyere utdanning, som bekrefter at 

utdanningen ble påbegynt før 1. oktober 2003, 

c)  «Diplomă de licență de asistent medical generalist» 

med langvarig høyere utdanning, som bekrefter at 

utdanningen ble påbegynt før 1. oktober 2003.» 

26)  I artikkel 34 skal nr. 2 lyde: 

 «2.  Grunnutdanning for tannleger skal omfatte i alt minst 

fem års studier, som også kan uttrykkes i et tilsvarende 

antall ECTS-poeng, og skal bestå av minst 5 000 timers 

teoretisk og praktisk heltidsutdanning som omfatter minst 

studieprogrammet som er beskrevet i vedlegg V nr. 5.3.1, 

ved et universitet, ved en høyskole som er godkjent for å 

være på tilsvarende nivå, eller under tilsyn av et 

universitet. 

 Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 57c om endringer av 

listen angitt i vedlegg V nr. 5.3.1 med sikte på å tilpasse 

den til den vitenskapelige og tekniske utvikling. 

 Endringene nevnt i annet ledd skal ikke medføre en 

endring av eksisterende prinsipper i yrkeslovgivningen i 

medlemsstatene når det gjelder utdanning og fysiske 

personers adgangsvilkår. Slike endringer skal ta hensyn til 

medlemsstatenes ansvar for organiseringen av 

utdanningssystemer som fastsatt i artikkel 165 nr. 1 i 

TEUV.» 

27)  I artikkel 35 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

 «1.  Adgang til spesialistutdanning for tannleger 

forutsetter fullføring og godkjenning av grunnut-

danning for tannleger som nevnt i artikkel 34, eller at 

vedkommende innehar de dokumentene som er nevnt i 

artikkel 23 og 37.» 

b)  I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i)  Annet ledd skal lyde: 

 «Spesialistutdanning for tannleger skal ha en 

varighet på minst tre år på heltid under tilsyn av 

vedkommende myndigheter eller organer. Den 

skal innebære at kandidaten under spesialistut-

danning personlig deltar i den berørte institu-

sjonens virksomhet og ansvarsområder.»  
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ii)  Tredje ledd oppheves. 

c)  Nye numre skal lyde: 

 «4.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 57c om 

tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utvikling 

av minstekravene til utdanningens varighet som nevnt 

i nr. 2. 

 5.  For å ta hensyn til endringer i nasjonal 

lovgivning og med sikte på å ajourføre dette direktiv 

skal Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 57c om tilføyelse i 

vedlegg V nr. 5.3.3 av ny spesialistkompetanse for 

tannleger som er felles for minst to femdeler av 

medlemsstatene.» 

28)  I artikkel 37 skal nye numre lyde: 

 «3.  Når det gjelder kvalifikasjonsbevis for tannleger, skal 

medlemsstatene godkjenne slike bevis i henhold til 

artikkel 21 i tilfeller der søkerne påbegynte utdanningen 

innen 18. januar 2016. 

 4.  Hver medlemsstat skal godkjenne kvalifikasjons-

bevis for leger som er utstedt i Spania til yrkesutøvere 

som påbegynte sin medisinske universitetsutdanning 

mellom 1. januar 1986 og 31. desember 1997, og som er 

vedlagt en attest utstedt av vedkommende spanske 

myndigheter. 

 Attesten skal bekrefte at følgende vilkår er oppfylt: 

a)  vedkommende yrkesutøver har fullført og bestått 

minst tre års studier som vedkommende spanske 

myndigheter bekrefter at tilsvarer utdanningen nevnt 

i artikkel 34, 

b)  vedkommende yrkesutøver har faktisk, rettmessig og 

som hovedbeskjeftigelse utøvd virksomheten nevnt i 

artikkel 36 i Spania i minst tre sammenhengende år i 

løpet av de siste fem årene før attesten ble utstedt, 

c)  vedkommende yrkesutøver har tillatelse til å utøve, 

eller faktisk, rettmessig og som hovedbeskjeftigelse 

utøver, den virksomhet som er nevnt i artikkel 36, på 

samme vilkår som innehavere av de kvalifikasjons-

bevis som er oppført for Spania i vedlegg V nr. 5.3.2.» 

29)  I artikkel 38 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

 «1.  Veterinærutdanningen skal omfatte til sammen 

minst fem års teoretiske og praktiske studier på 

heltid, som også kan uttrykkes i et tilsvarende antall 

ECTS-poeng, ved et universitet eller en høyskole 

som er godkjent for å være på tilsvarende nivå, eller 

under tilsyn av et universitet, og som omfatter minst 

det studieprogrammet som er beskrevet i vedlegg V 

nr. 5.4.1. 

 Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 57c om 

endringer av listen angitt i vedlegg V nr. 5.4.1 med 

sikte på å tilpasse den til den vitenskapelige og 

tekniske utvikling. 

 Endringene nevnt i annet ledd skal ikke medføre en 

endring av eksisterende prinsipper i yrkeslovgivningen 

i medlemsstatene når det gjelder utdanning og fysiske 

personers adgangsvilkår. Slike endringer skal ta 

hensyn til medlemsstatenes ansvar for organiseringen 

av utdanningssystemer som fastsatt i artikkel 165 nr. 1 

i TEUV.» 

b)  Nr. 3 skal lyde: 

 «3.  Veterinærutdanningen skal være en garanti for 

at vedkommende yrkesutøver har tilegnet seg 

følgende kunnskaper og ferdigheter: 

a)  tilstrekkelig kunnskap om vitenskapene som 

virksomheten som veterinær bygger på, og om 

unionsretten som gjelder for denne virksomheten,  
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b)  tilstrekkelig kunnskap om dyrs anatomi, 

funksjoner, atferd og psykologiske behov samt 

nødvendige ferdigheter og kompetanse innen 

dyrehold, fôring, velferd, forplantning og hygiene 

generelt, 

c)  nødvendige kliniske, epidemiologiske og 

analytiske ferdigheter og kompetanse innen 

forebygging, diagnostisering og behandling av 

sykdommer hos dyr, herunder anestesi, aseptisk 

kirurgi og smertefri død, enten det gjelder 

enkeltdyr eller grupper av dyr, herunder 

spesialkunnskap om sykdommer som kan 

overføres til mennesker, 

d)  tilstrekkelig kunnskap, ferdigheter og kompetanse 

innen forebyggende medisin, herunder 

kompetanse på forespørsler og sertifisering, 

e)  tilstrekkelig kunnskap om hygiene og teknologi 

involvert i produksjon og framstilling av samt 

handel med fôrvarer eller næringsmidler av 

animalsk opprinnelse beregnet på konsum, 

herunder nødvendige ferdigheter og kompetanse 

for å forstå og beskrive god praksis på dette 

området, 

f)  kunnskap, ferdigheter og kompetanse som er 

nødvendig for ansvarlig og fornuftig bruk av 

veterinærpreparater for å behandle dyr og sikre 

trygghet i næringsmiddelkjeden og miljøvern.» 

30)  I artikkel 40 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 skal tredje og fjerde ledd lyde: 

 «Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 57c om 

endringer av listen angitt i vedlegg V nr. 5.5.1 med 

sikte på å tilpasse den til den vitenskapelige og 

tekniske utvikling. 

 Endringene nevnt i tredje ledd skal ikke medføre en 

endring av eksisterende prinsipper i yrkeslovgivningen 

i medlemsstatene når det gjelder utdanning og fysiske 

personers adgangsvilkår. Slike endringer skal ta 

hensyn til medlemsstatenes ansvar for organiseringen 

av utdanningssystemer som fastsatt i artikkel 165 nr. 1 

i TEUV.» 

b)  Nr. 2 skal lyde: 

 «2.  Adgang til jordmorutdanningen skal være 

betinget av ett av følgende vilkår: 

a)  fullføring av minst tolv års allmenn skoleut-

danning eller besittelse av bevis for bestått 

eksamen på tilsvarende nivå som gir adgang til 

jordmorskole for utdanningsvei I, eller  

b)  besittelse av et kvalifikasjonsbevis for sykepleiere 

med ansvar for alminnelig sykepleie som nevnt i 

vedlegg V nr. 5.2.2 for utdanningsvei II.» 

c)  Nr. 3 skal lyde: 

 «3.  Jordmorutdanningen skal være en garanti for at 

vedkommende yrkesutøver har tilegnet seg følgende 

kunnskaper og ferdigheter: 

a)  inngående kunnskap om vitenskapene som 

jordmorvirksomheten bygger på, særlig jordmor-

kunnskap, obstetrikk og gynekologi, 

b)  tilstrekkelig kunnskap om yrkets etikk og 

lovgivningen som er relevant for utøvelsen av 

yrket, 

c)  tilstrekkelig allmennmedisinsk kunnskap (bio-

logiske funksjoner, anatomi og fysiologi) og 

kunnskap om farmakologi innenfor obstetrikk og 

nyfødte samt kunnskap om sammenhengen 

mellom menneskets helse og dets fysiske og 

sosiale miljø og dets adferd, 

d)  tilstrekkelig klinisk erfaring opparbeidet ved 

godkjente institusjoner som setter jordmoren i 

stand til selvstendig og på eget ansvar i den grad 

det er nødvendig og med unntak av i patologiske 

situasjoner, å sørge for pleie av gravide, forestå 

fødsler og håndtere følgene av disse i godkjente 

institusjoner, overvåke veer og fødsel og sørge 

for pleie etter fødselen og gjenoppliving av 

nyfødte i påvente av lege,  
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e)  tilstrekkelig innsikt i utdanning av helsepersonell 

og erfaring i å samarbeide med slikt personell.» 

31)  I artikkel 41 skal nr. 1 lyde: 

 «1.  Kvalifikasjonsbevis for jordmødre, som nevnt i 

vedlegg V nr. 5.5.2, skal godkjennes automatisk i henhold 

til artikkel 21 dersom de oppfyller ett av følgende kriterier: 

a)  heltids jordmorutdanning i minst tre år, som også 

kan uttrykkes i et tilsvarende antall ECTS-poeng, 

som består av minst 4 600 timers teoretisk og 

praktisk utdanning, hvorav klinisk utdanning utgjør 

minst en tredel av utdanningens samlede minste 

varighet, 

b)  heltids jordmorutdanning i minst to år, som også kan 

uttrykkes i et tilsvarende antall ECTS-poeng, som 

består av minst 3 600 timer og forutsetter besittelse 

av et kvalifikasjonsbevis for sykepleiere med ansvar 

for alminnelig sykepleie som nevnt i vedlegg V 

nr. 5.2.2, 

c)  heltids jordmorutdanning i minst 18 måneder, som 

også kan uttrykkes i et tilsvarende antall ECTS-poeng, 

som består av minst 3 000 timer og forutsetter 

besittelse av et kvalifikasjonsbevis for sykepleiere 

med ansvar for alminnelig sykepleie som nevnt i 

vedlegg V nr. 5.2.2, og som er etterfulgt av ett års 

yrkespraksis som det er utstedt en attest for i samsvar 

med nr. 2.» 

32)  I artikkel 43 gjøres følgende endringer: 

a)  Nytt nummer skal lyde: 

 «1a.  Når det gjelder kvalifikasjonsbevis for 

jordmødre, skal medlemsstatene automatisk god-

kjenne disse kvalifikasjonene dersom søkeren 

påbegynte utdanningen før 18. januar 2016 og 

adgangskravet for denne utdanningen var ti års 

allmennutdanning eller et tilsvarende nivå for 

utdanningsvei I, eller fullførte utdanning som 

sykepleier med ansvar for alminnelig sykepleie, 

bekreftet ved kvalifikasjonsbevis som nevnt i 

vedlegg V nr. 5.2.2, før vedkommende påbegynte 

utdanning som jordmor for utdanningsvei II.» 

b)  Nr. 3 oppheves, 

c)  Nr. 4 skal lyde: 

 «4.  Medlemsstatene skal godkjenne kvalifikasjons-

bevis for jordmødre som 

a)  er utstedt i Polen til jordmødre som fullførte 

utdanningen før 1. mai 2004 uten å oppfylle 

minstekravene til utdanning fastsatt i artikkel 40, 

og 

b)  er bekreftet av et diplom på bachelornivå som er 

oppnådd på grunnlag av et særlig etterut-

danningsprogram i henhold til 

i)  artikkel 11 i polsk lov av 20. april 2004 om 

endring av loven om yrkene sykepleier og 

jordmor og om visse andre rettsakter 

(republikken Polens offisielle kunngjørings-

blad av 2004 nr. 92, pos. 885 og av 2007 

nr. 176, pos. 1237) og helseministerens 

forordning av 11. mai 2004 om nærmere 

vilkår for utdanning av sykepleiere og 

jordmødre som innehar et eksamensbevis fra 

videregående skole (avsluttende eksamen – 

«matura») og har bestått eksamen ved et 

medisinsk gymnas eller medisinsk fagskole 

som underviser i sykepleier- og jordmor-

yrket (republikken Polens offisielle kunn-

gjøringsblad av 2004 nr. 110, pos. 1170 og 

av 2010 nr. 65, pos. 420), eller 

ii)  artikkel 53.3 nr. 3 i polsk lov av 15. juli 2011 

om yrkene sykepleier og jordmor 

(republikken Polens offisielle kunngjørings-

blad av 2011 nr. 174, pos. 1039) og helse-

ministerens forordning av 14. juni 2012 om 

nærmere vilkår for høyere utdanning av 

sykepleiere og jordmødre som innehar et 

eksamensbevis fra videregående skole 

(avsluttende eksamen – «matura») og har 

bestått eksamen ved en medisinsk 

videregående skole eller medisinsk fagskole 

for høyere utdanning som underviser i 

sykepleier- og jordmoryrket (republikken 

Polens offisielle kunngjøringsblad av 2012, 

pos. 770),  
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 med det formål å kontrollere at ved-

kommende har et kunnskaps- og 

kompetansenivå som er sammenlignbart med 

nivået for jordmødre med de kvalifikasjonene 

som er oppført for Polen i vedlegg V 

nr. 5.5.2.» 

33)  I artikkel 44 skal nr. 2 lyde: 

 «2.  Kvalifikasjonsbevis som farmasøyt skal bekrefte 

minst fem års utdanning, som også kan uttrykkes i et 

tilsvarende antall ECTS-poeng, som omfatter 

a)  fire års teoretisk og praktisk heltidsutdanning ved et 

universitet eller en høyskole som er godkjent for å 

være på tilsvarende nivå, eller under tilsyn av et 

universitet, 

b)  i løpet av eller etter den teoretiske og praktiske 

utdanningen, seks måneders praksisperiode i et 

apotek som er åpent for allmennheten, eller ved et 

sykehus under tilsyn av sykehusets farmasøytiske 

avdeling. 

 Utdanningsforløpet nevnt i dette ledd skal omfatte minst 

det studieprogrammet som er beskrevet i vedlegg V 

nr. 5.6.1. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 57c om 

endringer av listen angitt i vedlegg V nr. 5.6.1 med sikte 

på å tilpasse den til den vitenskapelige og tekniske 

utvikling, herunder utviklingen innen farmakologisk 

praksis. 

 Endringene nevnt i annet ledd skal ikke medføre en 

endring av eksisterende prinsipper i yrkeslovgivningen i 

medlemsstatene når det gjelder utdanning og fysiske 

personers adgangsvilkår. Slike endringer skal ta hensyn 

til medlemsstatenes ansvar for organiseringen av 

utdanningssystemer som fastsatt i artikkel 165 nr. 1 i 

TEUV.» 

34)  I artikkel 45 skal nr. 2 lyde: 

 «2.  Medlemsstatene skal sikre at innehavere av 

kvalifikasjonsbevis i farmasi på universitetsnivå eller et 

nivå som er godkjent som tilsvarende, og som oppfyller 

kravene i artikkel 44, skal kunne få adgang til og utøve 

minst følgende virksomhet, med forbehold for eventuelle 

krav om ytterligere yrkeserfaring: 

a)  galenisk framstilling av legemidler, 

b)  framstilling og kontroll av legemidler, 

c)  kontroll av legemidler i dertil egnet laboratorium, 

d)  lagring, oppbevaring og distribusjon av legemidler i 

engrosleddet, 

e)  forsyning, tillaging, kontroll, lagring, distribusjon og 

utlevering av trygge og virkningsfulle legemidler i 

apoteker som er åpne for allmennheten, 

f)  tillaging, kontroll, lagring og utlevering av trygge og 

virkningsfulle legemidler av påkrevd kvalitet på 

sykehus, 

g)  informasjon og rådgivning om legemidler, herunder 

om riktig bruk, 

h)  innberetning av bivirkninger av legemidler til 

vedkommende myndigheter, 

i)  individuell oppfølging av pasienter som har ansvar 

for sin egen medisinering, 

j)  bidrag til lokale eller nasjonale folkehelse-

kampanjer.» 

35)  Artikkel 46 skal lyde: 

 «Artikkel 46 

 Arkitektutdanning 

 1.  Arkitektutdanningen skal omfatte 

a)  i alt minst fem års studier på heltid ved et universitet 

eller en tilsvarende undervisningsinstitusjon som er 

avsluttet med bestått eksamen på universitetsnivå, 

eller  
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b)  minst fire års studier på heltid ved et universitet eller 

en tilsvarende undervisningsinstitusjon som er 

avsluttet med bestått eksamen på universitetsnivå og 

vedlagt en attest som bekrefter fullført to års 

praksisperiode i samsvar med nr. 4. 

 2.  Arkitektur skal utgjøre hoveddelen av utdanningen 

nevnt i nr. 1. Utdanningen skal i like stor grad omfatte 

teoretiske og praktiske sider ved arkitekturutdanningen 

og være en garanti for at kandidaten minst tilegner seg 

følgende kunnskap, ferdigheter og kompetanse: 

a)  evne til å utforme arkitektoniske prosjekter som 

oppfyller både estetiske og tekniske krav, 

b)  tilstrekkelig kunnskap om arkitekturens historie og 

teorier samt beslektede kunstarter, teknologier og 

humanistiske fag, 

c)  kunnskap om kunstens innflytelse på kvaliteten av 

arkitektonisk utforming, 

d)  tilstrekkelig kunnskap om byutforming og  

-planlegging samt den teknikk som inngår i 

planleggingsprosessen, 

e)  forståelse av forholdet mellom mennesker og 

bygninger og mellom bygninger og deres omgivelser, 

og av nødvendigheten av å tilpasse bygninger og 

rommet mellom dem til menneskets behov og 

målestokk, 

f)  forståelse av arkitektyrket og av arkitektens rolle i 

samfunnet, særlig ved utarbeidelsen av prosjekter 

som tar hensyn til samfunnsforhold, 

g)  forståelse av undersøkelses- og prosjekterings-

metoder for byggeprosjekter, 

h)  forståelse av dimensjonering og anleggs- og 

ingeniørmessige problemstillinger i forbindelse med 

bygningskonstruksjon, 

i)  tilstrekkelig kunnskap om fysiske problemer og 

teknologi og om bygningers funksjon, for å kunne 

utstyre dem slik at de blir behagelige å oppholde seg 

i og gir beskyttelse mot utendørs klima, innenfor 

rammen av en bærekraftig utvikling, 

j)  nødvendig teknisk kompetanse til å dekke behovene 

brukerne av bygningen har, innenfor rammene som 

settes av kostnadsfaktorer og byggeforskrifter, 

k)  tilstrekkelig kunnskap om industrigrener, 

organisasjoner, forskrifter og framgangsmåter som 

inngår i å omsette byggeplaner til bygninger og 

integrere enkeltplaner i en større plansammenheng. 

 3.  Antall studieår nevnt i nr. 1 og 2 kan også uttrykkes 

i et tilsvarende antall ECTS-poeng. 

 4.  Praksisperioden nevnt i nr. 1 bokstav b) skal 

gjennomføres først når de første tre årene av utdanningen 

er fullført. Minst ett år av praksisperioden skal bygge på 

kunnskap, ferdigheter og kompetanse som praktikanten 

har tilegnet seg i løpet av utdanningen nevnt i nr. 2. For 

dette formål skal praksisperioden gjennomføres under 

tilsyn av en person eller et organ som er godkjent av 

vedkommende myndighet i hjemstaten. Denne praksis-

perioden under tilsyn kan gjennomføres i en hvilken som 

helst stat. Praksisperioden skal vurderes av ved-

kommende myndighet i hjemstaten.» 

36)  Artikkel 47 skal lyde: 

 «Artikkel 47 

 Unntak fra vilkårene for utdanning av arkitekter 

 Som unntak fra artikkel 46 skal følgende også 

godkjennes som oppfyllelse av kravene i artikkel 21: 

utdanning som en del av ordninger for bedring av sosial 

status eller universitetsstudier på deltid som oppfyller 

kravene angitt i artikkel 46 nr. 2, bekreftet ved en 
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eksamen i arkitektur bestått av en yrkesutøver som har 

arbeidet på arkitekturområdet i minst sju år under tilsyn 

av en arkitekt eller et arkitektkontor. Denne eksamenen 

skal være på universitetsnivå og tilsvare den avsluttende 

eksamenen nevnt i artikkel 46 nr. 1 bokstav b).» 

37)  I artikkel 49 gjøres følgende endringer: 

a)  Nytt nummer skal lyde: 

 «1a.  Nr. 1 får også anvendelse på kvalifikasjonsbevis 

for arkitekter oppført i vedlegg V, der utdanningen er 

påbegynt før 18. januar 2016.» 

b)  Nytt nummer skal lyde: 

 «3.  Hver medlemsstat skal gi følgende bevis samme 

virkning på sine territorier som de kvalifikasjonsbevis 

for arkitekter som medlemsstatene selv utsteder, når 

det gjelder adgang til og utøvelse av yrkesvirksomhet 

som arkitekt: bevis for å ha bestått den treårige 

utdanningen fra «Fachhochschulen» i Forbunds-

republikken Tyskland som forelå 5. august 1985 og 

ble påbegynt senest 17. januar 2014, som oppfyller 

kravene nevnt i artikkel 46 nr. 2, og som gir adgang til 

virksomheten nevnt i artikkel 48 i nevnte medlemsstat 

under yrkestittelen «arkitekt», dersom utdanningen 

etterfølges av fire års yrkeserfaring i Forbunds-

republikken Tyskland og bekreftes ved en attest 

utstedt av vedkommende myndighet der arkitekten 

som ønsker å dra nytte av bestemmelsene i dette 

direktiv, er registrert.» 

38)  I avdeling III skal nytt kapittel lyde: 

 «KAPITTEL IIIA 

 Automatisk godkjenning på grunnlag av felles 

opplæringsprinsipper 

 Artikkel 49a 

 Felles opplæringsramme 

 1.  I denne artikkel menes med «felles opplærings-

ramme» felles minstekrav til kunnskap, ferdigheter og 

kompetanse som er nødvendig for å utøve et bestemt 

yrke. En felles ramme skal ikke erstatte det nasjonale 

utdanningsprogrammet med mindre medlemsstaten 

treffer en annen beslutning i henhold til nasjonal 

lovgivning. Når det gjelder adgang til og utøvelse av et 

yrke i en medlemsstat som lovregulerer dette yrket, skal 

en medlemsstat gi kvalifikasjonsbevis som er oppnådd på 

grunnlag av en slik ramme, samme virkning på sitt 

territorium som det kvalifikasjonsbeviset den selv 

utsteder, forutsatt at denne rammen oppfyller vilkårene 

fastsatt i nr. 2. 

 2.  En felles opplæringsramme skal oppfylle følgende 

krav: 

a)  den felles opplæringsrammen gjør det mulig for flere 

yrkesutøvere å bevege seg på tvers av medlems-

statene, 

b)  yrket som er omfattet av den felles opplærings-

rammen, eller utdanningen og opplæringen som gir 

adgang til yrket, er lovregulert i minst en tredel av 

medlemsstatene, 

c)  det felles settet av kunnskap, ferdigheter og 

kompetanse kombinerer kunnskapen, ferdighetene og 

kompetansen som kreves i utdannings- og opplærings-

systemene som anvendes i minst en tredel av 

medlemsstatene. Det har ingen betydning om 

kunnskapen, ferdighetene og kompetansen er tilegnet 

som en del av en allmenn utdanning ved et universitet 

eller en høyskole eller som en del av en yrkesrettet 

opplæring, 

d)  den felles opplæringsrammen skal være basert på 

nivåene i EQF som er definert i vedlegg II i 

europaparlaments- og rådsrekommandasjon av 

23. april 2008 om fastsetjing av den europeiske 

ramma for kvalifikasjonar for livslang læring(*), 

e)  det berørte yrket er ikke omfattet av en annen felles 

opplæringsramme eller av automatisk godkjenning i 

henhold til avdeling III kapittel III, 

f)  den felles opplæringsrammen er utarbeidet i henhold 

til en åpen og korrekt prosess som har omfattet 

berørte parter i medlemsstater der yrket ikke er 

lovregulert,  
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g)  den felles opplæringsrammen gir borgere fra alle 

medlemsstater rett til å oppnå yrkeskvalifikasjoner i 

henhold til denne rammen uten at de først må være 

medlem av eller registrert hos en yrkesorganisasjon. 

 3.  Representative yrkesorganisasjoner på unionsplan 

samt nasjonale yrkesorganisasjoner eller vedkommende 

myndigheter fra minst en tredel av medlemsstatene kan 

framlegge forslag for Kommisjonen til en felles 

opplæringsramme som oppfyller vilkårene fastsatt i nr. 2. 

 4.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 57c for å 

fastsette en felles opplæringsramme for et bestemt yrke 

på grunnlag av vilkårene fastsatt i nr. 2 i denne artikkel. 

 5.  En medlemsstat skal fritas fra forpliktelsen til å 

innføre den felles opplæringsrammen nevnt i nr. 4 på sitt 

territorium og fra forpliktelsen til å gi automatisk 

godkjenning til yrkeskvalifikasjonene som er oppnådd i 

henhold til denne felles opplæringsrammen, dersom ett 

av følgende vilkår er oppfylt: 

a)  det finnes ingen utdanningsinstitusjoner på dens 

territorium som tilbyr denne formen for utdanning 

for det berørte yrket, 

b)  innføringen av den felles opplæringsrammen vil ha 

negativ innvirkning på organiseringen av medlems-

statens system for utdanning og yrkesrettet 

opplæring, 

c)  det er betydelige forskjeller mellom den felles 

opplæringsrammen og utdanningen som kreves på 

dens territorium, og dette medfører alvorlig risiko for 

offentlig orden, offentlig sikkerhet, folkehelsen, 

tjenestemottakernes sikkerhet eller miljøvernet. 

 6.  Medlemsstatene skal innen seks måneder etter at de 

delegerte rettsaktene nevnt i nr. 4 er trådt i kraft, 

underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene 

om 

a)  de nasjonale kvalifikasjonene og dersom det er 

relevant, de nasjonale yrkestitlene som er i samsvar 

med den felles opplæringsrammen, eller 

b)  en eventuell anvendelse av unntaket nevnt i nr. 5 

samt en begrunnelse for hvilke vilkår i henhold til 

nevnte nummer som er oppfylt. Kommisjonen kan 

innen tre måneder anmode om ytterligere klargjøring 

dersom den mener at en medlemsstat ikke eller i 

utilstrekkelig grad har begrunnet at ett av disse 

vilkårene er oppfylt. Medlemsstatene skal svare på 

en slik anmodning innen tre måneder. 

 Kommisjonen kan vedta en gjennomføringsrettsakt for å 

gi en oversikt over de nasjonale yrkeskvalifikasjonene og 

de nasjonale yrkestitlene som omfattes av automatisk 

godkjenning i henhold til den felles rammen som er 

vedtatt i samsvar med nr. 4. 

 7.  Denne artikkel får også anvendelse på spesialist-

kompetanse for et yrke, forutsatt at denne spesialist-

kompetansen gjelder yrkesvirksomhet der adgangen til 

og utøvelsen av virksomheten er lovregulert i medlems-

statene, og der yrket allerede er omfattet av automatisk 

godkjenning i henhold til avdeling III kapittel III, men 

ikke spesialistkompetansen. 

 Artikkel 49b 

 Felles opplæringsprøver 

 1.  I denne artikkel menes med «en felles opplærings-

prøve» en standardisert egnethetsprøve som er til-

gjengelig i alle deltakende medlemsstater og forbeholdt 

innehavere av bestemte yrkeskvalifikasjoner. Dersom en 

innehaver av bestemte yrkeskvalifikasjoner består en slik 

prøve i en medlemsstat, skal vedkommende være 

berettiget til å utøve yrket i alle berørte vertsstater på 

samme vilkår som innehavere av yrkeskvalifikasjoner 

som er oppnådd i nevnte medlemsstat. 

 2.  Den felles opplæringsprøven skal oppfylle følgende 

krav: 

a)  den felles opplæringsprøven gjør det mulig for flere 

yrkesutøvere å bevege seg på tvers av medlems-

statene, 

b)  yrket som er omfattet av den felles opplærings-

prøven, eller utdanningen og opplæringen som gir 

adgang til det berørte yrket, er lovregulert i minst en 

tredel av medlemsstatene,  
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c)  den felles opplæringsprøven er utarbeidet i henhold 

til en åpen og korrekt prosess som har omfattet 

berørte parter i medlemsstater der yrket ikke er 

lovregulert, 

d)  den felles opplæringsprøven gir borgere fra alle 

medlemsstater rett til å avlegge en slik prøve og delta 

i den praktiske organiseringen av slike prøver i 

medlemsstatene uten at de først må være medlem av 

eller registrert hos en yrkesorganisasjon. 

 3.  Representative yrkesorganisasjoner på unionsplan 

samt nasjonale yrkesorganisasjoner eller vedkommende 

myndigheter fra minst en tredel av medlemsstatene kan 

framlegge forslag for Kommisjonen til felles opplærings-

prøver som oppfyller vilkårene fastsatt i nr. 2. 

 4.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 57c for å fastsette 

innholdet i en felles opplæringsprøve og vilkårene for å 

avlegge og bestå prøven. 

 5.  En medlemsstat skal fritas fra forpliktelsen til å 

gjennomføre den felles opplæringsprøven nevnt i nr. 4 på 

sitt territorium og fra forpliktelsen til å gi automatisk 

godkjenning til yrkesutøvere som har bestått den felles 

opplæringsprøven, dersom ett av følgende vilkår er 

oppfylt: 

a)  det berørte yrket er ikke lovregulert på medlems-

statens territorium, 

b)  innholdet i den felles opplæringsprøven vil ikke i 

tilstrekkelig grad redusere alvorlig risiko for 

offentlig helse eller tjenestemottakernes sikkerhet 

som er relevant på medlemsstatens territorium, 

c)  innholdet i den felles opplæringsprøven vil gjøre 

adgangen til yrket betydelig mindre attraktiv 

sammenlignet med nasjonale krav. 

 6.  Medlemsstatene skal innen seks måneder etter at de 

delegerte rettsaktene nevnt i nr. 4 er trådt i kraft, 

underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene 

om 

a)  tilgjengelig kapasitet til å gjennomføre slike prøver, 

eller 

b)  en eventuell anvendelse av unntaket nevnt i nr. 5 

samt begrunnelsen for hvilke vilkår i henhold til 

dette nummer som er oppfylt. Kommisjonen kan 

innen tre måneder anmode om ytterligere klargjøring 

dersom den mener at en medlemsstat ikke eller i 

utilstrekkelig grad har begrunnet at ett av disse 

vilkårene er oppfylt. Medlemsstatene skal svare på 

en slik anmodning innen tre måneder. 

 Kommisjonen kan vedta en gjennomføringsrettsakt for å 

gi en oversikt over medlemsstatene der de felles 

opplæringsprøvene som er vedtatt i samsvar med nr. 4, 

skal gjennomføres, hyppigheten i løpet av et kalenderår 

og andre ordninger som er nødvendige for å gjennomføre 

felles opplæringsprøver i medlemsstatene.» 

  

(*) EUT C 111 av 6.5.2008, s. 1. 

39)  I artikkel 50 skal nye numre lyde: 

 «3a.  I tilfeller av begrunnet tvil kan vertsstaten anmode 

vedkommende myndigheter i en medlemsstat om å 

bekrefte at søkeren ikke er midlertidig utelukket fra eller 

har fått inndratt retten til å utøve yrket som følge av 

alvorlig forsømmelse eller dom for et straffbart forhold i 

forbindelse med utøvelsen av deler av yrkesvirk-

somheten. 

 3b. Utveksling av opplysninger mellom ulike medlems-

staters vedkommende myndigheter i henhold til denne 

artikkel skal foretas via IMI.» 

40)  I artikkel 52 skal nytt nummer lyde: 

 «3.  En medlemsstat kan ikke gi innehavere av 

yrkeskvalifikasjoner rett til å bruke yrkestittelen dersom 

den ikke har underrettet Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene om sammenslutningen eller organisa-

sjonen i samsvar med artikkel 3 nr. 2.»  



Nr. 34/622 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.5.2020 

 

41)  Artikkel 53 skal lyde: 

 «Artikkel 53 

 Språkkunnskaper 

 1.  Yrkesutøvere som omfattes av godkjenning av 

yrkeskvalifikasjoner, skal ha språkkunnskapene som er 

nødvendige for å utøve yrket i vertsstaten. 

 2.  En medlemsstat skal sikre at kontrollen som foretas 

av eller under tilsyn av vedkommende myndighet for å 

kontrollere at forpliktelsene i henhold til nr. 1 oppfylles, 

skal begrenses til kjennskap til ett offisielt språk i 

vertsstaten eller ett forvaltningsspråk i vertsstaten, forutsatt 

at det også er et offisielt språk i Unionen. 

 3.  Kontrollen som foretas i samsvar med nr. 2, kan 

pålegges dersom yrket som skal utøves, har sammenheng 

med pasientsikkerheten. Det kan pålegges kontroll for 

andre yrker dersom det er alvorlig og konkret tvil om 

hvorvidt yrkesutøveren har tilstrekkelige språkkunnskaper 

når det gjelder den yrkesvirksomheten som vedkommende 

akter å utøve. 

 Kontrollen kan foretas bare etter at et europeisk 

profesjonskort er utstedt i samsvar med artikkel 4d, eller 

eventuelt etter at yrkeskvalifikasjonene er godkjent. 

 4.  All språkkontroll skal stå i rimelig forhold til 

virksomheten som skal utøves. Den berørte yrkesutøveren 

skal ha rett til å påklage denne kontrollen i henhold til 

nasjonal lovgivning.» 

42)  I avdeling IV skal ny artikkel lyde: 

 «Artikkel 55a 

 Godkjenning av praksisperiode 

 1.  Dersom adgang til et lovregulert yrke i hjemstaten 

forutsetter at det er gjennomført en praksisperiode, skal 

vedkommende myndighet i hjemstaten ved behandling 

av en søknad om tillatelse til å utøve det lovregulerte 

yrket, godkjenne en praksisperiode som er gjennomført i 

en annen medlemsstat, forutsatt at praksisperioden er i 

samsvar med de offentliggjorte retningslinjene nevnt i 

nr. 2, og skal ta hensyn til en praksisperiode som er 

gjennomført i en tredjestat. Medlemsstatene kan 

imidlertid i sin nasjonale lovgivning fastsette en rimelig 

grense for varigheten av den delen av praksisperioden 

som kan gjennomføres i utlandet. 

 2.  Godkjenning av praksisperioden skal ikke erstatte 

eventuelle krav om å bestå en eksamen for å få adgang til 

det berørte yrket. Vedkommende myndigheter skal 

offentliggjøre retningslinjer for organiseringen og 

godkjenningen av en praksisperiode som gjennomføres i 

en annen medlemsstat eller i en tredjestat, særlig for 

veilederens rolle i forbindelse med praksisperioden.» 

43)  Overskriften i avdeling V skal lyde: 

 «AVDELING V 

 ADMINISTRATIVT SAMARBEID OG GJENNOM-

FØRINGSMYNDIGHET OVERFOR BORGERNE» 

44)  I artikkel 56 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 2 skal første ledd lyde: 

 «Vedkommende myndigheter i hjemstaten og i 

vertsstaten skal utveksle opplysninger om disiplinære 

eller strafferettslige sanksjoner som vedtas, eller om 

andre alvorlige, særskilte omstendigheter som kan få 

konsekvenser for utøvelsen av virksomhet i henhold 

til dette direktiv. Samtidig skal de ta hensyn til 

lovgivningen om vern av personopplysninger fastsatt i 

direktiv 95/46/EF og 2002/58/EF.» 

b)  Nytt nummer skal lyde: 

 «2a.  Ved anvendelse av nr. 1 og 2 skal vedkommende 

myndigheter bruke IMI.»  
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c)  Nr. 4 skal lyde: 

 «4.  Hver medlemsstat skal utpeke en koordinator for 

virksomheten til vedkommende myndigheter som er 

nevnt i nr. 1, og underrette de øvrige medlemsstatene 

og Kommisjonen om dette. 

 Koordinatorene har følgende oppgaver: 

a)  fremme ensartet anvendelse av dette direktiv, 

b)  innhente alle opplysninger som er relevante for 

anvendelsen av dette direktiv, særlig opplysninger 

om adgangsvilkår for lovregulerte yrker i 

medlemsstatene, 

c)  gjennomgå forslag til en felles opplæringsramme 

og felles opplæringsprøver, 

d)  utveksle opplysninger og beste praksis for å 

oppnå en best mulig løpende faglig utvikling i 

medlemsstatene, 

e)  utveksle opplysninger og beste praksis når det 

gjelder anvendelse av utligningstiltakene nevnt i 

artikkel 14. 

 For å utføre oppgaven angitt i bokstav b) i dette 

nummer kan koordinatorene henvende seg til 

assistansesentrene nevnt i artikkel 57b.» 

45)  Ny artikkel skal lyde: 

 «Artikkel 56a 

 Varslingsordning 

 1.  Vedkommende myndighet i en medlemsstat skal 

underrette vedkommende myndigheter i alle andre 

medlemsstater om en yrkesutøver som av nasjonale 

myndigheter eller domstoler helt eller delvis har fått 

begrenset eller inndratt retten til å utøve følgende 

yrkesvirksomhet på medlemsstatens territorium, også 

dersom dette er midlertidig: 

a)  lege og allmennpraktiserende lege som har et 

kvalifikasjonsbevis som nevnt i vedlegg V nr. 5.1.1 

og 5.1.4, 

b)  lege med spesialistutdanning som har en tittel som 

nevnt i vedlegg V nr. 5.1.3, 

c)  sykepleier med ansvar for alminnelig sykepleie som 

har et kvalifikasjonsbevis som nevnt i vedlegg V 

nr. 5.2.2, 

d)  tannlege som har et kvalifikasjonsbevis som nevnt i 

vedlegg V nr. 5.3.2, 

e)  tannlege med spesialistutdanning som har et 

kvalifikasjonsbevis som nevnt i vedlegg V nr. 5.3.3, 

f)  veterinær som har et kvalifikasjonsbevis som nevnt i 

vedlegg V nr. 5.4.2, 

g)  jordmor som har et kvalifikasjonsbevis som nevnt i 

vedlegg V nr. 5.5.2, 

h)  farmasøyt som har et kvalifikasjonsbevis som nevnt i 

vedlegg V nr. 5.6.2, 

i)  innehavere av attester som nevnt i vedlegg VII nr. 2 

som bekrefter at innehaveren har fullført en utdanning 

som oppfyller minstekravene oppført i henholdsvis 

artikkel 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 eller 44, men som ble 

påbegynt før referansedatoene for kvalifikasjonene 

som er oppført i vedlegg V nr. 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 

5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 og 5.6.2, 

j)  innehavere av attester for ervervede rettigheter som 

nevnt i artikkel 23, 27, 29, 33, 33a, 37, 43 og 43a,  
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k)  andre yrkesutøvere som utøver virksomhet som har 

sammenheng med pasientsikkerheten, dersom 

yrkesutøveren utøver et yrke som er lovregulert i 

nevnte medlemsstat, 

l)  yrkesutøvere som utøver virksomhet i forbindelse med 

undervisning av mindreårige, herunder barneomsorg 

og førskoleundervisning, dersom yrkesutøveren utøver 

et yrke som er lovregulert i nevnte medlemsstat. 

 2. Vedkommende myndigheter skal sende opplysningene 

nevnt i nr. 1 som et varsel via IMI senest tre dager etter 

at det ble truffet en avgjørelse om helt eller delvis å 

begrense eller inndra retten til å utøve yrkesvirksomheten 

for den berørte yrkesutøveren. Disse opplysningene skal 

begrenses til følgende: 

a)  yrkesutøverens identitet, 

b)  det berørte yrket, 

c)  opplysninger om den nasjonale myndigheten eller 

domstolen som har truffet avgjørelsen om 

begrensning eller forbud, 

d)  omfanget av begrensningen eller forbudet og 

e)  tidsrommet som begrensningen eller forbudet gjelder 

for. 

 3.  Vedkommende myndigheter i den berørte 

medlemsstaten skal senest tre dager etter at domstolen 

har truffet sin avgjørelse, underrette vedkommende 

myndigheter i alle andre medlemsstater ved å varsle via 

IMI om identiteten til de yrkesutøverne som har søkt om 

godkjenning av kvalifikasjoner i henhold til dette 

direktiv, og som domstolene senere har funnet å ha brukt 

et forfalsket kvalifikasjonsbevis i denne forbindelse. 

 4.  Behandling av personopplysninger i forbindelse med 

utveksling av opplysninger som nevnt i nr. 1 og 3 skal 

foregå i samsvar med direktiv 95/46/EF og 2002/58/EF. 

Kommisjonens behandling av personopplysninger skal 

foregå i samsvar med forordning (EF) nr. 45/2001. 

 5.  Vedkommende myndigheter i alle medlemsstater skal 

underrettes umiddelbart dersom et forbud eller en 

begrensning som nevnt i nr. 1 ikke lenger gjelder. For 

dette formål skal vedkommende myndighet i medlems-

staten som framlegger opplysningene i samsvar med nr. 1, 

også angi hvilken dato forbudet eller begrensningen 

opphører å gjelde samt eventuelle senere endringer av 

denne datoen. 

 6.  Medlemsstatene skal sørge for at yrkesutøvere som 

det er sendt varsel om til andre medlemsstater, underrettes 

skriftlig om avgjørelsen om varsling samtidig som selve 

varslet blir sendt, at de kan påklage avgjørelsen i henhold 

til nasjonal lovgivning eller søke om at slike avgjørelser 

blir korrigert, og at de skal gis adgang til rettslige skritt når 

det gjelder eventuell skade forårsaket av falske varsler som 

er sendt til andre medlemsstater, og i slike tilfeller skal det 

angis at avgjørelsen om varsling er gjenstand for 

rettsforfølgning fra yrkesutøveren. 

 7.  Opplysninger om varsler kan behandles i IMI så 

lenge de er gyldige. Varsler skal slettes innen tre dager 

etter at det er truffet beslutning om tilbakekalling eller 

forbudet eller begrensningen nevnt i nr. 1 har opphørt å 

gjelde. 

 8.  Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter for 

anvendelsen av varslingsordningen. Disse gjennom-

føringsrettsaktene skal omfatte bestemmelser om 

myndighetene som har rett til å sende eller motta varsler, 

om tilbaketrekking og oppheving av varsler og om tiltak 

for sikker behandling. Disse gjennomføringsrettsaktene 

skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelses-

komité nevnt i artikkel 58 nr. 2.» 

46)  Artikkel 57 skal lyde: 

 «Artikkel 57 

 Sentral elektronisk tilgang til opplysninger 

 1.  Medlemsstatene skal sikre at følgende opplysninger 

er elektronisk tilgjengelige gjennom de felles kontakt-

punktene som er nevnt i artikkel 6 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2006/123/EF av 12. desember 2006 om 

tjenester i det indre marked(*), og at de ajourføres 

regelmessig:  
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a)  en liste over alle lovregulerte yrker i medlemsstaten, 

herunder kontaktopplysninger for vedkommende 

myndigheter for hvert lovregulerte yrke og assistanse-

sentrene som er nevnt i artikkel 57b, 

b)  en liste over yrker som er omfattet av det europeiske 

profesjonskortet og opplysninger om kortets 

virkemåte, herunder alle tilknyttede gebyrer som 

yrkesutøver skal betale, og vedkommende 

myndigheter som utsteder kortet, 

c)  en liste over alle yrker som artikkel 7 nr. 4 får 

anvendelse på i henhold til medlemsstatens nasjonale 

lover og forskrifter, 

d)  en liste over lovregulert utdanning og opplæring med 

en særlig struktur som nevnt i artikkel 11 bokstav c) 

ii), 

e)  kravene og framgangsmåtene nevnt i artikkel 7, 50, 51 

og 53 for yrker som er lovregulert i medlemsstaten, 

herunder alle tilknyttede gebyrer som borgerne skal 

betale, og dokumenter som borgerne skal sende inn til 

vedkommende myndigheter, 

f)  opplysninger om hvordan beslutninger som 

vedkommende myndigheter treffer i henhold til dette 

direktiv, kan påklages i henhold til nasjonale lover og 

forskrifter. 

 2.  Medlemsstatene skal sørge for at opplysningene 

nevnt i nr. 1 gis til brukerne på en klar og utfyllende 

måte, er lett tilgjengelige eksternt og elektronisk og er 

ajourførte. 

 3.  Medlemsstatene skal sørge for at alle anmodninger 

om opplysninger som rettes til det felles kontaktpunktet, 

besvares så snart som mulig. 

 4.  Medlemsstatene og Kommisjonen skal treffe 

oppfølgingstiltak for å oppmuntre de felles kontakt-

punktene til å gjøre opplysningene som er omhandlet i 

nr. 1, tilgjengelige på andre offisielle språk i Unionen. 

Dette skal ikke påvirke medlemsstatenes lovgivning om 

bruk av språk på deres territorium. 

 5.  Medlemsstatene skal samarbeide med hverandre og 

med Kommisjonen for å få gjennomført nr. 1, 2 og 4. 

  

(*) EUT L 376 av 27.12.2006, s. 36.» 

47)  Nye artikler skal lyde: 

 «Artikkel 57a 

 Elektroniske framgangsmåter 

 1.  Medlemsstatene skal sørge for at alle krav, fram-

gangsmåter og formaliteter knyttet til saker som er 

omfattet av dette direktiv, enkelt kan oppfylles og 

fullføres eksternt og elektronisk gjennom det berørte 

felles kontaktpunktet eller vedkommende myndigheter. 

Dette skal ikke hindre vedkommende myndigheter i 

medlemsstatene i å anmode om bekreftede kopier på et 

senere tidspunkt ved begrunnet tvil og dersom det er 

strengt nødvendig. 

 2.  Nr. 1 får ikke anvendelse på gjennomføringen av en 

prøveperiode eller egnethetsprøve. 

 3.  Når medlemsstatene er berettiget til å be om avanserte 

elektroniske signaturer, som definert i artikkel 2 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/93/EF av 

13. desember 1999 om en fellesskapsramme for 

elektroniske signaturer(*), for å få gjennomført fram-

gangsmåtene nevnt i nr. 1 i denne artikkel, skal 

medlemsstatene godta elektroniske signaturer i samsvar 

med kommisjonsvedtak 2009/767/EF av 16. oktober 2009 

om fastsettelse av tiltak for å forenkle bruken av elektro-

niske framgangsmåter ved hjelp av «felles kontakt-

punkter» i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/123/EF om tjenester i det indre marked(**) og 

fastsette tekniske metoder for å behandle dokumenter med 

avanserte elektroniske signaturer i formater som er definert 

i kommisjonsbeslutning 2011/130/EU av 25. februar 2011 

om fastsettelse av minstekrav til behandling over 

landegrensene av dokumenter som signeres elektronisk av 

vedkommende myndigheter i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF om 

tjenester i det indre marked(***). 

 4.  Alle framgangsmåter skal gjennomføres i samsvar 

med artikkel 8 i direktiv 2006/123/EF når det gjelder 

felles kontaktpunkter. Saksbehandlingsfristene som er 

angitt i artikkel 7 nr. 4 og artikkel 51 i dette direktiv, skal 

begynne å løpe når en borger har sendt inn en søknad 

eller et dokument som mangler, til et felles kontaktpunkt 

eller direkte til vedkommende myndighet. Eventuelle 

anmodninger om bekreftede kopier som nevnt i nr. 1 i 

denne artikkel skal ikke anses som en anmodning om et 

dokument som mangler.  
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 Artikkel 57b 

 Assistansesentre 

 1.  Hver medlemsstat skal senest 18. januar 2016 

utpeke et assistansesenter som skal ha som oppgave å gi 

borgere og assistansesentre i andre medlemsstater 

veiledning ved godkjenning av yrkeskvalifikasjoner som 

fastsatt i dette direktiv, herunder opplysninger om 

nasjonal lovgivning som regulerer yrkene og utøvelsen 

av disse yrkene, bestemmelser på det sosiale området og 

eventuelt yrkesetiske regler. 

 2.  Assistansesentrene i vertsstatene skal hjelpe borgerne 

med å utøve de rettighetene de har i henhold til dette 

direktiv, eventuelt i samarbeid med assistansesentret i 

hjemstaten og vedkommende myndigheter og det felles 

kontaktpunktet i vertsstaten. 

 3.  Alle vedkommende myndigheter i hjemstaten eller 

vertsstaten har plikt til å samarbeide fullt ut med 

assistansesentret i vertsstaten, og eventuelt hjemstaten, og 

skal etter anmodning levere alle relevante opplysninger 

om enkelttilfeller til disse assistansesentrene, med 

forbehold for reglene for vern av personopplysninger i 

samsvar med direktiv 95/46/EF og 2002/58/EF. 

 4.  Etter anmodning fra Kommisjonen skal assistanse-

sentrene underrette Kommisjonen om resultatet av 

forespørsler som de behandler, innen to måneder etter at 

de har mottatt en slik forespørsel. 

 Artikkel 57c 

 Utøvelse av delegert myndighet 

 1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis 

Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i 

denne artikkel. 

 2.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter nevnt i 

artikkel 3 nr. 2 tredje ledd, artikkel 20, artikkel 21 nr. 6 

annet ledd, artikkel 21a nr. 4, artikkel 25 nr. 5, artikkel 26 

annet ledd, artikkel 31 nr. 2 annet ledd, artikkel 34 nr. 2 

annet ledd, artikkel 35 nr. 4 og 5, artikkel 38 nr. 1 annet 

ledd, artikkel 40 nr. 1 tredje ledd, artikkel 44 nr. 2 annet 

ledd, artikkel 49a nr. 4 og artikkel 49b nr. 4 skal gis 

Kommisjonen for en periode på fem år fra 17. januar 2014. 

Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte 

myndigheten senest ni måneder før utløpet av fem-

årsperioden. Den delegerte myndigheten skal stilltiende 

forlenges med perioder av samme varighet, med mindre 

Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg slik forlen-

gelse senest tre måneder før utløpet av hver periode. 

 3.  Europaparlamentet eller Rådet kan når som helst 

trekke tilbake myndigheten til å vedta delegerte rettsakter 

nevnt i artikkel 3 nr. 2 tredje ledd, artikkel 20, artikkel 21 

nr. 6 annet ledd, artikkel 21a nr. 4, artikkel 25 nr. 5, 

artikkel 26 annet ledd, artikkel 31 nr. 2 annet ledd, 

artikkel 34 nr. 2 annet ledd, artikkel 35 nr. 4 og 5, 

artikkel 38 nr. 1 annet ledd, artikkel 40 nr. 1 tredje ledd, 

artikkel 44 nr. 2 annet ledd, artikkel 49a nr. 4 og 

artikkel 49b nr. 4. En beslutning om tilbaketrekking 

innebærer at den delegerte myndigheten som angis i 

beslutningen, opphører å gjelde. Beslutningen får 

anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den 

europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt 

angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av 

delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

 4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, 

skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig 

om dette. 

 5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 3 

nr. 2 tredje ledd, artikkel 20, artikkel 21 nr. 6 annet ledd, 

artikkel 21a nr. 4, artikkel 25 nr. 5, artikkel 26 annet 

ledd, artikkel 31 nr. 2 annet ledd, artikkel 34 nr. 2 annet 

ledd, artikkel 35 nr. 4 og 5, artikkel 38 nr. 1 annet ledd, 

artikkel 40 nr. 1 tredje ledd, artikkel 44 nr. 2 annet ledd, 

artikkel 49a nr. 4 og artikkel 49b nr. 4 skal tre i kraft bare 

dersom verken Europaparlamentet eller Rådet gjør 

innsigelser mot den innen to måneder fra den dag da 

rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og Rådet, eller 

før utløpet av nevnte tidsrom, dersom både 

Europaparlamentet og Rådet har underrettet Kommi-

sjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre innsigelse. På 

Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne 

fristen med to måneder. 

  

(*) EFT L 13 av 19.1.2000, s. 12. 

(**) EUT L 274 av 20.10.2009, s. 36. 

(***) EUT L 53 av 26.2.2011, s. 66.» 

48)  Artikkel 58 skal lyde: 

 «Artikkel 58 

 Komitéframgangsmåte 

 1.  Kommisjonen skal bistås av en komité for god-

kjenning av yrkeskvalifikasjoner. Nevnte komité skal 

være en komité i henhold til forordning (EU) 

nr. 182/2011.  
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 2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i for-

ordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.» 

49)  Artikkel 59 skal lyde: 

 «Artikkel 59 

 Åpenhet 

 1.  Medlemsstatene skal innen 18. januar 2016 over-

sende Kommisjonen en liste over eksisterende lov-

regulerte yrker der det angis hvilken virksomhet hvert 

yrke omfatter, og en liste over lovregulert utdanning og 

opplæring med en særlig struktur, som nevnt i artikkel 11 

bokstav c) ii), på deres territorium. Endringer av disse 

listene skal snarest meddeles Kommisjonen. Kommi-

sjonen skal opprette og vedlikeholde en offentlig tilgjen-

gelig database over lovregulerte yrker, herunder en 

generell beskrivelse av virksomhet som hvert yrke 

omfatter. 

 2.  Medlemsstatene skal innen 18. januar 2016 over-

sende Kommisjonen listen over yrker der det er behov 

for forhåndskontroll av kvalifikasjonene i henhold til 

artikkel 7 nr. 4. Medlemsstatene skal gi Kommisjonen en 

særlig begrunnelse for hvert av yrkene som oppføres på 

denne listen. 

 3.  Medlemsstatene skal undersøke om kravene i 

henhold til deres rettsorden som begrenser adgangen til 

et yrke eller utøvelsen av et yrke til innehavere av 

særlige yrkeskvalifikasjoner, herunder bruken av 

yrkestitler og yrkesvirksomhet som er tillatt i henhold til 

slike titler, som i denne artikkel kalles «krav», er 

forenlige med følgende prinsipper: 

a)  kravene må verken direkte eller indirekte være 

diskriminerende på grunnlag av nasjonalitet eller 

bosted, 

b)  kravene må være begrunnet ut fra tvingende 

allmenne hensyn, 

c)  kravene må være egnet til å sikre at det fastsatte 

målet nås, og må ikke gå lenger enn det som er 

nødvendig for å nå dette målet. 

 4.  Nr. 1 får også anvendelse på yrker som er lovregulert 

i en medlemsstat av en sammenslutning eller organisasjon 

i henhold til artikkel 3 nr. 2, og på eventuelle krav om 

medlemskap i disse sammenslutningene eller organi-

sasjonene. 

 5.  Medlemsstatene skal innen 18. januar 2016 oversende 

Kommisjonen opplysninger om kravene som de har til 

hensikt å opprettholde, og årsakene til at de anser disse 

kravene for å være i samsvar med nr. 3. Medlemsstatene 

skal oversende opplysninger om kravene som de senere 

innfører, og årsakene til at de anser disse kravene for å 

være i samsvar med nr. 3, innen seks måneder etter at 

tiltaket er vedtatt. 

 6.  Medlemsstatene skal innen 18. januar 2016 og 

deretter annethvert år framlegge en rapport for Kommi-

sjonen om hvilke krav som er opphevet eller lempet på. 

 7.  Kommisjonen skal oversende rapportene nevnt i nr. 

6 til de andre medlemsstatene, som innen seks måneder 

skal legge fram sine merknader. Kommisjonen skal 

innen samme frist på seks måneder rådspørre berørte 

parter, herunder de berørte yrkene. 

 8.  Kommisjonen skal på grunnlag av medlemsstatenes 

opplysninger framlegge en sammendragsrapport for 

koordinatorgruppen som ble opprettet ved kommisjons-

beslutning 2007/172/EF av 19. mars 2007 om opprettelse 

av koordinatorgruppen for godkjenning av yrkeskvalifi-

kasjoner(*), som kan framlegge sine merknader. 

 9.  I lys av merknadene fastsatt i nr. 7 og 8 skal 

Kommisjonen innen 18. januar 2017 legge fram for 

Europaparlamentet og Rådet sine endelige resultater, 

eventuelt sammen med forslag til ytterligere tiltak. 

  

(*) EUT L 79 av 20.3.2007, s. 38.» 

50)  I artikkel 60 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 skal nytt ledd lyde: 

 «Fra 18. januar 2016 skal den statistiske oversikten 

over beslutningene som er truffet, som nevnt i første 

ledd, omfatte nærmere opplysninger om antall og 

typer beslutninger som er truffet i samsvar med dette 

direktiv, herunder typen beslutninger om delvis 

adgang som vedkommende myndigheter har truffet i 

samsvar med artikkel 4f, og en beskrivelse av de 

viktigste problemene som anvendelsen av dette 

direktiv har medført.»  
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b)  Nr. 2 skal lyde: 

 «2. Kommisjonen skal innen 18. januar 2019 og 

deretter hvert femte år offentliggjøre en rapport om 

gjennomføringen av dette direktiv. 

 Den første av disse rapportene skal fokusere særlig 

på de nye elementene som er innført i dette direktiv, 

og særlig vurdere følgende spørsmål: 

a)  hvordan det europeiske profesjonskortet virker, 

b)  moderniseringen av kunnskap, ferdigheter og 

kompetanse for yrkene som er omfattet av 

avdeling III kapittel III, herunder listen over 

kompetanse som er nevnt i artikkel 31 nr. 7, 

c)  hvordan den felles opplæringsrammen og felles 

opplæringsprøver virker, 

d)  resultatene av det særlige etterutdannings-

programmet som er fastsatt i henhold til 

rumenske lover og forskrifter for innehavere av 

kvalifikasjonsbevis nevnt i artikkel 33a og for 

innehavere av kvalifikasjonsbevis for utdanning 

ut over videregående opplæring, med sikte på å 

vurdere behovet for å gjennomgå de gjeldende 

bestemmelsene om ordningen for ervervede 

rettigheter som får anvendelse på rumenske 

kvalifikasjonsbevis for sykepleiere med ansvar 

for alminnelig sykepleie. 

 Medlemsstatene skal framlegge alle opplysninger 

som er nødvendige for å utarbeide rapporten.» 

51)  I artikkel 61 skal annet ledd lyde: 

 «Der det er hensiktsmessig, skal Kommisjonen vedta en 

gjennomføringsrettsakt om at vedkommende medlems-

stat kan gjøre unntak fra den berørte bestemmelsen i et 

begrenset tidsrom.» 

52)  Vedlegg II og III oppheves. 

53)  I vedlegg VII nr. 1 skal ny bokstav lyde: 

«g)  der medlemsstaten krever dette for egne borgere, 

bevis for at tjenesteyteren ikke er midlertidig eller 

endelig frakjent retten til å utøve yrket eller er dømt 

for noe straffbart forhold.» 

Artikkel 2 

Endring av forordning (EU) nr. 1024/2012 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 1024/2012 skal nr. 2 lyde: 

«2.  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF(*): 

Artikkel 4a–4e, artikkel 8, artikkel 21a, artikkel 50, 

artikkel 56 og artikkel 56a. 

  

(*) EUT L 255 av 30.9.2005, s. 22.» 

Artikkel 3 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 18. januar 2016 sette i kraft 

de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktiv. 

2.  Alle medlemsstater som 17. januar 2014 gir adgang til 

jordmorutdanning for utdanningsvei I i henhold til artikkel 40 

nr. 2 i direktiv 2005/36/EF etter fullføring av minst ti års 

allmenn skoleutdanning, skal innen 18. januar 2020 sette i 

kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme adgangskravene til jordmorutdanning i henhold til 

artikkel 40 nr. 2 bokstav a) i nevnte direktiv. 

3.  Medlemsstatene skal umiddelbart oversende Kommi-

sjonen teksten til bestemmelsene nevnt i nr. 1 og 2. 

4.  Når bestemmelsene nevnt i nr. 1 og 2 vedtas av medlems-

statene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller 

det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler 

for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

5.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 
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Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

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

Artikkel 5 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 20. november 2013. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ V. LEŠKEVIČIUS 

 President Formann 

 _____  
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Erklæring fra Kommisjonen 

Ved forberedelse og utarbeiding av delegerte rettsakter som er nevnt i artikkel 57c nr. 2, vil Kommisjonen 

sikre en samtidig, rettidig og hensiktsmessig oversending av relevante dokumenter til Europaparlamentet og 

Rådet og vil gjennomføre hensiktsmessige og åpne samråd i god tid, særlig med sakkyndige fra ved-

kommende myndigheter og organer, yrkessammenslutninger og utdanningsinstitusjoner i alle medlemsstater 

og dersom det er relevant, med sakkyndige fra partene i arbeidslivet. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/2295 

av 16. desember 2016 

om endring av vedtak 2000/518/EF, 2002/2/EF, 2003/490/EF, 2003/821/EF, 2004/411/EF, 2008/393/EF, 

beslutning 2010/146/EU, 2010/625/EU, 2011/61/EU samt gjennomføringsbeslutning 2012/484/EU og 

2013/65/EU om tilstrekkelig vern av personopplysninger i visse stater i henhold til artikkel 25 nr. 6 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF 

[meddelt under dokument K(2016) 8353](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i forbindelse 

med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger(1), særlig artikkel 25 nr. 6, 

etter samråd med EUs datatilsyn og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I sin dom av 6. oktober 2015 i sak C-362/14, Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner(2), fastslo Den 

europeiske unions domstol at Kommisjonen ved vedtakelse av artikkel 3 i vedtak 2000/520/EF(3) overskred den 

myndighet den er gitt i henhold til artikkel 25 nr. 6 i direktiv 95/46/EF, lest i lys av Den europeiske unions pakt om 

grunnleggende rettigheter, og erklærte artikkel 3 i nevnte vedtak ugyldig. 

2) Ved artikkel 3 nr. 1 første ledd i vedtak 2000/520/EF fastsettes restriktive vilkår for når nasjonale tilsynsmyndigheter 

kan beslutte å innstille overføring av opplysninger til en egensertifisert organisasjon i De forente stater, selv om 

Kommisjonen har konstatert at nivået for vern av personopplysninger er tilstrekkelig. 

3) I Schrems-dommen presiserte Domstolen at nasjonale tilsynsmyndigheter fortsatt har myndighet til å føre tilsyn med 

overføring av personopplysninger til en tredjestat som har vært omfattet av en kommisjonsbeslutning om tilstrekkelig 

beskyttelsesnivå, og at Kommisjonen ikke har myndighet til å begrense deres myndighet i henhold til artikkel 28 i 

direktiv 95/46/EF. I henhold til denne artikkel er nevnte myndigheter særlig gitt undersøkelsesmyndighet, f.eks. 

myndighet til å samle inn all informasjon som er nødvendig for å kunne ivareta tilsynsoppgavene, myndighet til å gripe 

effektivt inn, f.eks. myndighet til å forby behandling av personopplysninger midlertidig eller definitivt, og myndighet til 

å bringe saker inn for rettsapparatet(4). 

4) I Schrems-dommen minnet Domstolen om at medlemsstatene og deres organer i henhold til artikkel 25 nr. 6 annet ledd i 

direktiv 95/46/EF skal treffe de nødvendige tiltak for å overholde EU-institusjonenes rettsakter, ettersom disse i 

prinsippet antas å være lovlige og dermed har rettsvirkning så lenge de ikke er trukket tilbake, opphevet innenfor 

rammen av en opphevingssak eller erklært ugyldige som følge av en begjæring om forhåndsavgjørelse eller en påstand 

om rettsstridighet.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 344 av 17.12.2016, s. 83, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 95/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 av 7.2.2019, s. 64. 

(1) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

(2) ECLI:EU:C:2015:650. 

(3) Kommisjonsvedtak 2000/520/EF av 26. juli 2000 i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF om tilstrekkeligheten av den 

beskyttelse som oppnås ved «trygg havn»-prinsippene for personvern og tilhørende vanlige spørsmål fra De forente staters handelsdepartement 

(EFT L 215 av 25.8.2000, s. 7). 

(4) Schrems, nr. 40 et seq., 101–103. 

2020/EØS/34/60 
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5) En kommisjonsbeslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå truffet i henhold til artikkel 25 nr. 6 i direktiv 95/46/EF er 

derfor bindende for alle organer i medlemsstatene som den er rettet til, herunder deres uavhengige tilsynsmyndigheter, i 

den grad den innebærer en tillatelse til å overføre personopplysninger fra medlemsstatene til tredjestaten som omfattes 

av beslutningen(1). Av dette følger at nasjonale tilsynsmyndigheter ikke kan treffe tiltak som er i strid med en 

kommisjonsbeslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå, f.eks. rettsakter der det fastsettes at nevnte beslutning er 

ugyldig, eller rettsakter der hensikten er å beslutte, med bindende virkning, at tredjestaten som omfattes av den, ikke 

sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå. I Schrems-dommen presiseres det at dette ikke er til hinder for at en nasjonal 

tilsynsmyndighet kan behandle en klage fra en person angående det nivået for vern av personopplysninger som sikres i 

en tredjestat som omfattes av en kommisjonsbeslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå, og, dersom den finner den 

velbegrunnet, å bringe sak inn for nasjonale domstoler slik at de, dersom de deler myndighetens tvil vedrørende 

kommisjonsbeslutningens gyldighet, kan framsette en begjæring om forhåndsavgjørelse med henblikk på å undersøke 

beslutningens gyldighet(2). 

6) Kommisjonsvedtak 2000/518/EF(3), 2002/2/EF(4), 2003/490/EF(5), 2003/821/EF(6), 2004/411/EF(7), 2008/393/EF(8), 

beslutning 2010/146/EU(9), 2010/625/EU(10) og 2011/61/EU(11) og Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2012/484/EU(12) og 2013/65/EU(13), som er beslutninger om tilstrekkelig beskyttelsesnivå, inneholder en begrensning 

av nasjonale tilsynsmyndigheters myndighet som kan sammenlignes med artikkel 3 nr. 1 første ledd i vedtak 

2000/520/EF, som Domstolen har erklært ugyldig. 

7) På bakgrunn av Schrems-dommen og i henhold til artikkel 266 i traktaten bør bestemmelsene i disse vedtak og 

beslutninger som begrenser nasjonale myndigheters myndighet, derfor erstattes. 

8) I Schrems-dommen presiserte Domstolen videre at ettersom det nivået for vern av personopplysninger som en tredjestat 

sikrer, kan endre seg, påhviler det Kommisjonen etter å ha truffet en beslutning i henhold til artikkel 25 nr. 6 i direktiv 

95/46/EF regelmessig å kontrollere om konstateringen av at den aktuelle tredjestaten sikrer et tilstrekkelige 

beskyttelsesnivå, fremdeles er saklig og rettslig begrunnet(14). På bakgrunn av konklusjonene i nevnte dom med hensyn 

til offentlige myndigheters tilgang til personopplysninger bør reglene og praksisen som gjelder for slikt innsyn, også 

overvåkes. 

9) For de stater som omfattes av en kommisjonsbeslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå, vil Kommisjonen derfor 

løpende overvåke utviklingstendenser, både i lovgivning og i praksis, som kan påvirke slike beslutningers virkemåte, 

herunder utviklingstendenser som gjelder offentlige myndigheters tilgang til personopplysninger. 

10) For å fremme en effektiv overvåking av virkemåten til gjeldende beslutninger om tilstrekkelig beskyttelsesnivå bør 

medlemsstatene underrette Kommisjonen om relevante tiltak som treffes av nasjonale tilsynsmyndigheter.  

  

(1) Schrems, nr. 51, 52 og 62. 

(2) Schrems, nr. 52, 62 og 65. 

(3) Kommisjonsvedtak 2000/518/EF av 26. juli 2000 om tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger i Sveits i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF (EFT L 215 av 25.8.2000, s. 1). 

(4) Kommisjonsvedtak 2002/2/EF av 20. desember 2001 i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF om tilstrekkelig vern av 

personopplysninger i den kanadiske lov om vern av personopplysninger og elektroniske dokumenter (EFT L 2 av 4.1.2002, s. 13). 

(5) Kommisjonsvedtak 2003/490/EF av 30. juni 2003 om tilstrekkelig vern av personopplysninger i Argentina i henhold til europaparlaments- 

og rådsdirektiv 95/46/EF (EUT L 168 av 5.7.2003, s. 19). 

(6) Kommisjonsvedtak 2003/821/EF av 21. november 2003 om tilstrekkelig vern av personopplysninger i Guernsey (EUT L 308 av 

25.11.2003, s. 27). 

(7) Kommisjonsvedtak 2004/411/EF av 28. april 2004 om tilstrekkelig vern av personopplysninger i Isle of Man (EUT L 151 av 30.4.2004, 

s. 48). 

(8) Kommisjonsvedtak 2008/393/EF av 8. mai 2008 om tilstrekkelig vern av personopplysninger i Jersey i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 95/46/EF (EUT L 138 av 28.5.2008, s. 21). 

(9) Kommisjonsbeslutning 2010/146/EU av 5. mars 2010 om tilstrekkeligheten av det vern som sikres ved den færøyske loven om behandling 

av personopplysninger, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF (EUT L 58 av 9.3.2010, s. 17). 

(10) Kommisjonsavgjerd 2010/625/EU av 19. oktober 2010 om tilstrekkeleg vern av personopplysningar i Andorra i medhald av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF (EUT L 277 av 21.10.2010, s. 27). 

(11) Kommisjonsbeslutning 2011/61/EU av 31. januar 2011 om tilstrekkelig vern av personopplysninger i Staten Israel i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF med hensyn til automatisk behandling av personopplysninger (EUT L 27 av 1.2.2011, s. 39). 

(12) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/484/EU av 21. august 2012 om tilstrekkelig vern av personopplysninger i Republikken 

Uruguay i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF med hensyn til elektronisk behandling av personopplysninger 

(EUT L 227 av 23.8.2012, s. 11). 

(13) Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 2013/65/EU av 19. desember 2012 om tilstrekkeleg vern av personopplysningar på New Zealand i 

medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF (EUT L 28 av 30.1.2013, s. 12). 

(14) Schrems, nr. 76. En slik kontroll skal alltid foretas når Kommisjonen mottar informasjon som gir berettiget grunn til tvil om dette. 
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11) Arbeidsgruppen for personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger nedsatt ved artikkel 29 i direktiv 

95/46/EF har avgitt uttalelse som det er tatt hensyn til ved utarbeidingen av denne beslutning. 

12) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 31 nr. 1 i direktiv 

95/46/EF. 

13) Vedtak 2000/518/EF, 2002/2/EF, 2003/490/EF, 2003/821/EF, 2004/411/EF, 2008/393/EF, beslutning 2010/146/EU, 

2010/625/EU og 2011/61/EU samt gjennomføringsbeslutning 2012/484/EU og 2013/65/EU bør derfor endres — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I vedtak 2000/518/EF gjøres følgende endringer: 

 1) Artikkel 3 skal lyde: 

«Artikkel 3 

Når vedkommende myndigheter i medlemsstatene utøver sin myndighet i henhold til artikkel 28 nr. 3 i direktiv 95/46/EF, 

og dette fører til innstilling av eller et endelig forbud mot overføring av opplysninger til Sveits for å beskytte 

enkeltpersoner i forbindelse med behandling av deres personopplysninger, skal den berørte medlemsstat uten opphold 

underrette Kommisjonen, som skal videresende denne informasjonen til de andre medlemsstatene.» 

 2) Ny artikkel 3a skal lyde: 

«Artikkel 3a 

1. Kommisjonen skal løpende overvåke utviklingstendenser i den sveitsiske rettsorden som kan påvirke dette vedtaks 

virkemåte, herunder når det gjelder offentlige myndigheters tilgang til personopplysninger, med henblikk på å vurdere om 

Sveits fortsatt sikrer et tilstrekkelig nivå for vern av personopplysninger. 

2. Medlemsstatene og Kommisjonen skal underrette hverandre om tilfeller der tiltak truffet av organer med ansvar for at 

personvernreglene overholdes i Sveits, ikke sikrer slik overholdelse. 

3. Medlemsstatene og Kommisjonen skal underrette hverandre om ethvert tegn på at sveitsiske offentlige myndigheter med 

ansvar for nasjonal sikkerhet, lovhåndheving eller andre offentlige interesser griper inn i den enkeltes rett til vern av egne 

personopplysninger ut over det som er strengt nødvendig, eller på at det ikke foreligger et effektivt rettslig vern mot slike 

inngrep. 

4. Dersom det foreligger dokumentasjon på at et tilstrekkelig nivå for vern av personopplysninger ikke lenger er sikret, 

herunder i situasjoner nevnt i nr. 2 og 3 i denne artikkel, skal Kommisjonen underrette vedkommende sveitsiske myndighet og 

om nødvendig framlegge et utkast til tiltak i samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 31 nr. 2 i direktiv 95/46/EF med 

sikte på å oppheve eller midlertidig oppheve dette vedtak eller begrense dets virkeområde.» 

Artikkel 2 

I vedtak 2002/2/EF gjøres følgende endringer: 

 1) Artikkel 3 skal lyde: 

«Artikkel 3 

Når vedkommende myndigheter i medlemsstatene utøver sin myndighet i henhold til artikkel 28 nr. 3 i direktiv 95/46/EF, 

og dette fører til innstilling av eller et endelig forbud mot overføring av opplysninger til en mottaker i Canada hvis 

virksomhet omfattes av den kanadiske lov om vern av personopplysninger og elektroniske dokumenter, for å beskytte 

enkeltpersoner i forbindelse med behandling av deres personopplysninger, skal den berørte medlemsstat uten opphold 

underrette Kommisjonen, som skal videresende denne informasjonen til de andre medlemsstatene.»  
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 2) Ny artikkel 3a skal lyde: 

«Artikkel 3a 

1. Kommisjonen skal løpende overvåke utviklingstendenser i den kanadiske rettsorden som kan påvirke dette vedtaks 

virkemåte, herunder når det gjelder offentlige myndigheters tilgang til personopplysninger, med henblikk på å vurdere om 

Canada fortsatt sikrer et tilstrekkelig nivå for vern av personopplysninger. 

2. Medlemsstatene og Kommisjonen skal underrette hverandre om tilfeller der tiltak truffet av organer med ansvar for at 

personvernreglene overholdes i Canada, ikke sikrer slik overholdelse. 

3. Medlemsstatene og Kommisjonen skal underrette hverandre om ethvert tegn på at kanadiske offentlige myndigheter 

med ansvar for nasjonal sikkerhet, lovhåndheving eller andre offentlige interesser griper inn i den enkeltes rett til vern av 

egne personopplysninger ut over det som er strengt nødvendig, eller på at det ikke foreligger et effektivt rettslig vern mot 

slike inngrep. 

4. Dersom det foreligger dokumentasjon på at et tilstrekkelig nivå for vern av personopplysninger ikke lenger er sikret, 

herunder i situasjoner som omfattes av nr. 2 og 3 i denne artikkel, skal Kommisjonen underrette vedkommende kanadiske 

myndighet og om nødvendig framlegge et utkast til tiltak i samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 31 nr. 2 i 

direktiv 95/46/EF med sikte på å oppheve eller midlertidig oppheve dette vedtak eller begrense dets virkeområde.» 

Artikkel 3 

I vedtak 2003/490/EF gjøres følgende endringer: 

 1) Artikkel 3 skal lyde: 

«Artikkel 3 

Når vedkommende myndigheter i medlemsstatene utøver sin myndighet i henhold til artikkel 28 nr. 3 i direktiv 95/46/EF, 

og dette fører til innstilling av eller et endelig forbud mot overføring av opplysninger til Argentina for å beskytte 

enkeltpersoner i forbindelse med behandling av deres personopplysninger, skal den berørte medlemsstat uten opphold 

underrette Kommisjonen, som skal videresende denne informasjonen til de andre medlemsstatene.» 

 2) Ny artikkel 3a skal lyde: 

«Artikkel 3a 

1. Kommisjonen skal løpende overvåke utviklingstendenser i den argentinske rettsorden som kan påvirke dette vedtaks 

virkemåte, herunder når det gjelder offentlige myndigheters tilgang til personopplysninger, med henblikk på å vurdere om 

Argentina fortsatt sikrer et tilstrekkelig nivå for vern av personopplysninger. 

2. Medlemsstatene og Kommisjonen skal underrette hverandre om tilfeller der tiltak truffet av organer med ansvar for at 

personvernreglene overholdes i Argentina, ikke sikrer slik overholdelse. 

3. Medlemsstatene og Kommisjonen skal underrette hverandre om ethvert tegn på at argentinske offentlige myndigheter 

med ansvar for nasjonal sikkerhet, lovhåndheving eller andre offentlige interesser griper inn i den enkeltes rett til vern av 

egne personopplysninger ut over det som er strengt nødvendig, eller på at det ikke foreligger et effektivt rettslig vern mot 

slike inngrep. 

4. Dersom det foreligger dokumentasjon på at et tilstrekkelig nivå for vern av personopplysninger ikke lenger er sikret, 

herunder i situasjoner nevnt i nr. 2 og 3 i denne artikkel, skal Kommisjonen underrette vedkommende argentinske 

myndighet og om nødvendig framlegge et utkast til tiltak i samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 31 nr. 2 i 

direktiv 95/46/EF med sikte på å oppheve eller midlertidig oppheve dette vedtak eller begrense dets virkeområde.»  
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Artikkel 4 

Artikkel 3 og 4 i vedtak 2003/821/EF skal lyde: 

«Artikkel 3 

Når vedkommende myndigheter i medlemsstatene utøver sin myndighet i henhold til artikkel 28 nr. 3 i direktiv 95/46/EF, 

og dette fører til innstilling av eller et endelig forbud mot overføring av opplysninger til Bailiwick of Guernsey for å 

beskytte enkeltpersoner i forbindelse med behandling av deres personopplysninger, skal den berørte medlemsstat uten 

opphold underrette Kommisjonen, som skal videresende denne informasjonen til de andre medlemsstatene. 

Artikkel 4 

1. Kommisjonen skal løpende overvåke utviklingstendenser i Guernseys rettsorden som kan påvirke dette vedtaks 

virkemåte, herunder når det gjelder offentlige myndigheters tilgang til personopplysninger, med henblikk på å vurdere om 

Guernsey fortsatt sikrer et tilstrekkelig nivå for vern av personopplysninger. 

2. Medlemsstatene og Kommisjonen skal underrette hverandre om tilfeller der tiltak truffet av organer med ansvar for at 

personvernreglene overholdes på Guernsey, ikke sikrer slik overholdelse. 

3. Medlemsstatene og Kommisjonen skal underrette hverandre om ethvert tegn på at offentlige myndigheter på 

Guernsey med ansvar for nasjonal sikkerhet, lovhåndheving eller andre offentlige interesser griper inn i den enkeltes rett til 

vern av egne personopplysninger ut over det som er strengt nødvendig, eller på at det ikke foreligger et effektivt rettslig 

vern mot slike inngrep. 

4. Dersom det foreligger dokumentasjon på at et tilstrekkelig nivå for vern av personopplysninger ikke lenger er sikret, 

herunder i situasjoner nevnt i nr. 2 og 3 i denne artikkel, skal Kommisjonen underrette vedkommende myndighet på 

Guernsey og om nødvendig framlegge et utkast til tiltak i samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 31 nr. 2 i 

direktiv 95/46/EF med sikte på å oppheve eller midlertidig oppheve dette vedtak eller begrense dets virkeområde.» 

Artikkel 5 

Artikkel 3 og 4 i vedtak 2004/411/EF skal lyde: 

«Artikkel 3 

Når vedkommende myndigheter i medlemsstatene utøver sin myndighet i henhold til artikkel 28 nr. 3 i direktiv 95/46/EF, 

og dette fører til innstilling av eller et endelig forbud mot overføring av opplysninger til Isle of Man for å beskytte 

enkeltpersoner i forbindelse med behandling av deres personopplysninger, skal den berørte medlemsstat uten opphold 

underrette Kommisjonen, som skal videresende denne informasjonen til de andre medlemsstatene. 

Artikkel 4 

1. Kommisjonen skal løpende overvåke utviklingstendenser i Isle of Mans rettsorden som kan påvirke dette vedtaks 

virkemåte, herunder når det gjelder offentlige myndigheters tilgang til personopplysninger, med henblikk på å vurdere om 

Isle of Man fortsatt sikrer et tilstrekkelig nivå for vern av personopplysninger. 

2. Medlemsstatene og Kommisjonen skal underrette hverandre om tilfeller der tiltak truffet av organer med ansvar for at 

personvernreglene overholdes på Isle of Man, ikke sikrer slik overholdelse. 

3. Medlemsstatene og Kommisjonen skal underrette hverandre om ethvert tegn på at offentlige myndigheter på Isle of 

Man med ansvar for nasjonal sikkerhet, lovhåndheving eller andre offentlige interesser griper inn i den enkeltes rett til vern 

av egne personopplysninger ut over det som er strengt nødvendig, eller på at det ikke foreligger et effektivt rettslig vern 

mot slike inngrep.  
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4. Dersom det foreligger dokumentasjon på at et tilstrekkelig nivå for vern av personopplysninger ikke lenger er sikret, 

herunder i situasjoner nevnt i nr. 2 og 3 i denne artikkel, skal Kommisjonen underrette vedkommende myndighet på Isle of 

Man og om nødvendig framlegge et utkast til tiltak i samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 31 nr. 2 i direktiv 

95/46/EF med sikte på å oppheve eller midlertidig oppheve dette vedtak eller begrense dets virkeområde.» 

Artikkel 6 

Artikkel 3 og 4 i vedtak 2008/393/EF skal lyde: 

«Artikkel 3 

Når vedkommende myndigheter i medlemsstatene utøver sin myndighet i henhold til artikkel 28 nr. 3 i direktiv 95/46/EF, 

og dette fører til innstilling av eller et endelig forbud mot overføring av opplysninger til Jersey for å beskytte 

enkeltpersoner i forbindelse med behandling av deres personopplysninger, skal den berørte medlemsstat uten opphold 

underrette Kommisjonen, som skal videresende denne informasjonen til de andre medlemsstatene. 

Artikkel 4 

1. Kommisjonen skal løpende overvåke utviklingstendenser i Jerseys rettsorden som kan påvirke dette vedtaks virkemåte, 

herunder når det gjelder offentlige myndigheters tilgang til personopplysninger, med henblikk på å vurdere om Jersey fortsatt 

sikrer et tilstrekkelig nivå for vern av personopplysninger. 

2. Medlemsstatene og Kommisjonen skal underrette hverandre om tilfeller der tiltak truffet av organer med ansvar for at 

personvernreglene overholdes på Jersey, ikke sikrer slik overholdelse. 

3. Medlemsstatene og Kommisjonen skal underrette hverandre om ethvert tegn på at offentlige myndigheter på Jersey med 

ansvar for nasjonal sikkerhet, lovhåndheving eller andre offentlige interesser griper inn i den enkeltes rett til vern av egne 

personopplysninger ut over det som er strengt nødvendig, eller på at det ikke foreligger et effektivt rettslig vern mot slike 

inngrep. 

4. Dersom det foreligger dokumentasjon på at et tilstrekkelig nivå for vern av personopplysninger ikke lenger er sikret, 

herunder i situasjoner nevnt i nr. 2 og 3 i denne artikkel, skal Kommisjonen underrette vedkommende myndighet på Jersey og 

om nødvendig framlegge et utkast til tiltak i samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 31 nr. 2 i direktiv 95/46/EF med 

sikte på å oppheve eller midlertidig oppheve dette vedtak eller begrense dets virkeområde.» 

Artikkel 7 

Artikkel 3 og 4 i beslutning 2010/146/EF skal lyde: 

«Artikkel 3 

Når vedkommende myndigheter i medlemsstatene utøver sin myndighet i henhold til artikkel 28 nr. 3 i direktiv 95/46/EF, 

og dette fører til innstilling av eller et endelig forbud mot overføring av opplysninger til en mottaker på Færøyene hvis 

virksomhet omfattes av den færøyske loven om behandling av personopplysninger, for å beskytte enkeltpersoner i 

forbindelse med behandling av deres personopplysninger, skal den berørte medlemsstat uten opphold underrette 

Kommisjonen, som skal videresende denne informasjonen til de andre medlemsstatene. 

Artikkel 4 

1. Kommisjonen skal løpende overvåke utviklingstendenser i den færøyske rettsorden som kan påvirke denne 

beslutnings virkemåte, herunder når det gjelder offentlige myndigheters tilgang til personopplysninger, med henblikk på å 

vurdere om Færøyene fortsatt sikrer et tilstrekkelig nivå for vern av personopplysninger. 

2. Medlemsstatene og Kommisjonen skal underrette hverandre om tilfeller der tiltak truffet av organer med ansvar for at 

personvernreglene overholdes på Færøyene, ikke sikrer slik overholdelse.  
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3. Medlemsstatene og Kommisjonen skal underrette hverandre om ethvert tegn på at færøyske offentlige myndigheter 

med ansvar for nasjonal sikkerhet, lovhåndheving eller andre offentlige interesser griper inn i den enkeltes rett til vern av 

egne personopplysninger ut over det som er strengt nødvendig, eller på at det ikke foreligger et effektivt rettslig vern mot 

slike inngrep. 

4. Dersom det foreligger dokumentasjon på at et tilstrekkelig nivå for vern av personopplysninger ikke lenger er sikret, 

herunder i situasjoner nevnt i nr. 2 og 3 i denne artikkel, skal Kommisjonen underrette vedkommende færøyske myndighet 

og om nødvendig framlegge et utkast til tiltak i samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 31 nr. 2 i direktiv 95/46/EF 

med sikte på å oppheve eller midlertidig oppheve denne beslutning eller begrense dens virkeområde.» 

Artikkel 8 

Artikkel 3 og 4 i beslutning 2010/625/EF skal lyde: 

«Artikkel 3 

Når dei rette styresmaktene i medlemsstatane utøver fullmakta si i medhald av artikkel 28 nr. 3 i direktiv 95/46/EF, og 

dette fører til innstilling av eller eit endeleg forbod mot overføring av opplysningar til Andorra for å verne einskildpersonar 

i samband med handsaming av personopplysningane deira, skal den medlemsstaten som det gjeld, straks melde frå til 

Kommisjonen, som skal sende denne informasjonen vidare til dei andre medlemsstatane. 

Artikkel 4 

1. Kommisjonen skal heile tida overvake utviklingstendensar i rettsskipnaden til Andorra som kan påverke verkemåten 

til denne avgjerda, også når det gjeld offentlege styresmakters tilgang til personopplysningar, med sikte på å vurdere om 

Andorra framleis sikrar eit tilstrekkeleg nivå for vern av personopplysningar. 

2. Medlemsstatane og Kommisjonen skal melde frå til kvarandre om tilfelle der tiltak som er gjorde av organ som har 

ansvar for samsvar med personvernreglane i Andorra, ikkje sikrar slikt samsvar. 

3. Medlemsstatane og Kommisjonen skal melde frå til kvarandre om alle teikn på at offentlege andorranske styresmakter 

med ansvar for nasjonal tryggleik, handheving av lova eller andre offentlege interesser grip inn i den retten som kvar einskild 

har til vern av eigne personopplysningar, ut over det som er strengt naudsynt, eller på at det ikkje finst eit effektivt rettsleg 

vern mot slike inngrep. 

4. Dersom det ligg føre dokumentasjon på at eit tilstrekkeleg nivå for vern av personopplysningar ikkje lenger er sikra, 

medrekna i dei situasjonane som er nemnde i nr. 2 og 3 i denne artikkelen, skal Kommisjonen melde frå til den rette 

andorranske styresmakta og om naudsynt leggje fram eit utkast til tiltak etter den framgangsmåten som er nemnd i artikkel 31 

nr. 2 i direktiv 95/46/EF, med sikte på å oppheve eller mellombels oppheve denne avgjerda eller avgrense verkeområdet 

hennar.» 

Artikkel 9 

Artikkel 3 og 4 i beslutning 2011/61/EF skal lyde: 

«Artikkel 3 

Når vedkommende myndigheter i medlemsstatene utøver sin myndighet i henhold til artikkel 28 nr. 3 i direktiv 95/46/EF, 

og dette fører til innstilling av eller et endelig forbud mot overføring av opplysninger til Staten Israel for å beskytte 

enkeltpersoner i forbindelse med behandling av deres personopplysninger, skal den berørte medlemsstat uten opphold 

underrette Kommisjonen, som skal videresende denne informasjonen til de andre medlemsstatene. 

Artikkel 4 

1. Kommisjonen skal løpende overvåke utviklingstendenser i den israelske rettsorden som kan påvirke denne 

beslutnings virkemåte, herunder når det gjelder offentlige myndigheters tilgang til personopplysninger, med henblikk på å 

vurdere om Staten Israel fortsatt sikrer et tilstrekkelig nivå for vern av personopplysninger.  
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2. Medlemsstatene og Kommisjonen skal underrette hverandre om tilfeller der tiltak truffet av organer med ansvar for at 

personvernreglene overholdes i Staten Israel, ikke sikrer slik overholdelse. 

3. Medlemsstatene og Kommisjonen skal underrette hverandre om ethvert tegn på at offentlige israelske myndigheter 

med ansvar for nasjonal sikkerhet, lovhåndheving eller andre offentlige interesser griper inn i den enkeltes rett til vern av 

egne personopplysninger ut over det som er strengt nødvendig, eller på at det ikke foreligger et effektivt rettslig vern mot 

slike inngrep. 

4. Dersom det foreligger dokumentasjon på at et tilstrekkelig nivå for vern av personopplysninger ikke lenger er sikret, 

herunder i situasjoner nevnt i nr. 2 og 3 i denne artikkel, skal Kommisjonen underrette vedkommende israelske myndighet 

og om nødvendig framlegge et utkast til tiltak i samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 31 nr. 2 i direktiv 95/46/EF 

med sikte på å oppheve eller midlertidig oppheve denne beslutning eller begrense dens virkeområde.» 

Artikkel 10 

Artikkel 2 og 3 i gjennomføringsbeslutning 2012/484/EF skal lyde: 

«Artikkel 2 

Når vedkommende myndigheter i medlemsstatene utøver sin myndighet i henhold til artikkel 28 nr. 3 i direktiv 95/46/EF, 

og dette fører til innstilling av eller et endelig forbud mot overføring av opplysninger til Republikken Uruguay for å 

beskytte enkeltpersoner i forbindelse med behandling av deres personopplysninger, skal den berørte medlemsstat uten 

opphold underrette Kommisjonen, som skal videresende denne informasjonen til de andre medlemsstatene. 

Artikkel 3 

1. Kommisjonen skal løpende overvåke utviklingstendenser i Republikken Uruguays rettsorden som kan påvirke denne 

beslutnings virkemåte, herunder når det gjelder offentlige myndigheters tilgang til personopplysninger, med henblikk på å 

vurdere om Republikken Uruguay fortsatt sikrer et tilstrekkelig nivå for vern av personopplysninger. 

2. Medlemsstatene og Kommisjonen skal underrette hverandre om tilfeller der tiltak truffet av organer med ansvar for at 

personvernreglene overholdes i Republikken Uruguay, ikke sikrer slik overholdelse. 

3. Medlemsstatene og Kommisjonen skal underrette hverandre om ethvert tegn på at offentlige uruguayanske 

myndigheter med ansvar for nasjonal sikkerhet, lovhåndheving eller andre offentlige interesser griper inn i den enkeltes 

rett til vern av egne personopplysninger ut over det som er strengt nødvendig, eller på at det ikke foreligger et effektivt 

rettslig vern mot slike inngrep. 

4. Dersom det foreligger dokumentasjon på at et tilstrekkelig nivå for vern av personopplysninger ikke lenger er sikret, 

herunder i situasjoner nevnt i nr. 2 og 3, skal Kommisjonen underrette vedkommende uruguayanske myndighet og om 

nødvendig framlegge et utkast til tiltak i samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 31 nr. 2 i direktiv 95/46/EF med 

sikte på å oppheve eller midlertidig oppheve denne beslutning eller begrense dens virkeområde.» 

Artikkel 11 

Artikkel 2 og 3 i gjennomføringsbeslutning 2013/65/EF skal lyde: 

«Artikkel 2 

Når dei rette styresmaktene i medlemsstatane utøver fullmakta si i medhald av artikkel 28 nr. 3 i direktiv 95/46/EF, og 

dette fører til innstilling av eller eit endeleg forbod mot overføring av opplysningar til New Zealand for å verne 

einskildpersonar i samband med handsaming av personopplysningane deira, skal den medlemsstaten som det gjeld, straks 

melde frå til Kommisjonen, som skal sende denne informasjonen vidare til dei andre medlemsstatane.  
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Artikkel 3 

1. Kommisjonen skal heile tida overvake utviklingstendensar i rettsskipnaden til New Zealand som kan påverke 

verkemåten til denne avgjerda, også når det gjeld offentlege styresmakters tilgang til personopplysningar, med sikte på å 

vurdere om New Zealand framleis sikrar eit tilstrekkeleg nivå for vern av personopplysningar. 

2. Medlemsstatane og Kommisjonen skal melde frå til kvarandre om tilfelle der tiltak som er gjorde av organ som har 

ansvar for samsvar med personvernreglane på New Zealand, ikkje sikrar slikt samsvar. 

3. Medlemsstatane og Kommisjonen skal melde frå til kvarandre om alle teikn på at offentlege newzealandske styresmakter 

med ansvar for nasjonal tryggleik, handheving av lova eller andre offentlege interesser grip inn i den retten som kvar einskild 

har til vern av eigne personopplysningar, ut over det som er strengt naudsynt, eller på at det ikkje finst eit effektivt rettsleg 

vern mot slike inngrep. 

4. Dersom det ligg føre dokumentasjon på at eit tilstrekkeleg nivå for vern av personopplysningar ikkje lenger er sikra, 

medrekna i dei situasjonane som er nemnde i nr. 2 og 3 i denne artikkelen, skal Kommisjonen melde frå til den rette 

newzealandske styresmakta og om naudsynt leggje fram eit utkast til tiltak etter den framgangsmåten som er nemnd i artikkel 

31 nr. 2 i direktiv 95/46/EF, med sikte på å oppheve eller mellombels oppheve denne avgjerda eller avgrense verkeområdet 

hennar.» 

Artikkel 12 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 16. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Věra JOUROVÁ 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/2297 

av 16. desember 2016 

om endring av vedtak 2001/497/EF og beslutning 2010/87/EU om standardkontraktsvilkår for overføring av 

personopplysninger til tredjestater og til databehandlere etablert i tredjestater i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 95/46/EF 

[meddelt under dokument K(2016) 8471](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i forbindelse 

med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger(1), særlig artikkel 26 nr. 4, 

etter samråd med EUs datatilsyn og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I sin dom av 6. oktober 2015 i sak C-362/14, Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner(2), fastslo Den 

europeiske unions domstol at Kommisjonen ved vedtakelse av artikkel 3 i vedtak 2000/520/EF(3) overskred den 

myndighet den er gitt i henhold til artikkel 25 nr. 6 i direktiv 95/46/EF, lest i lys av Den europeiske unions pakt om 

grunnleggende rettigheter, og erklærte artikkel 3 i nevnte vedtak ugyldig. 

2) Ved artikkel 3 nr. 1 første ledd i vedtak 2000/520/EF fastsettes restriktive vilkår for når nasjonale tilsynsmyndigheter 

kan beslutte å innstille overføring av opplysninger til en egensertifisert organisasjon i De forente stater, selv om 

Kommisjonen har konstatert at nivået for vern av personopplysninger er tilstrekkelig. 

3) I Schrems-dommen presiserte Domstolen at nasjonale tilsynsmyndigheter fortsatt har myndighet til å føre tilsyn med 

overføring av personopplysninger til en tredjestat som har vært omfattet av en kommisjonsbeslutning om tilstrekkelig 

beskyttelsesnivå, og at Kommisjonen ikke har myndighet til å begrense deres myndighet i henhold til artikkel 28  

i direktiv 95/46/EF. I henhold til denne artikkel er nevnte myndigheter særlig gitt undersøkelsesmyndighet, f.eks. 

myndighet til å samle inn all informasjon som er nødvendig for å kunne ivareta tilsynsoppgavene, myndighet til å gripe 

effektivt inn, f.eks. myndighet til å forby behandling av personopplysninger midlertidig eller definitivt, og myndighet til 

å bringe saker inn for rettsapparatet(4). 

4) I samme dom minnet Domstolen om at medlemsstatene og deres organer i henhold til artikkel 25 nr. 6 annet ledd  

i direktiv 95/46/EF skal treffe de nødvendige tiltak for å overholde EU-institusjonenes rettsakter, ettersom disse  

i prinsippet antas å være lovlige og dermed har rettsvirkning så lenge de ikke er trukket tilbake, opphevet innenfor 

rammen av en opphevingssak eller erklært ugyldige som følge av en begjæring om forhåndsavgjørelse eller en påstand 

om rettsstridighet. 

5) På tilsvarende måte er en kommisjonsbeslutning truffet i henhold til artikkel 26 nr. 4 i direktiv 95/46/EF bindene for alle 

organer i medlemsstatene som den er rettet til, herunder deres uavhengige tilsynsmyndigheter, i den grad den innebærer 

en anerkjennelse av at overføringer som finner sted på grunnlag av standardavtalevilkår fastsatt i beslutningen, gir 

tilstrekkelige garantier i henhold til artikkel 26 nr. 2 i nevnte direktiv. Dette hindrer ikke en nasjonal tilsynsmyndighet  

i å utøve sin myndighet til å kontrollere overføring av opplysninger, herunder myndigheten til å innstille eller forby en 

overføring av personopplysninger dersom den fastslår at overføringen utføres i strid med EUs personvernregelverk eller 

nasjonal personvernlovgivning, f.eks. dersom dataimportøren ikke overholder standardavtalevilkårene.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 344 av 17.12.2016, s. 100, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 95/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 av 7.2.2019, s. 64. 

(1) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

(2) ECLI:EU:C:2015:650. 

(3) Kommisjonsvedtak 2000/520/EF av 26. juli 2000 i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF om tilstrekkeligheten av den 

beskyttelse som oppnås ved «trygg havn»-prinsippene for personvern og tilhørende vanlige spørsmål fra De forente staters 

handelsdepartement (EFT L 215 av 25.8.2000, s. 7). 

(4) Schrems, nr. 40 et seq., 101–103. 
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6) Kommisjonsvedtak 2001/497/EF(1) og kommisjonsbeslutning 2010/87/EU(2) inneholder en begrensning av nasjonale 

tilsynsmyndigheters myndighet som kan sammenlignes med artikkel 3 nr. 1 første ledd i vedtak 2000/520/EF, som 

Domstolen har erklært ugyldig. 

7) På bakgrunn av Schrems-dommen og i henhold til artikkel 266 i traktaten bør bestemmelsene i dette vedtak og denne 

beslutning som begrenser nasjonale tilsynsmyndigheters myndighet, derfor erstattes. 

8) For å fremme en effektiv overvåking av virkemåten til gjeldende beslutninger om standardavtalevilkår bør 

medlemsstatene underrette Kommisjonen om relevante tiltak som treffes av nasjonale tilsynsmyndigheter. 

9) Arbeidsgruppen for personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger nedsatt ved artikkel 29 i direktiv 

95/46/EF har avgitt uttalelse som det er tatt hensyn til ved utarbeidingen av denne beslutning. 

10) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 31 nr. 1 i direktiv 

95/46/EF. 

11) Vedtak 2001/497/EF og beslutning 2010/87/EU bør derfor endres — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Artikkel 4 i vedtak 2001/497/EF skal lyde: 

«Artikkel 4 

Når vedkommende myndigheter i medlemsstatene utøver sin myndighet i henhold til artikkel 28 nr. 3 i direktiv 95/46/EF, 

og dette fører til innstilling av eller et endelig forbud mot overføring av opplysninger til tredjestater for å beskytte 

enkeltpersoner i forbindelse med behandling av deres personopplysninger, skal den berørte medlemsstat uten opphold 

underrette Kommisjonen, som skal videresende denne informasjonen til de andre medlemsstatene.» 

Artikkel 2 

Artikkel 4 i beslutning 2010/87/EU skal lyde: 

«Artikkel 4 

Når vedkommende myndigheter i medlemsstatene utøver sin myndighet i henhold til artikkel 28 nr. 3 i direktiv 95/46/EF, 

og dette fører til innstilling av eller et endelig forbud mot overføring av opplysninger til tredjestater for å beskytte 

enkeltpersoner i forbindelse med behandling av deres personopplysninger, skal den berørte medlemsstat uten opphold 

underrette Kommisjonen, som skal videresende denne informasjonen til de andre medlemsstatene.» 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 16. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Věra JOUROVÁ 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  

  

(1) Kommisjonsvedtak 2001/497/EF av 15. juni 2001 om standardkontraktsvilkår for overføring av personopplysninger til tredjestater i 

henhold til direktiv 95/46/EF (EFT L 181 av 4.7.2001, s. 19). 

(2) Kommisjonsbeslutning 2010/87/EU av 5. februar 2010 om standardkontraktsvilkår for overføring av personopplysninger til databehandlere 

etablert i tredjestater i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF (EUT L 39 av 12.2.2010, s. 5). 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/919 

av 27. mai 2016 

om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemene «Styring, kontroll og 

signal» i Den europeiske unions jernbanesystem(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i Fellesskapets jern-

banesystem(1), særlig artikkel 6 nr. 1 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsbeslutning 2012/88/EU(2), endret ved kommisjonsbeslutning 2012/696/EU(3) og (EU) 2015/14(4), 

fastsettes den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne (TSI) som gjelder for delsystemene for «Styring, kontroll og 

signal». 

2) I artikkel 12 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 881/2004(5) er det fastsatt at Det europeiske jernbanebyrå 

(heretter kalt «Byrået») skal sikre at TSI-ene tilpasses den tekniske utviklingen, markedsutviklingen og de samfunns-

messige kravene, og at det skal framlegge forslag for Kommisjonen om de endringene i TSI-ene som det anser for 

nødvendige. 

3) Den 10. desember 2015 utstedte Byrået en anbefaling om delsystemene for «Styring, kontroll og signal» (ERA-REC-

123-2015/REC). Denne forordning er basert på den anbefalingen. 

4) I samsvar med artikkel 5 nr. 6 i direktiv 2008/57/EF bør tekniske forhold som ikke omfattes av en TSI, identifiseres som 

åpne punkter som er underlagt nasjonale regler i hver medlemsstat. Ettersom det ikke finnes nye åpne punkter i denne 

forordning, bør de nasjonale reglene som inneholder vilkårene som skal være oppfylt ved verifiseringen av sam-

trafikkevne i henhold til artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2008/57/EF, og framgangsmåtene for samsvarsvurdering og 

verifisering som kreves for å anvende de nasjonale reglene, allerede ha blitt sendt til de andre medlemsstatene og 

Kommisjonen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 158 av 15.6.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 96/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 av 7.2.2019, s. 66. 

(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(2) Kommisjonsbeslutning 2012/88/EU av 25. januar 2012 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemene 

«Styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem (EUT L 51 av 23.2.2012, s. 1). 

(3) Kommisjonsbeslutning 2012/696/EU av 6. november 2012 om endring av beslutning 2012/88/EU om den tekniske spesifikasjonen for 

samtrafikkevne som gjelder for delsystemene «Styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem (EUT L 311 av 

10.11.2012, s. 3). 

(4) Kommisjonsbeslutning (EU) 2015/14 av 5. januar 2015 om endring av beslutning 2012/88/EU om den tekniske spesifikasjonen for 

samtrafikkevne som gjelder for delsystemene «Styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem (EUT L 3 av 7.1.2015, s. 44). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 881/2004 av 29. april 2004 om opprettelse av et europeisk jernbanebyrå («byråforordningen») 

(EUT L 164 av 30.4.2004, s. 1). 
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5) Klasse B-systemer hemmer i betydelig grad lokomotivers og motorvogners samtrafikkevne, men er nødvendige for å 

sørge for sikker drift der klasse A-systemer ikke er innført. Det er derfor viktig å unngå å skape ytterligere hindringer 

for samtrafikkevnen ved for eksempel å endre disse klasse B-systemene eller ved å innføre nye systemer. 

6) Det bør kreves en åpen og tydelig plan for innføring av Det europeiske togkontrollsystem (ETCS) og avvikling av klasse 

B-systemer, ettersom dette er et viktig element for å oppnå målene for det felles europeiske jernbaneområde. Dette er 

særlig viktig når den relevante særskilte overføringsenheten (STM) ikke er tilgjengelig på markedet. 

7) For å gi bedre innsyn i prøvingsprinsippene og berede grunnen for ytterligere harmonisering er det nødvendig å fastsette 

et krav om at tekniske regler og de driftsmessige prøvingsscenarioene offentliggjøres. 

8) Ettersom gjennomføringen av bestemmelsene i nr. 6.1.2.3 i vedlegget om åpenhet ved håndtering av opplysninger om 

verifisering av ETCS og GSM-R langs sporet krever effektivt samarbeid med infrastrukturforvaltningene, bør Byrået 

etablere egnede samarbeidsformer for innsamling av opplysninger og fastsette felles maler for å lette utveksling av 

opplysninger, idet det tas høyde for spørsmål om fortrolighet og immaterialrettigheter. 

9) Selv med en vellykket sertifiseringsprosess kan det ikke alltid utelukkes at når et delsystem for «Styring, kontroll og 

signal om bord» samhandler med et delsystem for «Styring, kontroll og signal langs sporet», kan det føre til at et av 

delsystemene gjentatte ganger ikke fungerer eller ikke fungerer som forventet under visse forhold. Dette kan skyldes 

mangler i spesifikasjonene, ulike tolkninger, konstruksjonsfeil eller at utstyr er feilmontert. En mer samordnet måte å 

gjennomføre kompatibilitetsprøving på bør innføres for å hjelpe operatører med å treffe gode beslutninger. 

10) Av hensyn til jernbanesektorens behov bør det innføres en ny versjon av ETCS (utgave 2 av referanseversjon 3). Denne 

versjonen er fullstendig bakoverkompatibel som dokumentert i rapporten «Baseline compatibility assessment» 

offentliggjort av Byrået, som beskriver kompatibilitetskontrollene som er utført av Byrået og sektoren for ETCS 

referanseversjon 3 (utgave 2 og vedlikeholdsutgave 1) og ETCS referanseversjon 2 fastsatt i vedlegget til denne 

forordning. 

11) Kommisjonen bør i neste arbeidsprogram for ordningen for et sammenkoplet Europa som omfatter en ERTMS-

prioritering, sikre støtteberettigelse for tiltak for å avhjelpe mulig inkompatibilitet hos eller mangler ved eksisterende 

anvendelser langs sporet som er i samsvar med referanseversjon 2, og utstyr om bord som er i samsvar med 

referanseversjon 3. 

12) Med tanke på at Det europeiske system for styring av jernbanetrafikk (ERTMS – European Rail Traffic Management 

System) er et komplekst programvarebasert system, og idet det tas hensyn til endringshåndteringssystemet som er 

opprettet og forvaltes av Byrået, og som samler inn tilbakemeldinger fra innføring av produkter og systemer og 

registrerer funnene i databasen over endringsanmodninger, bør Kommisjonen med jevne mellomrom anmode Byrået om 

å framlegge en vurdering av hvor kritisk funnene i databasen over endringsanmodninger er, for å føre opp kritiske feil i 

listen over mangler i TSI-er i samsvar med artikkel 7 i direktiv 2008/57/EF, og for å avgi tekniske uttalelser for å få 

rettet disse feilene. 

13) Investeringer langs sporet og om bord bør vernes ved å sikre ERTMS-spesifikasjonenes bakoverkompatibilitet og 

stabilitet som angitt i Byråets rapport «ERTMS Longer Term Perspective» (ERA-REP-150). 

14) Byrået bør så snart som mulig offentliggjøre et teknisk dokument med ytterligere opplysninger som skal vises i 

grensesnittet mellom lokomotivfører og maskin for å forbedre lokomotivførernes ergonomi. 

15) I artikkel 47 i forordning (EU) nr. 1315/2013(1) er det fastsatt at arbeidsplanen til den europeiske koordinatoren for 

ERTMS skal vedtas. Arbeidsplanen vil fastsette gjennomføringsreglene for ETCS-anlegg langs sporet. Inntil denne 

arbeidsplanen får anvendelse, bør den europeiske gjennomføringsplanen for ERTMS fastsatt i beslutning 2012/88/EU 

fortsatt få anvendelse.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1315/2013 av 11. desember 2013 om unionsretningslinjer for utviklingen av et transeuro-

peisk transportnett og om oppheving av beslutning nr. 661/2010/EU (EUT L 348 av 20.12.2013, s. 1). 
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16) Kommisjonsbeslutning 2012/88/EU bør derfor oppheves. 

17) Delsystemet «Rullende materiell – lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk» og delsystemene «Styring, 

kontroll og signal langs sporet» og «Styring, kontroll og signal om bord» har felles grensesnitt. Kommisjonsforordning 

(EU) nr. 1302/2014(1) bør derfor endres for å ta hensyn til endringene som innføres ved denne forordning. 

18) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 29 nr. 1 i direktiv 

2008/57/EF. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne (TSI) med hensyn til delsystemene for «Styring, kontroll og signal» i Den 

europeiske unions jernbanesystem, som fastsatt i vedlegget, vedtas. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  TSI-en får anvendelse på alle nye, oppgraderte eller fornyede delsystemer for «Styring, kontroll og signal langs sporet» og 

«Styring, kontroll og signal om bord» i jernbanesystemet som definert i nr. 2.3 og 2.4 i vedlegg II til direktiv 2008/57/EF. 

2.  TSI-en får ikke anvendelse på eksisterende delsystemer for «Styring, kontroll og signal langs sporet» og «Styring, kontroll 

og signal om bord» i jernbanesystemet som allerede er tatt i bruk på hele eller deler av en medlemsstats jernbanenett den dagen 

denne forordning trer i kraft, med mindre delsystemet skal fornyes eller oppgraderes i samsvar med artikkel 20 i direktiv 

2008/57/EF og avsnitt 7 i vedlegget. 

3.  TSI-en får anvendelse på følgende jernbanenett: 

a)  det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog som definert i nr. 1.1 i vedlegg I til direktiv 2008/57/EF, 

b)  det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog som definert i nr. 2.1 i vedlegg I til direktiv 2008/57/EF, 

c)  andre deler av nettet i Unionens jernbanesystem, etter utvidelsen av virkeområdet beskrevet i nr. 4 i vedlegg I til direktiv 

2008/57/EF, 

med unntak av de tilfellene som er nevnt i artikkel 1 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF. 

4.  Det tekniske og geografiske virkeområdet for TSI-en er fastsatt i nr. 1.1 og 1.2 i vedlegget. 

Artikkel 3 

Åpne punkter og særtilfeller 

1.  Innen seks måneder etter ikrafttredelsen av denne forordning skal hver medlemsstat sende de øvrige medlemsstatene og 

Kommisjonen en liste over organene som er utpekt i samsvar med artikkel 17 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF til å gjennomføre 

framgangsmåtene for samsvarsvurdering og verifisering med hensyn til  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1302/2014 av 18. november 2014 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til 

delsystemet «Rullende materiell - lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk» i Den europeiske unions jernbanesystem (EUT 

L 356 av 12.12.2014, s. 228). 
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a)  de åpne punktene angitt i vedlegg G, 

b)  særtilfellene angitt i nr. 7.6.2 i vedlegget. 

2.  Dersom en medlemsstat allerede har sendt disse opplysningene i henhold til tidligere kommisjonsbeslutninger, skal den 

anses å ha oppfylt forpliktelsen. 

Artikkel 4 

Langt framskredne prosjekter 

I samsvar med artikkel 9 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF skal hver medlemsstat oversende Kommisjonen en liste over prosjekter 

som er gjennomført på dens territorium, og som er langt framskredne. Listen skal sendes innen ett år etter denne forordnings 

ikrafttredelse. 

Artikkel 5 

Framlegging av opplysninger om verifisering av ETCS og GSM-R langs sporet 

I samsvar med nr. 6.1.2.3 i vedlegget skal medlemsstatene sikre at når prosessen med EF-verifisering av et delsystem for 

«Styring, kontroll og signal langs sporet» innledes, blir de tekniske reglene og de foreløpige driftsmessige prøvingsscenarioene 

for vekselvirkninger mellom systemets ETCS- og GSM-R-deler og tilsvarende deler i et delsystem for «Styring, kontroll og 

signal om bord» gjort tilgjengelige for Det europeiske jernbanebyrå så snart som mulig. Det europeiske jernbanebyrå skal 

underrettes om eventuelle endringer i driftsmessige prøvingsscenarioer som brukes i forbindelse med EF-verifisering. 

Artikkel 6 

Gjennomføring 

1.  Leverandører og søkere om tillatelse til ibruktaking skal sikre at alt utstyr som er nevnt i artikkel 2.1, og som skal brukes 

på jernbanenettene som er nevnt i artikkel 2 nr. 3, er i samsvar med TSI-en fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

2.  Meldte organer skal sørge for at sertifikater basert på TSI-en fastsatt i vedlegget til denne forordning, og særlig på 

bestemmelsene fastsatt i nr. 6, utstedes innenfor rammen av deres ansvarsområder i henhold til artikkel 13 og 18 i direktiv 

2008/57/EF. 

3.  De nasjonale sikkerhetsmyndighetene skal innenfor rammen av sine ansvarsområder i henhold til artikkel 16 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF(1) sikre at alt utstyr nevnt i artikkel 2 som er tatt i bruk på deres territorium, er i 

samsvar med TSI-en fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

4.  Medlemsstatene skal utarbeide en nasjonal gjennomføringsplan som beskriver hvilke tiltak de vil treffe for å overholde 

denne TSI-en, i samsvar med avsnitt 7 i vedlegget, og som angir framgangsmåten som skal følges for å innføre delsystemer for 

«Styring, kontroll og signal» med full samtrafikkevne. 

5.  Medlemsstatene skal innen ett år etter denne forordnings ikrafttredelse oversende sin nasjonale gjennomføringsplan til de 

øvrige medlemsstatene og Kommisjonen. 

Artikkel 7 

Tilgjengelighet av ETCS-produkter om bord som overholder spesifikasjonene for referanseversjon 3 

Byrået vil innen 1. januar 2018 utarbeide en rapport til Kommisjonen om tilgjengeligheten av ETCS-produkter om bord som 

overholder spesifikasjonene for referanseversjon 3. Kommisjonen vil framlegge rapporten for komiteen nevnt i artikkel 29 nr. 1 

i direktiv 2008/57/EF og treffe egnede tiltak.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF av 29. april 2004 om sikkerhet på Fellesskapets jernbaner og om endring av rådsdirektiv 

95/18/EF om lisenser til jernbaneforetak og direktiv 2001/14/EF om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet, innkreving av avgifter for 

bruk av jernbaneinfrastruktur og sikkerhetssertifisering (jernbanesikkerhetsdirektivet) (EUT L 164 av 30.4.2004, s. 44). 
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Artikkel 8 

Klasse B-systemer 

Medlemsstatene skal sikre at klasse B-systemenes funksjonalitet, yteevne og grensesnitt fortsatt er i samsvar med de gjeldende 

spesifikasjonene, unntatt når det kreves endringer for å avhjelpe sikkerhetsrelaterte feil i disse systemene. 

Artikkel 9 

EU-finansierte prosjekter 

1.  ETCS skal monteres i forbindelse med jernbaneinfrastrukturprosjekter som mottar økonomisk støtte fra europeiske fond, 

når 

1)  togkontrolldelen av et delsystem for «Styring, kontroll og signal» monteres for første gang, eller 

2)  det foretas oppgradering av delen for togkontroll i et delsystem for «Styring, kontroll og signal» som allerede er i drift, 

dersom oppgraderingen medfører endringer i delsystemets funksjoner eller yteevne. 

2.  Kommisjonen kan gi et unntak fra forpliktelsen fastsatt i numrene ovenfor dersom signalsystemet fornyes på korte (under 

150 km) og avbrutte linjeavsnitt, og forutsatt at ETCS monteres før det tidligste av de følgende to tidspunkter: 

— fem år etter at prosjektet er avsluttet, 

— på det tidspunktet linjeavsnittet koples sammen med en annen jernbanelinje med ETCS-utstyr. 

3.  Den berørte medlemsstaten skal oversende Kommisjonen en saksmappe med en økonomisk analyse av prosjektet som 

viser at det gir en betydelig økonomisk og/eller teknisk fordel å sette ERTMS i drift på det første av de to tidspunktene nevnt i 

forrige nummer, i stedet for i forbindelse med gjennomføringen av det EU-finansierte prosjektet. 

4.  Kommisjonen skal gå gjennom saksmappen og tiltakene som foreslås av medlemsstaten, og skal underrette komiteen 

nevnt i artikkel 29 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF om resultatet av gjennomgåelsen. Dersom Kommisjonen gir et unntak, skal 

medlemsstaten sikre at ERTMS blir montert før det første av de to tidspunktene nevnt i nr. 2. 

5.  Dette unntaket er ikke til hinder for at nr. 7.3.2.1, 7.3.2.2 og 7.3.2.3 i beslutning 2012/88/EU anvendes. 

Artikkel 10 

Feilkorrigering 

Dersom det oppdages feil som gjør at systemet ikke kan opprettholde normal drift, skal Byrået så snart som mulig offentliggjøre 

løsninger for å utbedre slike feil samt en vurdering av deres innvirkning på kompatibiliteten og stabiliteten til den pågående 

innføringen av ERTMS. Innen ett år etter anvendelsesdatoen for denne forordning skal Byrået oversende Kommisjonen en 

teknisk uttalelse om status for funnene i databasen over endringsanmodninger for ERTMS. Kommisjonen skal analysere den 

tekniske uttalelsen med bistand fra komiteen nevnt i artikkel 29 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF. Dersom disse feilene ikke berettiger 

en umiddelbar revisjon, kan Kommisjonen som fastsatt i artikkel 7 annet ledd i direktiv 2008/57/EF anbefale at den tekniske 

uttalelsen benyttes i påvente av revisjon av TSI-en. 

Artikkel 11 

Endring av TSI-en «Rullende materiell – lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk» 

Indeks nr. 1 i tabell J.2 i tillegg J til kommisjonsforordning (EU) nr. 1302/2014 skal lyde: 

«ERA/ERTMS/033281 rev 3.0» 
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Artikkel 12 

Oppheving 

Beslutning 2012/88/EU oppheves. 

Artikkel 13 

Overgangsbestemmelser 

Nr. 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4, og 7.3.5 i vedlegg III til beslutning 2012/88/EU får anvendelse fram til anvendelsesdatoen for gjennom-

føringsrettsaktene nevnt i artikkel 47 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1315/2013. 

Artikkel 14 

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 torsdag 27. mai 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 
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1.  INNLEDNING 

1.1. Teknisk virkeområde 

Denne TSI-en gjelder for delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» og delsystemet «Styring, kontroll og 

signal langs sporet». 

Denne TSI-en får anvendelse på delsystemene for «Styring, kontroll og signal langs sporet» i det jernbanenettet som 

er omhandlet i nr. 1.2 (Geografisk virkeområde) i denne TSI-en, og på delsystemene for «Styring, kontroll og signal 

om bord» i kjøretøyer som trafikkerer (eller forventes å trafikkere) jernbanenettet. Disse kjøretøyene tilhører en av 

følgende typer (som definert i nr. 1.2 og 2.2 i vedlegg I til direktiv 2008/57/EF): 

1)  Tog med forbrenningsdrift eller elektrisk drift. 

2)  Motorvogner med forbrenningsdrift eller elektrisk drift. 

3)  Passasjervogner, dersom de er utstyrt med et førerrom. 

4)  Mobilt utstyr til konstruksjon og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur, dersom det er utstyrt med et førerrom og 

er beregnet på transport på sine egne hjul.  
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1.2. Geografisk virkeområde 

Det geografiske virkeområdet for denne TSI-en er jernbanenettet i hele jernbanesystemet, som består av 

1)  det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog som beskrevet i nr. 1.1 i vedlegg I til direk-

tiv 2008/57/EF, 

2)  det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog som beskrevet i nr. 2.1 i vedlegg I til direk-

tiv 2008/57/EF, 

3)  andre deler av nettet i Unionens jernbanesystem, etter utvidelsen av virkeområdet beskrevet i nr. 4 i vedlegg I til 

direktiv 2008/57/EF, 

med unntak av de tilfellene som er nevnt i artikkel 1 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF. 

TSI-en får anvendelse på jernbanenett med sporvidde på 1 435 mm, 1 520 mm, 1 524 mm, 1 600 mm og 1 668 mm. 

Den får imidlertid ikke anvendelse på korte grenseoverganger med sporvidde på 1 520 mm som er forbundet med 

jernbanenett i tredjestater. 

1.3. Innholdet i denne TSI-en 

I samsvar med artikkel 5 nr. 3 i direktiv 2001/16/EF skal denne TSI-en 

1)  angi det tilsiktede virkeområdet – kapittel 2 (Definisjon av og virkeområde for delsystemet), 

2)  fastsette grunnleggende krav for delsystemene for «Styring, kontroll og signal» og deres grensesnitt mot andre 

delsystemer – kapittel 3 (De grunnleggende kravene til delsystemene for «Styring, kontroll og signal»), 

3)  fastsette de funksjonsspesifikasjonene og tekniske spesifikasjonene som må oppfylles av delsystemene og deres 

grensesnitt mot andre delsystemer – kapittel 4 (Beskrivelse av delsystemene), 

4)  angi hvilke samtrafikkomponenter og grensesnitt som skal omfattes av europeiske spesifikasjoner, herunder 

europeiske standarder, som er nødvendige for å nå målet om samtrafikkevne i Unionens jernbanesystem – 

kapittel 5 (Samtrafikkomponenter), 

5)  angi, for hvert enkelt tilfelle, hvilke framgangsmåter som skal brukes til samsvarsvurdering eller vurdering av 

bruksegnethet for samtrafikkomponentene og til EF-verifisering av delsystemene – kapittel 6 (Samsvarsvur-

dering og/eller vurdering av bruksegnethet for komponentene og verifisering av delsystemene), 

6)  angi strategien for gjennomføring av denne TSI-en – kapittel 7 (Gjennomføring av TSI-en for styring, kontroll 

og signal), 

7)  angi den faglige dyktigheten og hvilke vilkår for helse og sikkerhet på arbeidsplassen som kreves for personalet 

som arbeider med drift og vedlikehold av disse delsystemene og med gjennomføring av denne TSI-en – kapittel 

4 (Beskrivelse av delsystemene). 

I samsvar med artikkel 5 nr. 5 i direktiv 2008/57/EF er bestemmelsene om særtilfeller angitt i kapittel 7 (Gjennom-

føring av TSI-en for styring, kontroll og signal).  
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I kapittel 4 (Beskrivelse av delsystemene) i denne TSI-en fastsettes også drifts- og vedlikeholdsreglene som gjelder 

spesifikt for virkeområdet angitt i nr. 1.1 og 1.2 ovenfor. 

2.  DEFINISJON AV OG VIRKEOMRÅDE FOR DELSYSTEMENE 

2.1. Innledning 

Delsystemene for «Styring, kontroll og signal» er i vedlegg II til direktiv 2008/57/EF definert som «alt utstyr som er 

nødvendig for å kunne garantere sikkerhet og for å kunne styre og kontrollere bevegelsene til tog som har tillatelse 

til å trafikkere jernbanenettet». 

Delsystemene for «Styring, kontroll og signal» har følgende egenskaper: 

1)  De funksjonene som er grunnleggende for sikker styring av jernbanetrafikken, og som er grunnleggende for 

driften, herunder dem som kreves i situasjoner med driftsforstyrrelser(1). 

2)  Grensesnittene. 

3)  Det nivået for yteevne som kreves for å oppfylle de grunnleggende kravene. 

2.2. Virkeområde 

I TSI-en for delsystemene for «Styring, kontroll og signal» angis bare de kravene som er nødvendige for å sikre 

samtrafikkevnen i Unionens jernbanesystem og at de grunnleggende kravene oppfylles. 

Delsystemene for «Styring, kontroll og signal» omfatter følgende deler: 

1)  Togkontroll. 

2)  Talekommunikasjon via radio. 

3)  Dataradiokommunikasjon. 

4)  Togdeteksjon. 

Systemet for togkontroll i klasse A er ETCS(2), mens radiosystemet i klasse A er GSM-R. 

For togdeteksjon i klasse A angis i denne TSI-en bare kravene til grensesnittet mot andre delsystemer. 

Klasse B-systemene til det transeuropeiske jernbanesystem er et begrenset sett med eksisterende systemer for 

togkontroll som var i bruk i jernbanesystemet før 20. april 2001. 

Klasse B-systemene til andre deler av nettet i Den europeiske unions jernbanesystem er et begrenset sett med 

eksisterende systemer for togkontroll som var i bruk på dette nettet før 1. juli 2015. 

Listen over klasse B-systemer er fastsatt i Det europeiske jernbanebyrås tekniske dokument «List of CCS Class B 

systems, ERA/TD/2011-11, version 3.0». 

Kravene til delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» er angitt for mobilradio- og togkontrollsystemene i 

klasse A.  

  

(1) Situasjoner med driftsforstyrrelser er driftsformer beregnet på håndtering av feil. Dette er det tatt hensyn til under utformingen av 

delsystemene for «Styring, kontroll og signal». 

(2) I visse dokumenter som det vises til i denne TSI-en, brukes «ERTMS» (European Rail Traffic Management System) for å angi et system 

som omfatter både ETCS og GSM-R, og «ETCS» er angitt som «ERTMS/ETCS». 
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Kravene til delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» er angitt for 

1)  radionettet i klasse A, 

2)  togkontroll i klasse A, 

3)  grensesnittkravene for togdeteksjonssystemer, for å sikre kompatibilitet med rullende materiell. 

2.3. Anvendelsesnivåer (ETCS) 

De grensesnittene som er angitt i denne TSI-en, definerer hvordan dataoverføringen til og eventuelt fra togene skal 

gjennomføres. De ETCS-spesifikasjonene som denne TSI-en omfatter, gir forskjellige anvendelsesnivåer, og for en 

gjennomføring langs sporet er det mulig å velge den overføringsmåten som oppfyller de kravene som stilles til 

gjennomføringen. 

I denne TSI-en defineres kravene til alle anvendelsesnivåer. 

Et tog som er utstyrt med et system for togkontroll om bord av klasse A for et gitt anvendelsesnivå, skal kunne 

fungere på nevnte nivå og på alle lavere nivåer: 

— Et tog som er utstyrt med et system for togkontroll om bord av klasse A for nivå 2, skal kunne fungere på det 

nivået og på jernbanelinjer utstyrt for nivå 1. 

— Et tog som er utstyrt med et system for togkontroll om bord av klasse A for nivå 1, behøver ikke være utstyrt 

med en GSM-R-radio bare for ETCS-data, men skal allerede ha innført alle nivå 2- og nivå 3-funksjoner for å 

sikre at 

— dersom en GSM-R-radio bare for ETCS-data tilkoples på et senere tidspunkt, sikrer dette at det er utstyrt for 

nivå 2, 

— dersom en GSM-R-radio bare for ETCS-data og siste-vogn-kontroll tilkoples på et senere tidspunkt, sikrer 

dette at det er utstyrt for nivå 3. 

3.  DE GRUNNLEGGENDE KRAVENE TIL DELSYSTEMENE FOR «STYRING, KONTROLL OG SIGNAL» 

3.1. Allment 

I henhold til direktiv 2008/57/EF skal delsystemene og samtrafikkomponentene, herunder grensesnitt, oppfylle de 

grunnleggende kravene som er fastsatt i generelle vendinger i vedlegg III til direktivet. 

De grunnleggende kravene er: 

1)  sikkerhet, 

2)  pålitelighet og tilgjengelighet, 

3)  helse, 

4)  miljøvern, 

5)  teknisk kompatibilitet. 

De grunnleggende kravene til klasse A-systemer er beskrevet nedenfor. 

Ansvaret for kravene til klasse B-systemer påhviler den enkelte medlemsstat.  
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3.2. Særlige aspekter ved delsystemene for «Styring, kontroll og signal» 

3.2.1. Sikkerhet 

Hvert enkelt prosjekt som denne spesifikasjonen får anvendelse på, skal omfatte de tiltakene som er nødvendige for 

å sikre at risikoen for at en ulykke inntreffer innenfor virkeområdet for delsystemene for «Styring, kontroll og 

signal», ikke er høyere enn målet som kreves for driften. For dette formål får Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 402/2013(1), som nevnt i artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i direktiv 2004/49/EF (felles sikkerhets-

metode), anvendelse. 

For å sikre at sikkerhetstiltakene ikke skader samtrafikkevnen, skal kravene i den grunnleggende parameteren 

definert i nr. 4.2.1 (Sikkerhetsegenskaper for styring, kontroll og signal som har betydning for samtrafikkevnen) 

overholdes. 

For ETCS-systemer i klasse A skal sikkerhetsmålet fordeles mellom delsystemene «Styring, kontroll og signal om 

bord» og «Styring, kontroll og signal langs sporet». De detaljerte kravene angis i den grunnleggende parameteren 

definert i nr. 4.2.1 (Sikkerhetsegenskaper for styring, kontroll og signal som har betydning for samtrafikkevnen). 

Dette sikkerhetskravet skal oppfylles sammen med kravet om tilgjengelighet, slik det er angitt i nr. 3.2.2 (Pålitelighet 

og tilgjengelighet). 

3.2.2. Pålitelighet og tilgjengelighet 

For klasse A-systemet skal målene for pålitelighet og tilgjengelighet fordeles mellom delsystemene «Styring, 

kontroll og signal om bord» og «Styring, kontroll og signal langs sporet». De detaljerte kravene angis i den 

grunnleggende parameteren definert i nr. 4.2.1 (Sikkerhetsegenskaper for styring, kontroll og signal som har 

betydning for samtrafikkevnen). 

Risikonivået skal overvåkes, siden delsystemets bestanddeler eldes og slites. Kravene til vedlikehold angitt i nr. 4.5 

skal overholdes. 

3.2.3. Helse 

I samsvar med Unionens regelverk og nasjonal lovgivning som er forenlig med Unionens regelverk, skal det tas 

forholdsregler for å sikre at de materialene som brukes i samt prosjekteringen av delsystemene for «Styring, kontroll 

og signal», ikke utgjør noen helsefare for personer som har tilgang til dem. 

3.2.4. Miljøvern 

I samsvar med Unionens regelverk og nasjonal lovgivning som er forenlig med Unionens regelverk, skal 

1)  utstyret for styring, kontroll og signal, dersom det er utsatt for sterk varme eller brann, ikke overskride de 

grenseverdiene for utslipp av røyk eller gasser som kan skade miljøet, 

2)  utstyret for styring, kontroll og signal ikke inneholde stoffer som under normal bruk kan forurense miljøet 

unormalt mye, 

3)  utstyret for styring, kontroll og signal omfattes av gjeldende EU-regelverk for grenseverdier for utslipp av og 

følsomhet for elektromagnetisk interferens ved jernbanens faste eiendommer, 

4)  utstyret for styring, kontroll og signal oppfylle gjeldende regler for støyplager, 

5)  utstyret for styring, kontroll og signal ikke forårsake et uakseptabelt vibrasjonsnivå som kan skade infra-

strukturen (når infrastrukturen er vedlikeholdt på en riktig måte).  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 402/2013 av 30. april 2013 om den felles sikkerhetsmetoden for risikoevaluering og  

-vurdering og om oppheving av forordning (EF) nr. 352/2009 (EUT L 121 av 3.5.2013, s. 8). 
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3.2.5. Teknisk kompatibilitet 

Teknisk kompatibilitet omfatter de funksjonene, de grensesnittene og den yteevnen som kreves for å oppnå 

samtrafikkevne. 

Kravene til teknisk kompatibilitet er videre delt inn i følgende tre kategorier: 

1)  Den første kategorien fastsetter generelle konstruksjonskrav til samtrafikkevne, dvs. miljøforhold, intern elektro-

magnetisk kompatibilitet (EMC) innenfor jernbanens faste eiendommer, samt installasjon. Disse kravene til 

kompatibilitet er definert i dette kapittelet. 

2)  Den andre kategorien beskriver hvordan delsystemene for «Styring, kontroll og signal» skal anvendes teknisk, 

og hvilke funksjoner de skal ha for å sikre samtrafikkevne. Denne kategorien er definert i kapittel 4. 

3)  Den tredje kategorien beskriver hvordan delsystemene for «Styring, kontroll og signal» skal fungere for at 

samtrafikkevne skal kunne oppnås. Denne kategorien er definert i kapittel 4. 

3.2.5.1. Konst ru ks jonsmessig ko mpat ib i l i t e t  

3.2.5.1.1  Fysiske miljøforhold 

Utstyr for styring, kontroll og signal skal kunne fungere under de klimatiske og fysiske forholdene som kjennetegner 

det området der den relevante delen av Unionens jernbanesystem befinner seg. 

Kravene i den grunnleggende parameteren 4.2.16 (Konstruksjon av utstyr som brukes i delsystemene for «Styring, 

kontroll og signal») skal overholdes. 

3.2.5.1.2  In tern elektromagneti sk kompatib i l i te t  for  je rnbane 

I samsvar med Unionens regelverk og nasjonal lovgivning som er forenlig med Unionens regelverk, skal utstyret for 

styring, kontroll og signal verken forstyrre eller forstyrres av annet utstyr for styring, kontroll og signal eller andre 

delsystemer. 

Den grunnleggende parameteren for elektromagnetisk kompatibilitet mellom rullende materiell og utstyr for styring, 

kontroll og signal langs sporet er beskrevet i nr. 4.2.11 (Elektromagnetisk kompatibilitet). 

3.2.5.2. Kompatibi l i tet  fo r  styr ing,  kont rol l  og  signal  

I kapittel 4 fastsettes kravene til samtrafikkevne for delsystemene for «Styring, kontroll og signal». 

4.  BESKRIVELSE AV DELSYSTEMENE 

4.1. Innledning 

4.1.1. Grunnleggende parametrer 

I samsvar med de relevante grunnleggende kravene kjennetegnes delsystemene for «Styring, kontroll og signal» ved 

følgende grunnleggende parametrer: 

1)  Sikkerhetsegenskaper for styring, kontroll og signal som har betydning for samtrafikkevnen (nr. 4.2.1). 

2)  ETCS-funksjoner om bord (nr. 4.2.2). 

3)  ETCS-funksjoner langs sporet (nr. 4.2.3). 

4)  Mobile kommunikasjonsfunksjoner for GSM-R for jernbaner (nr. 4.2.4).  



Nr. 34/658 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.5.2020 

 

5)  Grensesnitt for overføring mellom ETCS og GSM-R (nr. 4.2.5). 

6)  Interne grensesnitt for styring, kontroll og signal om bord (nr. 4.2.6). 

7)  Interne grensesnitt for styring, kontroll og signal langs sporet (nr. 4.2.7). 

8)  Håndtering av kryptonøkler (nr. 4.2.8). 

9)  Håndtering av ETCS-ID (nr. 4.2.9). 

10)  Togdeteksjonssystemer (nr. 4.2.10). 

11)  Elektromagnetisk kompatibilitet mellom rullende materiell og utstyr for styring, kontroll og signal langs sporet 

(nr. 4.2.11). 

12)  ETCS DMI (grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin) (nr. 4.2.12). 

13)  GSM-R DMI (grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin) (nr. 4.2.13). 

14)  Grensesnitt mot lovpliktig registrering av data (nr. 4.2.14). 

15)  Synlighet av styrings-, kontroll- og signalelementer langs sporet (nr. 4.2.15). 

16)  Konstruksjon av utstyr som brukes i delsystemene for «Styring, kontroll og signal» (nr. 4.2.16). 

4.1.2. Oversikt over kravene 

Alle krav i nr. 4.2 (Funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner for delsystemene) knyttet til disse grunnleg-

gende parametrene får anvendelse på klasse A-systemet. 

Krav til klasse B-systemer og STM-er (som gjør det mulig for et system om bord av klasse A å fungere på klasse B-

infrastruktur) er den berørte medlemsstatens ansvar. 

Denne TSI-en bygger på prinsippene for hvordan delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» kan gjøres 

kompatibelt med delsystemene for «Styring, kontroll og signal om bord» som er i samsvar med TSI-en. For å nå 

dette målet 

1)  er funksjoner, grensesnitt og yteevne for delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» standardisert, noe 

som sikrer at hvert tog vil reagere på en forutsigbar måte på data som mottas fra utstyr langs sporet, 

2)  er delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» og kommunikasjonen spor til tog og tog til spor fullt ut 

standardisert i denne TSI-en. Spesifikasjonene som det vises til i numrene nedenfor, gjør det mulig å anvende 

funksjoner for styring, kontroll og signal langs sporet på en fleksibel måte, slik at de kan innarbeides i jernbane-

systemet på best mulig måte. Denne fleksibiliteten skal utnyttes uten å begrense bevegelse av delsystemer om 

bord som oppfyller kravene i TSI-en. 

Funksjonene for styring, kontroll og signal er klassifisert i kategorier som angir om de er valgfrie eller obligatoriske. 

Kategoriene er definert i spesifikasjonene nevnt i vedlegg A, og i disse tekstene er det også angitt hvordan 

funksjonene er klassifisert. 

I vedlegg A nr. 4.1c finnes en ordliste med ETCS-termer og -definisjoner som brukes i de spesifikasjonene som er 

nevnt i vedlegg A. 
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4.1.3. Deler av delsystemene for «Styring, kontroll og signal» 

I henhold til nr. 2.2 (Virkeområde) kan delsystemene for «Styring, kontroll og signal» inndeles videre. 

I tabellen nedenfor angis det hvilke grunnleggende parametrer som er relevante for hvert delsystem og for hver del. 

Tabell 4.1 

Delsystem Del Grunnleggende parametrer 

Styring, kontroll og signal om 

bord 

Togkontroll 4.2.1, 4.2.2, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.12, 

4.2.14, 4.2.16 

Talekommunikasjon via radio 4.2.1.2, 4.2.4.1, 4.2.4.2, 4.2.5.1, 4.2.13, 4.2.16 

Dataradiokommunikasjon 4.2.1.2, 4.2.4.1, 4.2.4.3, 4.2.5.1, 4.2.6.2, 4.2.16 

Styring, kontroll og signal langs 

sporet 

Togkontroll 4.2.1, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.15, 

4.2.16 

Radiokommunikasjon for tale 

og data 

4.2.1.2, 4.2.4, 4.2.5.1, 4.2.7, 4.2.16 

Togdeteksjon 4.2.10, 4.2.11, 4.2.16 

4.2. Funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner for delsystemene 

4.2.1. Sikkerhetsegenskaper for styring, kontroll og signal som har betydning for samtrafikkevnen 

Denne grunnleggende parameteren beskriver kravene til delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» og 

delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet», med henvisning til nr. 3.2.1 (Sikkerhet) og nr. 3.2.2 

(Pålitelighet og tilgjengelighet). 

For å oppnå samtrafikkevne skal følgende bestemmelser overholdes når delsystemet «Styring, kontroll og signal om 

bord» og delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» innføres: 

1)  Prosjektering, innføring og bruk av delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» og delsystemet «Styring, 

kontroll og signal langs sporet» skal ikke overføre noen ytterligere krav 

a)  til grensesnittet mellom delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» og delsystemet «Styring, kontroll 

og signal langs sporet» i tillegg til kravene angitt i denne TSI-en, 

b)  til andre delsystemer i tillegg til kravene angitt i de tilsvarende TSI-ene. 

2)  Kravene fastsatt i nr. 4.2.1.1 og 4.2.1.2 nedenfor skal overholdes. 

4.2.1.1. S ikkerhet  

Delsystemene «Styring, kontroll og signal om bord» og «Styring, kontroll og signal langs sporet» skal overholde 

kravene til ETCS-utstyr og -montering angitt i denne TSI-en. 

For faren «overskridelse av hastighets- og/eller avstandsgrenser angitt for ETCS» er det akseptable farenivået (THR) 

10–9 h–1 for tilfeldige feil, for både ETCS om bord og ETCS langs sporet. Se vedlegg A nr. 4.2.1 a. 

For å oppnå samtrafikkevne skal ETCS om bord fullt ut oppfylle alle krav som er angitt i vedlegg A nr. 4.2.1. 

Mindre strenge sikkerhetskrav kan aksepteres for ETCS langs sporet, forutsatt at, i kombinasjon med delsystemene 

for «Styring, kontroll og signal om bord» som er i samsvar med TSI-en, sikkerhetsnivået for tjenesten overholdes. 
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4.2.1.2. Pål i tel ighet/ t i lgjengel ighet  

Dette nummer behandler forekomsten av feiltilstander som ikke forårsaker sikkerhetsrisikoer, men som skaper 

driftsforstyrrelser hvis håndtering risikerer å forringe systemets overordnede sikkerhet. 

I forbindelse med denne parameteren betyr «feil» at en enhet ikke lenger kan utføre en påkrevd funksjon i henhold 

til kravene til yteevne, og «feiltilstand» er den virkning som gjør at feilen observeres. 

For å sikre at alle relevante infrastrukturforvaltninger og jernbaneforetak får alle opplysninger de trenger for å 

fastlegge hensiktsmessige framgangsmåter for håndtering av driftsforstyrrelser, skal den tekniske dokumentasjonen 

som følger med EF-verifiseringserklæringen for delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» eller «Styring, 

kontroll og signal langs sporet», inneholde de beregnede verdiene for tilgjengelighet og pålitelighet knyttet til 

feiltilstandene som påvirker evnen hos delsystemet for «Styring, kontroll og signal» til å overvåke sikker trafikk med 

ett eller flere kjøretøyer eller å opprette radiokommunikasjon mellom togledelsen og lokomotivførerne. 

Overholdelse av følgende beregnede verdier skal sikres: 

1)  Gjennomsnittlig antall driftstimer mellom feil i delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» som krever 

utkobling av togkontrollfunksjonene: [åpent punkt]. 

2)  Gjennomsnittlig antall driftstimer mellom feil i delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» som hindrer 

radiokommunikasjon mellom togledelsen og lokomotivføreren: [åpent punkt]. 

For å gi infrastrukturforvaltningene og jernbaneforetakene mulighet til å gjennom delsystemenes levetid overvåke 

risikonivået og overholdelsen av verdiene for pålitelighet og tilgjengelighet som brukes ved fastsettelse av fram-

gangsmåter for håndtering av driftsforstyrrelser, skal kravene til vedlikehold angitt i nr. 4.5 (Vedlikeholdsregler) 

overholdes. 

4.2.2. ETCS-funksjoner om bord 

Den grunnleggende parameteren for ETCS-funksjoner om bord beskriver alle funksjoner som kreves for å kjøre et 

tog på en sikker måte. Hovedfunksjonen er å sørge for automatisk togkontroll og automatiske signaler i førerrommet 

ved å 

1)  fastsette togegenskapene (for eksempel togets høyeste hastighet, bremsevirkning), 

2)  velge overvåkingsmetode på grunnlag av informasjonen fra utstyr langs sporet, 

3)  utføre funksjoner for måling av tilbakelagt strekning, 

4)  lokalisere toget i et koordinatsystem basert på Eurobalise-steder, 

5)  beregne den dynamiske hastighetsprofilen for kjøringen på grunnlag av togegenskaper og informasjon fra utstyr 

langs sporet, 

6)  overvåke den dynamiske hastighetsprofilen under kjøring, 

7)  sørge for inngrepsfunksjonen. 

Disse funksjonene skal innføres i samsvar med vedlegg A nr. 4.2.2 b, og deres yteevne skal være i samsvar med 

vedlegg A nr. 4.2.2 a. 

Kravene til prøvinger er angitt i vedlegg A nr. 4.2.2 c. 

ETCS-identitetene til utstyr skal forvaltes i samsvar med nr. 4.2.9 (Håndtering av ETCS-ID).  
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Hovedfunksjonen støttes av andre funksjoner, som vedlegg A nr. 4.2.2 a og vedlegg A nr. 4.2.2 b også får 

anvendelse på, sammen med følgende tilleggsspesifikasjoner: 

1)  Kommunikasjon med delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet». 

a)  Eurobalise-dataoverføring. Se nr. 4.2.5.2 (Eurobalise-kommunikasjon med toget). 

b)  Euroloop-dataoverføring. Se nr. 4.2.5.3 (Euroloop-kommunikasjon med toget). Denne funksjonen er valgfri 

om bord, med mindre Euroloop er montert langs sporet for ETCS nivå 1 og aktiveringshastigheten er satt til 

null av sikkerhetsmessige årsaker (for eksempel beskyttelse av farlige punkter). 

c)  Dataoverføring via radio for radio-infill. Se vedlegg A nr. 4.2.2 d, nr. 4.2.5.1 (Radiokommunikasjon med 

toget), nr. 4.2.6.2 (Grensesnitt mellom GSM-R-radiodatakommunikasjon og ETCS) og nr. 4.2.8 (Håndtering 

av kryptonøkler). Denne funksjonen er valgfri om bord, med mindre utstyr for dataoverføring via radio for 

radio-infill er montert langs sporet for ETCS-nivå 1 og aktiveringshastigheten er satt til null av 

sikkerhetsmessige årsaker (for eksempel beskyttelse av farlige punkter). 

d)  Dataoverføring via radio. Se nr. 4.2.5.1 (Radiokommunikasjon med toget), nr. 4.2.6.2 (Grensesnitt mellom 

GSM-R-radiodatakommunikasjon og ETCS) og nr. 4.2.8 (Håndtering av kryptonøkler). Obligatorisk om 

bord i toget bare ved bruk av utstyr på ETCS-nivå 2 eller 3. 

2)  Kommunikasjon med lokomotivføreren. Se vedlegg A nr. 4.2.2 e og nr. 4.2.12 (Grensesnitt mellom 

lokomotivfører og maskin i ETCS). 

3)  Kommunikasjon med STM. Se nr. 4.2.6.1 (Grensesnitt mellom ETCS og STM). Denne funksjonen omfatter 

a)  håndtering av STM-utdata, 

b)  framskaffelse av data til bruk for STM-en, 

c)  håndtering av STM-overganger. 

4)  Håndtering av opplysninger om at togsettet er fullstendig (siste-vogn-kontroll) — obligatorisk for nivå 3, ikke 

påkrevd for nivå 1 eller 2. 

5)  Overvåking av utstyret, og støtte i tilfelle driftsforstyrrelser. Denne funksjonen omfatter 

a)  oppstart av ETCS-funksjoner om bord, 

b)  støtte ved driftsforstyrrelser, 

c)  isolasjon av ETCS-funksjoner om bord. 

6)  Støtte av lovpliktig registrering av data. Se nr. 4.2.14 (Grensesnitt mot lovpliktig registrering av data). 

7)  Videresending av informasjon/instrukser og mottak av statusinformasjon fra rullende materiell 

a)  til grensesnittet mellom lokomotivfører og maskin. Se nr. 4.2.12 (grensesnitt mellom lokomotivfører og 

maskin i ETCS), 

b)  til/fra togets grensesnittenhet. Se vedlegg A nr. 4.2.2 f.  
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4.2.3. ETCS-funksjoner langs sporet 

Denne grunnleggende parameteren beskriver ETCS-funksjonene langs sporet. Den inneholder alle ETCS-funksjoner 

som muliggjør sikker kjøring for et bestemt tog. 

De viktigste funksjonene er 

1)  lokalisering av et bestemt tog i et koordinatsystem basert på Eurobalise-steder (nivå 2 og 3), 

2)  konvertering av informasjon fra signalutstyr langs sporet til standardformat for delsystemet «Styring, kontroll og 

signal om bord», 

3)  oversending av kjøretillatelser, herunder beskrivelse av spor og instrukser til et bestemt tog. 

Disse funksjonene skal innføres i samsvar med vedlegg A nr. 4.2.3 b, og deres yteevne skal være i samsvar med 

vedlegg A nr. 4.2.3 a. 

ETCS-identitetene til utstyr skal forvaltes i samsvar med nr. 4.2.9 (Håndtering av ETCS-ID). 

Hovedfunksjonen støttes av andre funksjoner, som vedlegg A nr. 4.2.3 a og vedlegg A nr. 4.2.3 b også får 

anvendelse på, sammen med følgende tilleggsspesifikasjoner: 

1)  Kommunikasjon med delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord». Den omfatter følgende: 

a)  Eurobalise-dataoverføring. Se nr. 4.2.5.2 (Eurobalise-kommunikasjon med toget) og nr. 4.2.7.4 (Eurobalise/ 

LEU). 

b)  Euroloop-dataoverføring. Se nr. 4.2.5.3 (Euroloop-kommunikasjon med toget) og nr. 4.2.7.5 (Euroloop/ 

LEU). Euroloop er relevant bare på nivå 1, og er da valgfritt. 

c)  Dataoverføring via radio for radio-infill. Se vedlegg A nr. 4.2.3 d, nr. 4.2.5.1 (Radiokommunikasjon med 

toget), nr. 4.2.7.3 (GSM-R og ETCS-funksjoner langs sporet) og nr. 4.2.8 (Håndtering av kryptonøkler). 

Radio-infill er relevant bare på nivå 1, og er da valgfritt. 

d)  Dataoverføring via radio. Se vedlegg nr. 4.2.5.1 (Radiokommunikasjon med toget), nr. 4.2.7.3 (GSM-R og 

ETCS-funksjoner langs sporet) og nr. 4.2.8 (Håndtering av kryptonøkler). Dataoverføring via radio er 

relevant bare på nivå 2 og 3. 

2)  Generering av informasjon/instrukser til ETCS om bord, f.eks. informasjon i forbindelse med lukking/åpning av 

luftventiler, senking/heving av strømavtakeren, å slå på/av hovedstrømbryteren, overgang fra trekkraftsystem A 

til trekkraftsystem B. Innføring av denne funksjonen er valgfri for utstyr langs sporet, men kan imidlertid være 

påkrevd i henhold til andre gjeldende TSI-er eller nasjonale regler eller gjennom anvendelse av risikoevaluering 

og -vurdering for å sikre sikker integrasjon av delsystemer. 

3)  Håndtering av overgangene mellom områder som overvåkes av forskjellige radioblokksentre (RBC-er) (relevant 

bare for nivå 2 og 3). Se nr. 4.2.7.1 (Funksjonelt grensesnitt mellom RBC-er) og nr. 4.2.7.2 (Teknisk grensesnitt 

mellom RBC-er). 

4.2.4. Mobile kommunikasjonsfunksjoner for GSM-R for jernbaner 

Denne grunnleggende parameteren beskriver radiokommunikasjonsfunksjonene. Slike funksjoner skal innføres i 

henholdsvis delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» og «Styring, kontroll og signal langs sporet» i samsvar 

med spesifikasjonene angitt nedenfor.  
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4.2.4.1. Grunnleggende kommunikasjonsfunksjon  

De generelle kravene er angitt i vedlegg A nr. 4.2.4 a. 

I tillegg skal følgende spesifikasjoner overholdes: 

1)  ASCI-funksjoner, vedlegg A nr. 4.2.4 b. 

2)  SIM-kort, vedlegg A nr. 4.2.4 c. 

3)  Stedsavhengig adressering, vedlegg A nr. 4.2.4 e. 

4.2.4.2. Programmer  for tale -  og dri f t skommunikasjon  

De generelle kravene er angitt i vedlegg A nr. 4.2.4 f. 

Kravene til prøvinger er angitt i vedlegg A nr. 4.2.4 g. 

I tillegg skal følgende spesifikasjoner overholdes: 

1)  Bekreftelse på anrop med høy prioritet, vedlegg A nr. 4.2.4 h. 

2)  Funksjonell adressering, vedlegg A nr. 4.2.4 j. 

3)  Presentasjon av funksjonelle numre, vedlegg A nr. 4.2.4 k. 

4)  Bruker-til-bruker-signaler, vedlegg A nr. 4.2.4 d. 

4.2.4.3. Datakommunikasjonsprogrammer  for ETCS  

De generelle kravene er angitt i vedlegg A nr. 4.2.4 f. 

Kravene til prøvinger er angitt i vedlegg A nr. 4.2.4 g. 

Den delen av delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» som har å gjøre med dataradiokommunikasjon, skal 

kunne støtte opprettelsen av minst to samtidige kommunikasjonsforbindelser til delsystemet «Styring, kontroll og 

signal langs sporet». 

Denne funksjonen er obligatorisk bare for ETCS-nivå 2 og 3 og radio-infill-applikasjoner. 

4.2.5. Grensesnitt for overføring mellom ETCS og GSM-R 

Denne grunnleggende parameteren angir kravene til overføring (air gap) mellom delsystemet «Styring, kontroll og 

signal langs sporet» og delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord», og den skal tas hensyn til i forbindelse 

med kravene til grensesnittene mellom ETCS- og GSM-R-utstyr, som angitt i nr. 4.2.6 (Interne grensesnitt for 

styring, kontroll og signal om bord) og nr. 4.2.7 (Interne grensesnitt for styring, kontroll og signal langs sporet). 

Denne grunnleggende parameteren omfatter 

1)  fysiske, elektriske og elektromagnetiske verdier som skal overholdes for å muliggjøre sikker drift,  
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2)  hvilken kommunikasjonsprotokoll som skal benyttes, 

3)  kommunikasjonskanalens tilgjengelighet. 

De gjeldende spesifikasjonene er oppført nedenfor. 

4.2.5.1. Radiokommunikasjon med toget  

Grensesnitt for klasse A-radiokommunikasjon skal benytte frekvensbåndet som er angitt i vedlegg A nr. 4.2.5 a og 

vedlegg A nr. 4.2.4 f. 

Delsystemene for «styring, kontroll og signal» skal vernes mot interferens i henhold til kravene angitt i vedlegg A 

nr. 4.2.4 f. 

Protokollene for datakommunikasjon skal være i samsvar med vedlegg A nr. 4.2.5 b. 

Dersom radio-infill innføres, skal kravene angitt i vedlegg A nr. 4.2.5 c overholdes. 

4.2.5.2. Eurobali se-kommunikasjon med toget  

Grensesnittene for Eurobalise-kommunikasjon skal være i samsvar med vedlegg A nr. 4.2.5 d. 

4.2.5.3. Euroloop-kommunikasjon  med toget  

Grensesnittene for Euroloop-kommunikasjon skal være i samsvar med vedlegg A nr. 4.2.5 e. 

4.2.6. Interne grensesnitt for styring, kontroll og signal om bord 

Denne grunnleggende parameteren består av tre deler. 

4.2.6.1. ETCS og togkontrol l  i  klasse  B  

Dersom ETCS-funksjoner og funksjoner for togkontroll i klasse B er montert om bord, kan overgangene mellom 

dem håndteres med et standardisert grensesnitt som angitt i vedlegg A nr. 4.2.6 a. 

Vedlegg A nr. 4.2.6 b angir K-grensesnittet (for å gjøre det mulig for visse STM-er å lese informasjon fra klasse B-

baliser gjennom ETCS-antennen om bord), mens vedlegg A nr. 4.2.6 c angir G-grensesnittet (overføringen mellom 

ETCS-antennen om bord og klasse B-baliser). 

Implementering av K-grensesnittet er valgfritt, men dersom det implementeres, skal det være i samsvar med vedlegg 

A nr. 4.2.6 b. 

Dersom K-grensesnittet implementeres, skal funksjonene i overføringskanalen om bord også kunne håndtere 

egenskapene i vedlegg A nr. 4.2.6 c. 

Dersom overføringene mellom ETCS og togkontroll om bord i klasse B ikke håndteres med bruk av det 

standardiserte grensesnittet som er angitt i vedlegg A nr. 4.2.6 a, skal det treffes tiltak for å sikre at den metoden som 

brukes, ikke stiller tilleggskrav til delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet». 

4.2.6.2. Grensesni t t  mel lom GSM-R-rad iodatakommunikasjon og ETCS 

Kravene til grensesnittet mellom klasse A-radioen og ETCS-funksjonen om bord er angitt i vedlegg A nr. 4.2.6 d. 

Dersom radio-infill innføres, skal kravene angitt i vedlegg A nr. 4.2.6 e overholdes.  
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4.2.6.3. Mål ing av t i lbakelagt  st rekning (odometri)  

Grensesnittet mellom funksjonen for måling av tilbakelagt strekning og ETCS-funksjonen om bord skal oppfylle 

kravene i vedlegg A nr. 4.2.6 f. Dette grensesnittet bidrar til denne grunnleggende parameteren bare når utstyret for 

måling av tilbakelagt strekning utgjør en separat samtrafikkomponent (se nr. 5.2.2, Gruppering av samtrafikkompo-

nenter). 

4.2.7. Interne grensesnitt for styring, kontroll og signal langs sporet 

Denne grunnleggende parameteren består av fem deler. 

4.2.7.1. Funksjonel t  grensesn it t  mel lom RBC -er 

Dette grensesnittet definerer de dataene som skal utveksles mellom radioblokksentre (RBC) som grenser opp mot 

hverandre, slik at et tog kan flyttes fra ett RBC-område til det neste på en sikker måte: 

1)  Informasjon fra «avsender-RBC» til «mottaker-RBC». 

2)  Informasjon fra «mottaker-RBC» til «avsender-RBC». 

Kravene er angitt i vedlegg A nr. 4.2.7 a. 

4.2.7.2. RBC/RBC 

Dette er det tekniske grensesnittet mellom to RBC-er. Kravene er angitt i vedlegg A nr. 4.2.7 b. 

4.2.7.3. GSM-R/ETCS langs sporet  

Dette er grensesnittet mellom klasse A-radiosystemet og ETCS-funksjoner langs sporet. Kravene er angitt i vedlegg 

A nr. 4.2.7 c. 

4.2.7.4. Eurobali se/LEU 

Dette er grensesnittet mellom Eurobalise og LEU-enheten. Kravene er angitt i vedlegg A nr. 4.2.7 d. 

Dette grensesnittet bidrar til denne grunnleggende parameteren bare når Eurobalise og LEU-enheter utgjør separate 

samtrafikkomponenter (se nr. 5.2.2, Gruppering av samtrafikkomponenter). 

4.2.7.5. Euroloop/LEU 

Dette er grensesnittet mellom Euroloop og LEU-enheten. Kravene er angitt i vedlegg A nr. 4.2.7 e. 

Dette grensesnittet bidrar til denne grunnleggende parameteren bare når Euroloop og LEU-enheter utgjør separate 

samtrafikkomponenter (se nr. 5.2.2, Gruppering av samtrafikkomponenter). 

4.2.8. Håndtering av kryptonøkler 

Denne grunnleggende parameteren angir kravene til håndtering av kryptonøkler som brukes til å sikre data som 

overføres via radio. 

Kravene er angitt i vedlegg A nr. 4.2.8 a. Bare krav knyttet til grensesnittene for utstyr for styring, kontroll og signal 

omfattes av denne TSI-ens virkeområde. 

4.2.9. Håndtering av ETCS-ID 

Denne grunnleggende parameteren gjelder ETCS-identiteter (ETCS-ID-er) for utstyr i delsystemet «Styring, kontroll 

og signal om bord» og delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet». 

Kravene er angitt i vedlegg A nr. 4.2.9 a.  
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4.2.10. Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Denne grunnleggende parameteren angir kravene til grensesnitt mellom togdeteksjonssystemer langs sporet og 

rullende materiell med hensyn til konstruksjon og drift av kjøretøyer. 

Kravene til grensesnitt som togdeteksjonssystemene skal oppfylle, er angitt i vedlegg A nr. 4.2.10 a. 

4.2.11. Elektromagnetisk kompatibilitet mellom rullende materiell og utstyr for styring, kontroll og signal langs sporet 

Denne grunnleggende parameteren angir kravene til grensesnitt med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet 

mellom rullende materiell og utstyr for styring, kontroll og signal langs sporet. 

Kravene til grensesnitt som togdeteksjonssystemet skal oppfylle, er angitt i vedlegg A nr. 4.2.11 a. 

4.2.12. Grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin i ETCS 

Denne grunnleggende parameteren beskriver den informasjonen som lokomotivføreren mottar fra ETCS, og som 

lokomotivføreren legger inn i ETCS-utstyret om bord. Se vedlegg A nr. 4.2.12 a. 

Den omfatter 

1)  ergonomi (herunder synlighet), 

2)  ETCS-funksjoner som skal vises, 

3)  ETCS-funksjoner som utløses av de dataene lokomotivføreren legger inn. 

4.2.13. Grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin i GSM-R 

Denne grunnleggende parameteren beskriver den informasjonen som lokomotivføreren mottar fra GSM-R, og som 

lokomotivføreren legger inn i GSM-R-utstyret om bord. Se vedlegg A nr. 4.2.13 a. 

Den omfatter 

1)  ergonomi (herunder synlighet), 

2)  GSM-R-funksjoner som skal vises, 

3)  utgående informasjon knyttet til anrop, 

4)  innkommende informasjon knyttet til anrop. 

4.2.14. Grensesnitt mot lovpliktig registrering av data 

Denne grunnleggende parameteren beskriver 

1)  datautveksling mellom ETCS om bord og det rullende materiellets ferdsskriver, 

2)  kommunikasjonsprotokoller, 

3)  fysisk grensesnitt. 

Se vedlegg A nr. 4.2.14 a. 
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4.2.15. Synlighet av styrings-, kontroll- og signalelementer langs sporet 

Denne grunnleggende parameteren beskriver 

1)  egenskapene til lysreflekterende skilt for å sikre korrekt synlighet, 

2)  egenskapene til markeringstavler med samtrafikkevne. 

Se vedlegg A nr. 4.2.15 a. 

I tillegg skal monteringen av styrings-, kontroll- og signalelementer langs sporet være kompatible med lokomotiv-

førerens synsfelt og med infrastrukturkravene. 

4.2.16. Konstruksjon av utstyr som brukes i delsystemene for «Styring, kontroll og signal» 

Det skal tas hensyn til miljøforholdene angitt i dokumentene oppført i vedlegg A tabell A2 i denne TSI-en. 

Materialkravene nevnt i forordning (EU) nr. 1302/2014 (TSI for lokomotiver og rullende materiell for passasjer-

transport) (f.eks. med hensyn til brannvern) skal overholdes av delsystemer for «Styring, kontroll og signal om 

bord». 

4.3. Funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner for grensesnittene mot andre delsystemer 

4.3.1. Grensesnitt mot delsystemet «Drift og trafikkstyring» 

Grensesnitt mot TSI-en for drift og trafikkstyring 

Henvisning til TSI-en for styring, kontroll og signal Henvisning til TSI-en for drift og trafikkstyring(1) 

Parameter Nummer Parameter Nummer 

Driftsregler (normale forhold og 

driftsforstyrrelser) 

4.4 Regelbok 4.2.1.2.1 

Driftsregler 4.4 

Synlighet av styrings-, kontroll- 

og signalelementer langs sporet 

4.2.15 Signalers og markerings-

punkters synlighet 

4.2.2.8 

Togets bremseevne og 

bremseegenskaper 

4.2.2 Bremseevne 4.2.2.6 

Bruk av sandingsutstyr 

Flenssmøring om bord 

Bruk av komposittbremseklosser 

4.2.10 Regelbok 4.2.1.2.1 

Grensesnitt mot lovpliktig 

registrering av data 

4.2.14 Registrering av data om bord 

på toget 

4.2.3.5 

Grensesnitt mellom 

lokomotivfører og maskin i 

ETCS 

4.2.12 Tognummer 4.2.3.2.1 

Grensesnitt mellom 

lokomotivfører og maskin i 

GSM-R 

4.2.13 Tognummer 4.2.3.2.1 

(1) Kommisjonsforordning (EU) 2015/995 av 8. juni 2015 om endring av beslutning 2012/757/EU om den tekniske spesifika-

sjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «Drift og trafikkstyring» i Den europeiske unions jernbanesystem (EUT 

L 165 av 30.6.2015, s. 1). 
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4.3.2. Grensesnitt mot delsystemet «Rullende materiell» 

Grensesnitt mot TSI-ene for rullende materiell 

Henvisning til TSI-en for styring, kontroll og signal Henvisning til TSI-ene for rullende materiell 

Parameter Nummer Parameter  Nummer 

Kompatibilitet med togdetek-

sjonssystemer langs sporet: 

kjøretøykonstruksjon 

4.2.10 Egenskaper for rullende 

materiell som er 

kompatible med togde-

teksjonssystemer basert 

på sporfelt 

TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog(1) 

 Hjulsatsens plassering 

 Aksellast 

 Sanding 

 Elektrisk motstand 

mellom hjulene 

TSI-en for rullende materiell for 

konvensjonelle tog(2) 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk(3) 

TSI-en for godsvogner(4) 

4.2.7.9.2 

4.2.3.2 

4.2.3.10 

4.2.3.3.1 

4.2.3.3.1.1 

4.2.3.3.1.1 

4.2.3.2 

Egenskaper for rullende 

materiell for kompatibili-

tet med togdeteksjons-

systemer basert på 

akseltellere 

TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

 Hjulsatsens geometri 

 Hjul 

TSI-en for rullende materiell for 

konvensjonelle tog 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

TSI-en for godsvogner 

4.2.7.9.2 

4.2.7.9.3 

4.2.3.3.1.2 

4.2.3.3.1.2 

4.2.3.3.1 

Egenskaper for rullende 

materiell for kompatibili-

tet med sløyfeutstyr 

TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

TSI-en for rullende materiell for 

konvensjonelle tog 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

TSI-en for godsvogner 

Ingen 

4.2.3.3.1.3 

4.2.3.3.1.3 

Ingen 

Elektromagnetisk kompatibilitet 

mellom rullende materiell og 

utstyr for styring, kontroll og 

signal langs sporet 

4.2.11 Egenskaper for rullende 

materiell som er kompa-

tible med togdeteksjons-

systemer basert på 

sporfelt 

TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

TSI-en for rullende materiell for 

konvensjonelle tog 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

TSI-en for godsvogner 

4.2.6.6.1 

4.2.3.3.1.1 

4.2.3.3.1.1 

Ingen 

 Egenskaper for rullende 

materiell for 

kompatibilitet med 

togdeteksjonssystemer 

basert på akseltellere 

TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

TSI-en for rullende materiell for 

konvensjonelle tog 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

TSI-en for godsvogner 

4.2.6.6.1 

4.2.3.3.1.2 

4.2.3.3.1.2 

Ingen 

Togets bremseevne og 

bremseegenskaper 

4.2.2 Nødbremsevirkning TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

 Nødbremsing 

 Driftsbremsing 

TSI-en for rullende materiell for 

konvensjonelle tog 

 Nødbremsing 

 Driftsbremsing 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

 Nødbremsing 

 Driftsbremsing 

TSI-en for godsvogner 

4.2.4.1 

4.2.4.4 

4.2.4.5.2 

4.2.4.5.3 

4.2.4.5.2 

4.2.4.5.3 

4.2.4.1.2 
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Grensesnitt mot TSI-ene for rullende materiell 

Henvisning til TSI-en for styring, kontroll og signal Henvisning til TSI-ene for rullende materiell 

Parameter Nummer Parameter  Nummer 

Plassering av antenner for styring, 

kontroll og signal om bord 

4.2.2 Kinematisk lasteprofil TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

TSI-en for rullende materiell for 

konvensjonelle tog 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

TSI-en for godsvogner 

4.2.3.1 

4.2.3.1 

4.2.3.1 

Ingen 

Utkopling av ETCS-funksjoner 

om bord 

4.2.2 Driftsregler TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

TSI-en for rullende materiell for 

konvensjonelle tog 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

TSI-en for godsvogner 

4.2.7.9.1 

4.2.12.3 

4.2.12.3 

Ingen 

Grensesnitt for data 4.2.2 Overvåkings- og 

diagnosekonsepter 

TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

TSI-en for rullende materiell for 

konvensjonelle tog 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

TSI-en for godsvogner 

4.2.7.10 

4.2.1.1 

4.2.1.1 

Ingen 

Synlighet av styrings-, kontroll- og 

signalelementer langs sporet 

4.2.15 Sikt ut 

Frontlykter 

TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

TSI-en for rullende materiell for 

konvensjonelle tog 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

TSI-en for godsvogner 

4.2.7.4.1.1 

4.2.7.1.1 

4.2.7.1.1 

Ingen 

Lokomotivførerens ytre 

synsfelt 

TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

 Synslinje 

 Frontrute 

TSI-en for rullende materiell for 

konvensjonelle tog 

 Synslinje 

Frontrute 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

 Synslinje 

 Frontrute 

TSI-en for godsvogner 

4.2.2.6 b 

4.2.2.7 

4.2.9.1.3.1 

4.2.9.2 

4.2.9.1.3.1 

4.2.9.2 

Ingen 

Grensesnitt mot lovpliktig 

registrering av data 

4.2.14 Ferdsskriver TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

TSI-en for rullende materiell for 

konvensjonelle tog 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

TSI-en for godsvogner 

4.2.7.10 

4.2.9.6 

4.2.9.6 

Ingen 

Kommandoer til utstyr til rullende 

materiell 

4.2.2 

4.2.3 

Faseskille TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

TSI-en for rullende materiell for 

konvensjonelle tog 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

TSI-en for godsvogner 

4.2.8.3.6.7 

4.2.8.2.9.8 

4.2.8.2.9.8 

Ingen 

Betjening av nødbrems 4.2.2 Betjening av nødbrems TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

TSI-en for rullende materiell for 

konvensjonelle tog 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

TSI-en for godsvogner 

Ingen 

4.2.4.4.1 

4.2.4.4.1 

Ingen 
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Grensesnitt mot TSI-ene for rullende materiell 

Henvisning til TSI-en for styring, kontroll og signal Henvisning til TSI-ene for rullende materiell 

Parameter Nummer Parameter  Nummer 

Konstruksjon av utstyr 4.2.16 Materialkrav TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

TSI-en for rullende materiell for 

konvensjonelle tog 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

TSI-en for godsvogner 

4.2.7.2.2 

4.2.10.2.1 

4.2.10.2.1 

Ingen 

(1) TSI-en for rullende materiell for høyhastighetstog er kommisjonsvedtak av 21. februar 2008 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne 

med hensyn til delsystemet «rullende materiell» i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (2008/232/EF) (EUT L 84 av 

26.3.2008, s. 132). 

(2) TSI-en for rullende materiell for konvensjonelle tog er kommisjonsbeslutning av 26. april 2011 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne 

med hensyn til delsystemet «Rullende materiell» – «Lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk» i det transeuropeiske jernbanesys-

tem for konvensjonelle tog (2011/291/EU) (EUT L 139 av 26.5.2011, s. 1). 

(3) TSI-en for lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk er kommisjonsforordning (EU) nr. 1302/2014 av 18. november 2014 om en 

teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «Rullende materiell – lokomotiver og rullende materiell for passasjer-

trafikk» i Den europeiske unions jernbanesystem (EUT L 356 av 12.12.2014, s. 228). 

(4) TSI-en for godsvogner er kommisjonsforordning (EU) nr. 321/2013 av 13. mars 2013 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som 

gjelder for delsystemet «Rullende materiell – godsvogner» i Den europeiske unions jernbanesystem, og om oppheving av vedtak 2006/861/EF 

(EUT L 104 av 12.4.2013, s. 1). 

4.3.3. Grensesnitt mot delsystemet «Infrastruktur» 

Grensesnitt mot TSI-en for infrastruktur 

Henvisning til TSI-en for styring, kontroll og signal Henvisning til TSI-en for infrastruktur 

Parameter Nummer Parameter  Nummer 

Togdeteksjonssystemer (plass til 

montering) 

4.2.10 Minste lasteprofil for infrastruk-

turene 

Frittromsprofil 

Frittromsprofil 

TSI-en for infrastruktur 

for høyhastighetstog(1) 

TSI-en for infrastruktur 

for konvensjonelle 

tog(2) 

TSI-en for infrastruk-

tur(3) 

4.2.3 

4.2.4.1 

4.2.3.1 

Eurobalise-kommunikasjon (plass til 

montering) 

4.2.5.2 Minste lasteprofil for infrastruk-

turene 

Frittromsprofil 

Frittromsprofil 

TSI-en for infrastruktur 

for høyhastighetstog 

TSI-en for infrstruktur 

for konvensjonelle tog 

TSI-en for infrastruktur 

4.2.3 

4.2.4.1 

4.2.3.1 

Euroloop-kommunikasjon (plass til 

montering) 

4.2.5.3 Minste lasteprofil for infrastruk-

turene 

Frittromsprofil 

Frittromsprofil 

TSI-en for infrastruktur 

for høyhastighetstog 

TSI-en for infrastruktur 

for konvensjonelle tog 

TSI-en for infrastruktur 

4.2.3 

4.2.4.1 

4.2.3.1 

Synlighet av styrings-, kontroll- og 

signalelementer langs sporet 

4.2.15 Minste lasteprofil for infrastruk-

turene 

Frittromsprofil 

Frittromsprofil 

TSI-en for infrastruktur 

for høyhastighetstog 

TSI-en for infrastruktur 

for konvensjonelle tog 

TSI-en for infrastruktur 

4.2.3 

4.2.4.1 

4.2.3.1 

(1) TSI-en for infrastruktur for høyhastighetstog er 2008/217/EF: Kommisjonsvedtak av 20. desember 2007 om en teknisk spesifikasjon for 

samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «infrastruktur» i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (EUT L 77 av 19.3.2008, s. 1). 

(2) TSI-en for infrastruktur for konvensjonelle tog er 2011/275/EU: Kommisjonsbeslutning av 26. april 2011 om den tekniske spesifikasjonen for 

samtrafikkevne for delsystemet «Infrastruktur» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (EUT L 126 av 14.5.2011, s. 53). 

(3) TSI-en for infrastruktur er kommisjonsforordning (EU) nr. 1299/2014 av 18. november 2014 om de tekniske spesifikasjonene for samtrafikk-

evne for delsystemet «Infrastruktur» i Den europeiske unions jernbanesystem (EUT L 356 av 12.12.2014, s. 1). 
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4.3.4. Grensesnitt mot delsystemet «Energi» 

Grensesnitt mot TSI-en for energi 

Henvisning til TSI-en for styring, kontroll og signal Henvisning til TSI-en for energi 

Parameter Nummer Parameter  Nummer 

Kommandoer til utstyr til rullende 

materiell 

4.2.2 

4.2.3 

Faseskillepunkter 

Systemskillepunkter 

Faseskillepunkter 

Systemskillepunkter 

Faseskillepunkter 

Systemskillepunkter 

TSI-en for energi for 

høyhastighetstog(1) 

TSI-en for energi for 

konvensjonelle tog(2) 

TSI-en for energi(3) 

4.2.21 

4.2.22 

4.2.19 

4.2.20 

4.2.15 

4.2.16 

(1) TSI-en for energi for høyhastighetstog er 2008/284/EF: Kommisjonsvedtak av 6. mars 2008 om en teknisk spesifikasjon for 

samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «energi» i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (EUT L 104 

av 14.4.2008, s. 1). 

(2) TSI-en for energi for konvensjonelle tog er 2011/274/EU: Kommisjonsbeslutning av 26. april 2011 om den tekniske spesifika-

sjonen for samtrafikkevne for delsystemet «Energi» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (EUT L 126 

av 14.5.2011, s. 1). 

(3) TSI-en for energi er kommisjonsforordning (EU) nr. 1301/2014 av 18. november 2014 om de tekniske spesifikasjonene for 

samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «Energi» i Unionens jernbanesystem (EUT L 356 av 12.12.2014, s. 179). 

4.4. Driftsregler 

Reglene for drift av jernbanetransport med ETCS og GSM-R er angitt i TSI-en for drift og trafikkstyring. 

4.5. Vedlikeholdsregler 

Vedlikeholdsreglene for de delsystemene som omfattes av denne TSI-en, skal sikre at verdiene som angis i de 

grunnleggende parametrene angitt i kapittel 4, holdes innenfor de grensene som kreves, gjennom hele levetiden til 

delsystemene. I forbindelse med forebyggende vedlikehold eller reparasjon kan det imidlertid skje at delsystemet 

ikke klarer å overholde de verdiene som er angitt i de grunnleggende parametrene, og vedlikeholdsreglene skal sikre 

at sikkerheten ikke blir påvirket av slik virksomhet. 

Den enheten som er ansvarlig for delsystemene for «Styring, kontroll og signal», skal utarbeide vedlikeholdsregler 

med sikte på å nå de ovennevnte målene. Som bistand til utarbeidelsen av disse reglene skal kravene nedenfor 

overholdes. 

4.5.1. Utstyrsprodusentens ansvar 

Produsenten av utstyr som inngår i delsystemet, skal angi 

1)  alle vedlikeholdskrav og framgangsmåter for vedlikehold (herunder helseovervåking, diagnostisering av 

hendelser, prøvingsmetoder og prøvingsverktøy samt krav til faglig dyktighet) som er nødvendige for å oppnå 

grunnleggende krav og verdier angitt i de obligatoriske kravene i denne TSI-en gjennom hele levetiden til 

utstyret (transport og oppbevaring før installering, normal drift, feil, reparasjoner, kontroll og vedlikehold, 

demontering osv.), 

2)  risiko for helse og sikkerhet som kan påvirke offentligheten og vedlikeholdspersonalet, 

3)  vilkårene for basisvedlikehold, dvs. definisjonen av øyeblikkelig utskiftbare enheter (Line Replaceable Units, 

LRU-er), definisjonen av godkjente kompatible versjoner av maskinvare og programvare, framgangsmåtene for 

utskifting av defekte LRU-er og vilkårene for å oppbevare LRU-er og for å reparere defekte LRU-er, 

4)  de kontrollene som skal gjennomføres dersom utstyret blir utsatt for uvanlig hard belastning (f.eks. ved 

ugunstige miljøforhold eller unormale støt), 
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5)  de kontrollene som skal utføres i forbindelse med vedlikehold av annet utstyr enn utstyr for styring, kontroll og 

signal, og som påvirker delsystemene for «Styring, kontroll og signal» (f.eks. endring av hjuldiameteren). 

4.5.2. Ansvar for den som søker om verifisering av delsystemet 

Søkeren skal 

1)  sikre at vedlikeholdskravene beskrevet i nr. 4.5.1 (Utstyrsprodusentens ansvar) er definert for alle komponenter 

innenfor denne TSI-ens virkeområde, uavhengig av om de er samtrafikkomponenter eller ikke, 

2)  oppfylle de ovennevnte kravene, idet det tas hensyn til de risikoene som skyldes vekselvirkninger mellom for-

skjellige komponenter i delsystemet og grensesnittene mot andre delsystemer. 

4.6. Faglige kvalifikasjoner 

Produsentene av utstyret og delsystemet skal gi opplysninger som er tilstrekkelige til å definere den faglige dyktigheten 

som kreves for montering, sluttkontroll og vedlikehold av delsystemene for «Styring, kontroll og signal». Se nr. 4.5 

(Vedlikeholdsregler). 

4.7. Helse- og sikkerhetsvilkår 

Det skal tas forholdsregler for å sikre vedlikeholds- og driftspersonalets helse og sikkerhet i samsvar med Unionens 

regelverk og nasjonal lovgivning som er forenlig med Unionens regelverk. 

Produsentene skal angi hvilke risikoer for helse og sikkerhet som kan oppstå ved bruk og vedlikehold av deres utstyr 

og delsystemer. Se nr. 4.4 (Driftsregler) og nr. 4.5 (Vedlikeholdsregler). 

4.8. Registre 

Dataene som skal leveres til registrene nevnt i artikkel 34 og 35 i direktiv 2008/57/EF, er de som er angitt i 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/665/EU(1) og Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/ 

EU(2). 

5.  SAMTRAFIKKOMPONENTER 

5.1. Definisjon 

I henhold til artikkel 2 bokstav f) i direktiv 2008/57/EF er samtrafikkomponenter «enhver enkeltstående komponent, 

gruppe av komponenter, underenhet eller fullstendig enhet av utstyr som inngår i eller er bestemt til å inngå i et 

delsystem, og som samtrafikkevnen til jernbanesystemet direkte eller indirekte er avhengig av. Begrepet «kompo-

nent» omfatter både materielle og immaterielle produkter, som programvare.» 

5.2. Liste over samtrafikkomponenter 

5.2.1. Grunnleggende samtrafikkomponenter 

De grunnleggende samtrafikkomponentene i delsystemene for «Styring, kontroll og signal» er definert i 

1)  tabell 5.1.a for delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord», 

2)  tabell 5.2.a for delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet». 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/665/EU av 4. oktober 2011 om det europeiske registeret over godkjente typer jernbane-

kjøretøyer (EUT L 264 av 8.10.2011, s. 32). 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU av 15. september 2011 om de felles spesifikasjonene for registeret over jernbane-

infrastruktur (EUT L 256 av 1.10.2011, s. 1). 
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5.2.2. Gruppering av samtrafikkomponenter 

Funksjonene til grunnleggende samtrafikkomponenter kan kombineres slik at de danner en gruppe. Denne gruppen 

defineres så av disse funksjonene og av sine gjenværende eksterne grensesnitt. Dersom en gruppe dannes på denne 

måten, skal den betraktes som en samtrafikkomponent. 

1)  I tabell 5.1.b er gruppene av samtrafikkomponenter i delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» oppført. 

2)  I tabell 5.2.b er gruppene av samtrafikkomponenter i delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» 

oppført. 

5.3. Komponentenes yteevne og spesifikasjoner 

For hver grunnleggende samtrafikkomponent eller gruppe av samtrafikkomponenter beskriver tabellene i kapittel 5 

følgende: 

1)  I kolonne 3: Funksjoner og grensesnitt. Bemerk at noen samtrafikkomponenter har funksjoner og/eller grense-

snitt som er valgfrie. 

2)  I kolonne 4: De obligatoriske spesifikasjonene for samsvarsvurderingen av hver enkelt funksjon eller grensesnitt 

(der det er relevant) ved henvisning til det aktuelle nummeret i kapittel 4. 

Tabell 5.1.a 

Grunnleggende samtrafikkomponenter i delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» 

1 2 3 4 

Nr. Samtrafikkomponent Egenskaper 

Særlige krav som skal 

vurderes med henvisning 

til kapittel 4 

1 ETCS om bord Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

4.2.1 

4.5.1 

ETCS-funksjoner om bord (unntatt måling av tilbakelagt 

strekning) 

4.2.2 

Grensesnitt for overføring mellom ETCS og GSM-R 

— RBC (nivå 2 og 3) 

— Radio-infill-enhet (valgfritt på nivå 1) 

— Eurobalise-overføring 

— Euroloop-overføring (valgfritt på nivå 1) 

4.2.5 

4.2.5.1 

4.2.5.1 

4.2.5.2 

4.2.5.3 

Grensesnitt 

— STM (implementering av K-grensesnittet er valgfritt) 

— GSM-R-radio bare for ETCS-data 

— Måling av tilbakelagt strekning (odometri) 

— System for håndtering av kryptonøkler 

— Håndtering av ETCS-ID 

— Grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin i 

ETCS 

— Toggrensesnitt 

— Ferdsskriver om bord 

4.2.6.1 

4.2.6.2 

4.2.6.3 

4.2.8 

4.2.9 

4.2.12 

4.2.2 

4.2.14 

Konstruksjon av utstyr 4.2.16 
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1 2 3 4 

Nr. Samtrafikkomponent Egenskaper 

Særlige krav som skal 

vurderes med henvisning 

til kapittel 4 

2 Utstyr for måling av til-

bakelagt strekning 

Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

4.2.1 

4.5.1 

ETCS-funksjoner om bord: Bare måling av tilbakelagt 

strekning 

4.2.2 

Grensesnitt 

— ETCS om bord 4.2.6.3 

Konstruksjon av utstyr 4.2.16 

3 Grensesnitt mot ekstern 

STM 

Grensesnitt 

— ETCS om bord 

4.2.6.1 

4 GSM-R-togradio 

Merknad: SIM-kort, 

antenne, tilkoplings-

kabler og filtre utgjør 

ikke en del av denne 

samtrafikkomponenten 

Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

Merknad: Ingen krav til sikkerhet 

4.2.1 

4.5.1 

Grunnleggende kommunikasjonsfunksjoner 4.2.4.1 

Programmer for tale- og driftskommunikasjon 4.2.4.2 

Grensesnitt 

— GSM-R-overføring 

— Grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin i 

GSM-R 

4.2.5.1 

4.2.13 

Konstruksjon av utstyr 4.2.16 

5 GSM-R-radio bare for 

ETCS-data 

Merknad: SIM-kort, 

antenne, tilkoplings-

kabler og filtre utgjør 

ikke en del av denne 

samtrafikkomponenten 

Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

Merknad: Ingen krav til sikkerhet 

4.2.1 

4.5.1 

Grunnleggende kommunikasjonsfunksjoner 4.2.4.1 

Kommunikasjonsprogrammer for ETCS-data 4.2.4.3 

Grensesnitt 

— ETCS om bord 

— GSM-R-overføring 

4.2.6.2 

4.2.5.1 

Konstruksjon av utstyr 4.2.16 

6 SIM-kort for GSM-R 

Merknad: GSM-R-

nettoperatøren har 

ansvar for å levere til 

jernbaneforetakene 

SIM-kortene som skal 

settes inn i GSM-R-

terminalutstyret 

Grunnleggende kommunikasjonsfunksjoner 4.2.4.1 

Konstruksjon av utstyr 4.2.16 
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Tabell 5.1.b 

Grupper av samtrafikkomponenter i delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» 

Denne tabellen er et eksempel for å vise strukturen. Andre grupper er tillatt. 

1 2 3 4 

Nr. 
Gruppering av 

samtrafikkomponenter 
Egenskaper 

Særlige krav som skal 

vurderes med henvisning 

til kapittel 4 

1 ETCS om bord 

Utstyr for måling av til-

bakelagt strekning 

Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

4.2.1 

4.5.1 

ETCS-funksjoner om bord 4.2.2 

Grensesnitt for overføring mellom ETCS og GSM-R 

— RBC (nivå 2 og 3) 

— Radio-infill-enhet (valgfritt på nivå 1) 

— Eurobalise-overføring 

— Euroloop-overføring (valgfritt på nivå 1) 

4.2.5 

4.2.5.1 

4.2.5.1 

4.2.5.2 

4.2.5.3 

Grensesnitt 

— STM (implementering av K-grensesnittet er valgfritt) 

— GSM-R-radio bare for ETCS-data 

— System for håndtering av kryptonøkler 

— Håndtering av ETCS-ID 

— Grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin i 

ETCS 

— Toggrensesnitt 

— Ferdsskriver om bord 

4.2.6.1 

4.2.6.2 

4.2.8 

4.2.9 

4.2.12 

4.2.2 

4.2.14 

Konstruksjon av utstyr 4.2.16 

Tabell 5.2.a 

Grunnleggende samtrafikkomponenter i delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» 

1 2 3 4 

Nr. Samtrafikkomponent Egenskaper 

Særlige krav som skal 

vurderes med henvisning 

til kapittel 4 

1 RBC Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

4.2.1 

4.5.1 

ETCS-funksjoner langs sporet (omfatter ikke kom-

munikasjon via Eurobalise, radio-infill og Euroloop) 

4.2.3 

Grensesnitt for overføring mellom ETCS og GSM-R: 

bare radiokommunikasjon med toget 

4.2.5.1 
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1 2 3 4 

Nr. Samtrafikkomponent Egenskaper 

Særlige krav som skal 

vurderes med henvisning 

til kapittel 4 

  Grensesnitt 

— Tilgrensende RBC 

— Dataradiokommunikasjon 

— System for håndtering av kryptonøkler 

— Håndtering av ETCS-ID 

4.2.7.1, 4.2.7.2 

4.2.7.3 

4.2.8 

4.2.9 

Konstruksjon av utstyr 4.2.16 

2 Radio-infill-enhet Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

4.2.1 

4.5.1 

ETCS-funksjoner langs sporet (omfatter ikke 

kommunikasjon via Eurobalise, Euroloop og nivå 2- og 

3-funksjoner) 

4.2.3 

Grensesnitt for overføring mellom ETCS og GSM-R: 

Bare radiokommunikasjon med toget 

4.2.5.1 

Grensesnitt 

— Dataradiokommunikasjon 

— System for håndtering av kryptonøkler 

— Håndtering av ETCS-ID 

— Sikringsanlegg og LEU 

4.2.7.3 

4.2.8 

4.2.9 

4.2.3 

Konstruksjon av utstyr 4.2.16 

3 Eurobalise Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

4.2.1 

4.5.1 

Grensesnitt for overføring mellom ETCS og GSM-R: 

Bare Eurobalise-kommunikasjon med toget 

4.2.5.2 

Grensesnitt 

— LEU – Eurobalise 

4.2.7.4 

Konstruksjon av utstyr 4.2.16 

4 Euroloop Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

4.2.1 

4.5.1 

Grensesnitt for overføring mellom ETCS og GSM-R: 

bare Euroloop-kommunikasjon med toget 

4.2.5.3 

Grensesnitt 

— LEU — Euroloop 

4.2.7.5 

Konstruksjon av utstyr 4.2.16 
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1 2 3 4 

Nr. Samtrafikkomponent Egenskaper 

Særlige krav som skal 

vurderes med henvisning 

til kapittel 4 

5 LEU — Eurobalise Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

4.2.1 

4.5.1 

ETCS-funksjoner langs sporet (omfatter ikke kom-

munikasjon via radio-infill, Euroloop og nivå 2- og 3-

funksjoner) 

4.2.3 

Grensesnitt 

— LEU – Eurobalise 

4.2.7.4 

Konstruksjon av utstyr 4.2.16 

6 LEU Euroloop Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

4.2.1 

4.5.1 

ETCS-funksjoner langs sporet (omfatter ikke kom-

munikasjon via radio-infill, Eurobalise og nivå 2- og 3-

funksjoner) 

4.2.3 

Grensesnitt 

— LEU — Euroloop 

4.2.7.5 

Konstruksjon av utstyr 4.2.16 

Tabell 5.2.b 

Grupper av samtrafikkomponenter i delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» 

Denne tabellen er et eksempel for å vise strukturen. Andre grupper er tillatt. 

1 2 3 4 

Nr. 
Gruppering av sam-

trafikkomponenter 
Egenskaper 

Særlige krav som skal 

vurderes med henvisning 

til kapittel 4 

1 Eurobalise 

LEU — Eurobalise 

Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

4.2.1 

4.5.1 

ETCS-funksjoner langs sporet (omfatter ikke kom-

munikasjon via Euroloop og nivå 2- og nivå 3-

funksjoner) 

4.2.3 

Grensesnitt for overføring mellom ETCS og GSM-R: 

bare Eurobalise-kommunikasjon med toget 

4.2.5.2 

Konstruksjon av utstyr 4.2.16 
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1 2 3 4 

Nr. 
Gruppering av sam-

trafikkomponenter 
Egenskaper 

Særlige krav som skal 

vurderes med henvisning 

til kapittel 4 

2 Euroloop 

LEU — Euroloop 

Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

4.2.1 

4.5.1 

ETCS-funksjoner langs sporet (omfatter ikke kom-

munikasjon via Eurobalise og nivå 2- og 3-funksjoner) 

4.2.3 

Grensesnitt for overføring mellom ETCS og GSM-R: 

bare Euroloop-kommunikasjon med toget 

4.2.5.3 

Konstruksjon av utstyr 4.2.16 

6.  SAMSVARSVURDERING OG/ELLER VURDERING AV BRUKSEGNETHET FOR KOMPONENTENE OG VERIFISERING 

AV DELSYSTEMENE 

6.1. Innledning 

6.1.1. Generelle prinsipper 

6.1.1.1. Samsvar med grunnleggende parametrer  

Oppfyllelse av de grunnleggende kravene nevnt i kapittel 3 i denne TSI-en skal sikres gjennom samsvar med de 

grunnleggende parametrene angitt i kapittel 4. 

Samsvaret skal påvises gjennom 

1)  samsvarsvurdering av samtrafikkomponentene angitt i kapittel 5 (se nr. 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4), 

2)  verifisering av delsystemene (se nr. 6.3 og 6.4.1). 

6.1.1.2. Grunnleggende krav som oppfyl les g jennom nasjonale regler  

I visse tilfeller kan noen av de grunnleggende kravene bli oppfylt gjennom nasjonale regler på grunn av 

1)  bruken av klasse B-systemer, 

2)  åpne punkter i TSI-en, 

3)  unntak i henhold til artikkel 9 i direktiv 2008/57/EF, 

4)  særtilfeller beskrevet i nr. 7.6. 

I slike tilfeller har de berørte medlemsstatene ansvaret for at samsvarsvurderingen gjennomføres i henhold til meldte 

framgangsmåter. Se nr. 6.4.2. 
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6.1.1.3. Manglende gjennomføring av al le  kravene i  de nne TSI -en 

Når det gjelder kontroll av hvorvidt grunnleggende krav er oppfylt gjennom samsvar med de grunnleggende 

parametrene, og uten at forpliktelsene angitt i kapittel 7 i denne TSI-en berøres, kan det utstedes henholdsvis EF-

samsvarssertifikater eller EF-verifiseringssertifikater for samtrafikkomponenter og delsystemer for «Styring, kontroll 

og signal» som ikke omfatter alle funksjoner, all yteevne og alle grensesnitt som angitt i kapittel 4 (herunder 

spesifikasjonene nevnt i vedlegg A), på følgende vilkår for utstedelse og bruk av sertifikatene: 

1)  Den som søker om EF-verifisering av et delsystem for «Styring, kontroll og signal langs sporet», har ansvaret 

for å avgjøre hvilke funksjoner, hvilken yteevne og hvilke grensesnitt som må være til stede for at målene for 

tjenesten skal nås, og for å sikre at ingen krav som strider mot eller overskrider TSI-en, eksporteres til 

delsystemene for «Styring, kontroll og signal om bord». 

2)  Driften av et delsystem for «Styring, kontroll og signal om bord» som ikke omfatter alle funksjoner, all yteevne 

og alle grensesnitt angitt i denne TSI-en, kan være underlagt vilkår eller restriksjoner av hensyn til kompa-

tibilitet og/eller sikker integrasjon med delsystemer for «Styring, kontroll og signal langs sporet». Uten at de 

oppgaver som påhviler et meldt organ i henhold til relevant EU-regelverk og tilhørende dokumenter, berøres, er 

den som søker om EF-verifisering, ansvarlig for å sikre at den tekniske dokumentasjonen gir alle opplysninger 

som en operatør trenger for å identifisere slike vilkår og restriksjoner. 

3)  Medlemsstaten kan av behørig begrunnede årsaker nekte å godkjenne ibruktaking av, eller pålegge vilkår og 

restriksjoner på drift av, delsystemer for «Styring, kontroll og signal» som ikke omfatter alle funksjoner, all 

yteevne og alle grensesnitt angitt i denne TSI-en. 

Dersom en samtrafikkomponent eller et delsystem for «Styring, kontroll og signal» ikke omfatter alle funksjoner, all 

yteevne og alle grensesnitt angitt i denne TSI-en, får bestemmelsene i nr. 6.4.3 anvendelse. 

6.1.2. Prinsipper for prøving av ETCS og GSM-R 

6.1.2.1. Mål  

Målet som skal oppnås, er at et delsystem for «Styring, kontroll og signal om bord» som omfattes av en EF-

verifiseringserklæring, bør kunne kjøres på alle delsystemer for «Styring, kontroll og signal langs sporet» som 

omfattes av en EF-verifiseringserklæring, på de vilkårene som er angitt i denne TSI-en, uten ytterligere verifise-

ringer. 

Dette målet nås gjennom 

1)  regler for utforming og montering av delsystemene «Styring, kontroll og signal om bord» og «Styring, kontroll 

og signal langs sporet», 

2)  prøvingsspesifikasjoner for å bevise at delsystemene «Styring, kontroll og signal om bord» og «Styring, kontroll 

og signal langs sporet» oppfyller kravene i denne TSI-en og er innbyrdes kompatible. 

6.1.2.2. Dri f t smessige prøvingsscenar ioer  

I denne TSI-en menes med «driftsmessig prøvingsscenario» en beskrivelse av jernbanesystemets planlagte drift i 

situasjoner som er relevante for ETCS og GSM-R (f.eks. når et tog kommer inn på et utstyrt område, oppstart av et 

tog, passering av et stoppsignal), ved hjelp av en rekke hendelser langs sporet og om bord som er knyttet til eller 

påvirker delsystemet «Styring, kontroll og signal» (f.eks. sending/mottak av meldinger, overskridelse av en farts-

grense, operatørenes handlinger(1) og spesifiserte tidsforløp mellom dem.  

  

(1) Med operatør menes brukeren av systemet. 
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Driftsmessige prøvingsscenarioer er basert på de tekniske reglene som er vedtatt for prosjektet. 

Det skal være mulig å kontrollere samsvar mellom en faktisk gjennomføring og et driftsmessig prøvingsscenario ved 

å samle inn opplysninger gjennom lett tilgjengelige grensesnitt (fortrinnsvis standardgrensesnittene angitt i denne 

TSI-en). 

6.1.2.3. Krav 

For å bidra til å nå målet nevnt ovenfor skal medlemsstatene sikre at når prosessen med EF-verifisering av et delsystem 

for «Styring, kontroll og signal langs sporet» innledes, blir de tekniske reglene og de foreløpige driftsmessige 

prøvingsscenarioene for vekselvirkninger mellom systemets ETCS- og GSM-R-deler og tilsvarende deler i et delsystem 

for «Styring, kontroll og signal om bord» gjort tilgjengelige for Det europeiske jernbanebyrå så snart som mulig. Det 

europeiske jernbanebyrå skal underrettes om eventuelle endringer i driftsmessige prøvingsscenarioer som brukes i 

forbindelse med EF-verifisering. 

De tekniske reglene for ETCS- og GSM-R-delene montert langs sporet og de tilhørende driftsmessige prøvings-

scenarioene for delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» som gjøres tilgjengelige, skal være tilstrekkelig til 

å beskrive alle planlagte former for drift av systemet som er relevant for delsystemet «Styring, kontroll og signal langs 

sporet» under normale forhold og i identifiserte situasjoner med driftsforstyrrelser, og 

1)  skal være forenlige med spesifikasjonene det vises til i denne TSI-en, 

2)  skal forutsette at funksjonene, grensesnittene og yteevnen til delsystemene for «Styring, kontroll og signal om 

bord» som samhandler med delsystemet langs sporet, oppfyller kravene i denne TSI-en, 

3)  skal være de samme som brukes ved EF-verifiseringen av delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet», 

for å kontrollere at iverksatte funksjoner, grensesnitt og yteevne kan sikre at den planlagte driften i kombinasjon 

med relevante driftsmåter og overganger mellom nivåer og driftsmåter hos delsystemene for «Styring, kontroll 

og signal om bord» kan gjennomføres. 

Det europeiske jernbanebyrå 

1)  skal offentliggjøre de tekniske reglene for ETCS- og GSM-R-delene montert langs sporet og de driftsmessige 

prøvingsscenarioene. Etter offentliggjøringen av foreløpige scenarioer eller senere endringer skal alle berørte 

parter ha mulighet til å uttale seg om de driftsmessige prøvingsscenarioenes samsvar med vilkårene angitt i de 

tre numrene ovenfor. Fristen for uttalelser skal fastsettes for hver offentliggjøring og skal være høyst seks 

måneder; dette tidsrommet skal ikke være en begrensning for videreføring/avslutning av EF-verifiseringen av 

det eller de relevante delsystemene langs sporet, 

2)  skal, dersom uttalelsene er negative, samordne de berørte partenes forsøk på å komme til enighet, f.eks. ved å 

endre de tekniske reglene for ETCS- og GSM-R-delene montert langs sporet og dermed også de driftsmessige 

prøvingsscenarioene, dersom disse er i strid med kravene i denne TSI-en, 

3)  skal offentliggjøre og ajourføre de driftsmessige prøvingsscenarioene som er godkjent for trinnene beskrevet 

ovenfor, og som representerer de situasjonene som inntreffer i forskjellige gjennomføringer, 

4)  skal bruke de mottatte driftsmessige prøvingsscenarioene til å vurdere om det er nødvendig å presisere eller 

forbedre spesifikasjonene nevnt i denne TSI-en, 

5)  skal på grunnlag av de mottatte driftsmessige prøvingsscenarioene utarbeide og offentliggjøre et standardformat 

for framtidig offentliggjøring av driftsmessige prøvingsscenarioer.  
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6.2. Samtrafikkomponenter 

6.2.1. Framgangsmåter for vurdering av samtrafikkomponenter for styring, kontroll og signal 

Før en samtrafikkomponent og/eller grupper av samtrafikkomponenter bringes i omsetning, skal produsenten eller 

dennes representant som er etablert i Den europeiske union, utarbeide en EF-samsvarserklæring i samsvar med 

artikkel 13 nr. 1 i og vedlegg IV til direktiv 2008/57/EF. 

Framgangsmåten for vurdering skal utføres ved hjelp av en av modulene angitt i nr. 6.2.2 (Moduler for 

samtrafikkomponenter for styring, kontroll og signal). 

En EF-erklæring om bruksegnethet er ikke påkrevd for samtrafikkomponenter for styring, kontroll og signal. 

Samsvar med relevante grunnleggende parametrer, som vises gjennom EF-samsvarserklæringen, er tilstrekkelig for å 

bringe samtrafikkomponenter i omsetning(1). 

6.2.2. Moduler for samtrafikkomponenter for styring, kontroll og signal 

For å vurdere samtrafikkomponenter i delsystemene for «Styring, kontroll og signal» kan produsenten eller dennes 

representant som er etablert i Den europeiske union, velge 

1)  enten framgangsmåten for typeprøving (modul CB) for prosjekterings- og utviklingsfasen i kombinasjon med en 

framgangsmåte for kvalitetsstyringssystem for produksjonen (modul CD) for produksjonsfasen, eller 

2)  framgangsmåten for typeprøving (modul CB) for prosjekterings- og utviklingsfasen i kombinasjon med 

framgangsmåten for produktverifisering (modul CF), eller 

3)  framgangsmåten for fullstendig kvalitetsstyringssystem med designkontroll (modul CH1). 

For å kontrollere samtrafikkomponenten for SIM-kort kan dessuten produsenten eller dennes representant velge 

modul CA. 

Modulene er angitt nærmere i kommisjonsbeslutning 2010/713/EU(2). 

Ved bruk av bestemte moduler bør følgende punkter avklares: 

1)  Med henvisning til kapittel 2 i «Modul CB» skal EF-typeprøvingen gjennomføres gjennom en kombinasjon av 

produksjonstype og designtype. 

2)  Med henvisning til kapittel 3 i «modul CF» (produktverifisering) er ikke statistisk verifisering tillatt, dvs. alle 

samtrafikkomponenter skal undersøkes hver for seg. 

6.2.3. Krav til vurdering 

Uavhengig av den valgte modulen 

1)  skal kravene angitt i nr. 6.2.4.1 i denne TSI-en overholdes for samtrafikkomponenten «ETCS om bord», 

  

(1) Kontroll av at en samtrafikkomponent brukes på korrekt måte, er et ledd i den generelle EF-verifiseringen av delsystemene «Styring, 

kontroll og signal om bord» og «Styring, kontroll og signal langs sporet», som angitt i nr. 6.3.3 og 6.3.4. 

(2) Kommisjonsbeslutning 2010/713/EU av 9. november 2010 om moduler for framgangsmåter for vurdering av samsvar, bruksegnethet og 

EF-verifisering som skal brukes i de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne vedtatt i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/57/EF (EUT L 319 av 4.12.2010, s. 1). 
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2)  skal virksomhetene vist i tabell 6.1 utføres i forbindelse med samsvarsvurdering av en samtrafikkomponent eller 

en gruppe av samtrafikkomponenter, som definert i kapittel 5 i denne TSI-en. Alle verifiseringer skal utføres 

med henvisning til den aktuelle tabellen i kapittel 5 og de grunnleggende parametrene som er angitt der. 

Tabell 6.1 

Aspekt Hva som skal vurderes Støttedokumentasjon 

Funksjoner, grense-

snitt og yteevne 

Kontroller at alle obligatoriske funksjoner og 

grensesnitt er innført og yteevne oppnådd som 

beskrevet i de grunnleggende parametrene som 

det vises til i den aktuelle tabellen i kapittel 5, og 

at de oppfyller kravene i denne TSI-en. 

Konstruksjonsdokumentasjon og gjennom-

føring av prøvingstilfeller og prøvings-

sekvenser, som beskrevet i de grunnleg-

gende parametrene som det vises til i den 

aktuelle tabellen i kapittel 5. 

Kontroller hvilke valgfrie funksjoner og grense-

snitt som beskrevet i de grunnleggende paramet-

rene som det vises til i den aktuelle tabellen i 

kapittel 5, som er gjennomført, og kontroller at 

de oppfyller kravene i denne TSI-en. 

Konstruksjonsdokumentasjon og gjennom-

føring av prøvingstilfeller og prøvings-

sekvenser, som beskrevet i de grunnleg-

gende parametrene som det vises til i den 

aktuelle tabellen i kapittel 5. 

Kontroller hvilke tilleggsfunksjoner og grense-

snitt (ikke angitt i denne TSI-en) som er innført, 

og kontroller at de ikke fører til konflikter med 

innførte funksjoner angitt i denne TSI-en. 

Konsekvensanalyse. 

Konstruksjon av utstyr Kontroller at obligatoriske vilkår er oppfylt, 

dersom dette er angitt i de grunnleggende paramet-

rene som det vises til i den aktuelle tabellen i 

kapittel 5. 

Dokumentasjon om materialer som er 

brukt, og eventuelt prøvinger for å sikre 

at kravene i de grunnleggende paramet-

rene som det vises til i den aktuelle 

tabellen i kapittel 5, er oppfylt. 

Kontroller i tillegg at samtrafikkomponenten 

fungerer korrekt i de miljøforholdene som den er 

konstruert for. 

Prøvinger i samsvar med søkerens 

spesifikasjoner. 

Pålitelighet, tilgjen-

gelighet, vedlike-

holdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

Kontroller at det er samsvar med sikkerhets-

kravene som er beskrevet i de grunnleggende 

parametrene som det vises til i den aktuelle 

tabellen i kapittel 5, dvs. 

1.  at kvantitative tillatte risikonivåer (THR – 

Tolerable Hazard Rate) forårsaket av til-

feldige feil overholdes, 

2.  at systematiske feil oppdages og elimineres 

som en del av utviklingsprosessen. 

1.  Beregninger av tillatte risikonivåer 

forårsaket av tilfeldige feil, basert 

på dokumenterbare kilder av 

pålitelige data. 

2.1.  Produsentens kvalitets- og sikkerhets-

styringssystem i forbindelse med 

konstruksjon, produksjon og prøving 

er i samsvar med en anerkjent 

standard (se merknad). 

2.2.  Utviklingssyklusen for maskinvare 

og programvare og integrasjonen av 

maskinvare og programvare er 

gjennomført i samsvar med en 

anerkjent standard (se merknad). 
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Aspekt Hva som skal vurderes Støttedokumentasjon 

  2.3.  Prosessen for sikkerhetsverifisering 

og -validering er gjennomført i sam-

svar med en anerkjent standard (se 

merknad) og oppfyller sikkerhets-

kravene beskrevet i de grunnleg-

gende parametrene som det vises til i 

den aktuelle tabellen i kapittel 5. 

2.4.  De funksjonsspesifikasjonene og 

tekniske sikkerhetskravene (korrekt 

drift under feilfrie forhold, virkning-

er av feil og ytre påvirkninger) er 

kontrollert i samsvar med en an-

erkjent standard (se merknad). 

Merknad: Standarden skal oppfylle 

minst følgende krav: 

1.  Være allment anerkjent i jernbane-

sektoren. Dersom dette ikke er 

tilfellet, skal standarden begrunnes 

og kunne aksepteres av det meldte 

organet. 

2.  Være relevant for kontroll av de 

farene som er tatt i betraktning for 

det systemet som vurderes. 

3.  Være offentlig tilgjengelig for alle 

aktører som vil benytte den. 

Se vedlegg A tabell A 3. 

Kontroller at det kvantitative pålitelighetsmålet 

(knyttet til tilfeldige feil) angitt av søkeren er 

oppfylt. 

Beregninger. 

Eliminering av systematiske feil. Prøving av utstyr (hele samtrafikkom-

ponenter eller separat for delenheter) 

under driftsforhold, med reparasjon når 

mangler oppdages. 

I dokumentasjonen som følger med 

sertifikatet, angis det hvilken type 

verifisering som er utført, hvilke 

standarder som er anvendt, og etter hvilke 

kriterier disse prøvingene anses som 

fullført (i henhold til søkerens 

beslutning). 

Kontroller at vedlikeholdskravet er oppfylt –  

nr. 4.5.1. 

Dokumentkontroll. 
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6.2.4. Særlige spørsmål 

6.2.4.1. Obligatori ske prøvinger for  ETCS om bord  

Det bør legges særlig vekt på samsvarsvurdering av samtrafikkomponenten for ETCS om bord, ettersom den er 

teknisk komplisert og spiller en viktig rolle for å oppnå samtrafikkevne. 

Uavhengig av om modul CB eller CH1 velges, skal det meldte organet kontrollere at 

1)  et representativt prøveeksemplar av samtrafikkomponenten har gjennomgått et helt sett med prøvingssekvenser, 

herunder alle prøvingstilfeller som er nødvendig for å kontrollere funksjonene nevnt i nr. 4.2.2 (ETCS-

funksjoner om bord). Søkeren er ansvarlig for å definere prøvingstilfellene og deres inndeling i sekvenser, 

dersom dette ikke omfattes av spesifikasjoner som det vises til i denne TSI-en, 

2)  disse prøvingene er gjennomført i et laboratorium som er akkreditert i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 765/2008(1) til å foreta prøvinger med bruk av prøvingsarkitekturen og -metodene angitt 

i vedlegg A nr. 4.2.2 c. 

Laboratoriet skal framlegge en fullstendig rapport som tydelig angir resultatene av prøvingstilfellene og -sekvensene 

som er brukt. Det meldte organet er ansvarlig for å vurdere egnetheten av prøvingstilfeller og -sekvenser for å 

kontrollere at alle relevante krav er oppfylt, og for å evaluere prøvingsresultatene på bakgrunn av sertifiseringen av 

samtrafikkomponenten. 

6.2.4.2. Den  særski l te overfør ingsenheten (STM)  

Hver medlemsstat skal være ansvarlig for å verifisere at STM-ene oppfyller de nasjonale kravene. 

Verifisering av grensesnittet mellom STM og ETCS-utstyret om bord krever at et meldt organ utfører en 

samsvarsvurdering. 

6.2.5. Ytterligere prøvinger 

For å øke tilliten til at ETCS-samtrafikkomponenten om bord vil fungere korrekt når den er montert i delsystemer for 

«Styring, kontroll og signal om bord» som bruker ulike applikasjoner for styring, kontroll og signal, anbefales det at 

den prøves ved bruk av relevante scenarioer blant dem som er offentliggjort av Byrået, se nr. 6.1.2 (Prinsipper for 

prøving av ETCS og GSM-R). Prøvingene kan gjennomføres ved bruk av faktisk utstyr eller et simulert delsystem 

for «Styring, kontroll og signal langs sporet». 

Disse prøvingene er ikke obligatoriske for sertifisering av ETCS-samtrafikkomponenten om bord. Den som søker 

om sertifisering av samtrafikkomponenten, kan beslutte å gjennomføre dem og få et meldt organ til å vurdere dem, 

og den tilhørende dokumentasjonen skal inneholde opplysninger om de driftsmessige prøvingsscenarioene som 

samtrafikkomponenten er blitt kontrollert mot, og om prøvingene er gjennomført med simulatorer eller ved hjelp av 

faktisk utstyr, herunder type og versjon av slikt utstyr. 

Å gjennomføre disse prøvingene på samtrafikkomponentnivå kan også redusere antallet kontroller på delsystemnivå 

for styring, kontroll og signal (se tabell 6.2 siste rad og nr. 6.5). 

Merknad: Selv om det ikke er obligatorisk å gjennomføre prøvinger ved bruk av ulike driftsscenarioer, må det 

understrekes at disse prøvingene kan være til hjelp ved verifiseringen av samtrafikkomponenten for å eliminere 

systematiske feil i størst mulig grad, noe som er obligatorisk for å få utstedt et EF-samsvarssertifikat.  

  

(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). 
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6.2.6. EF-samsvarserklæringens innhold 

EF-samsvarserklæringen angitt i vedlegg IV til direktiv 2008/57/EF skal omfatte følgende opplysninger om 

samtrafikkomponenten: 

1)  Hvilke valgfrie funksjoner og tilleggsfunksjoner som er innført. 

2)  De gjeldende miljøforholdene. 

6.3. Delsystemene for «Styring, kontroll og signal» 

6.3.1. Framgangsmåter for vurdering av delsystemene for «Styring, kontroll og signal» 

Dette kapittelet omhandler EF-verifiseringserklæringen for delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» og 

EF-verifiseringserklæringen for delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet». 

Det meldte organet skal på søkerens anmodning gjennomføre en EF-verifisering av delsystemet «Styring, kontroll 

og signal om bord» eller «Styring, kontroll og signal langs sporet» i samsvar med vedlegg VI til direktiv 

2008/57/EF. 

Søkeren skal utarbeide EF-verifiseringserklæringen for delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» eller 

«Styring, kontroll og signal langs sporet» i samsvar med artikkel 18 nr. 1 i og vedlegg V til direktiv 2008/57/EF. 

Innholdet i EF-verifiseringserklæringen skal være i samsvar med vedlegg V til direktiv 2008/57/EF. 

Framgangsmåten for vurdering skal gjennomføres ved bruk av én av modulene angitt i nr. 6.3.2 (Moduler for 

delsystemene for «Styring, kontroll og signal»). 

EF-verifiseringserklæringene for delsystemene «Styring, kontroll og signal om bord» og «Styring, kontroll og signal 

langs sporet» skal sammen med samsvarssertifikatene anses som tilstrekkelig for å sikre at delsystemene er 

kompatible under de forholdene som er angitt i denne TSI-en. 

6.3.2. Moduler for delsystemene «Styring, kontroll og signal» 

Alle moduler angitt nedenfor er angitt i kommisjonsbeslutning 2010/713/EU. 

6.3.2.1. Delsystem om bord  

For å verifisere delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» kan søkeren velge enten 

1)  framgangsmåten for typeprøving (modul SB) for prosjekterings- og utviklingsfasen i kombinasjon med 

framgangsmåten for kvalitetsstyring av produksjonen (modul SD) for produksjonsfasen, eller 

2)  framgangsmåten for typeprøving (modul SB) for prosjekterings- og utviklingsfasen i kombinasjon med 

framgangsmåten for produktverifisering (modul SF), eller 

3)  framgangsmåten for det fullstendige kvalitetsstyringssystemet med designkontroll (modul SH1). 

6.3.2.2. Delsystem langs sporet  

For å verifisere delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» kan søkeren velge enten 

1)  framgangsmåten for verifisering av enkelteksemplarer (modul SG), eller 

2)  framgangsmåten for typeprøving (modul SB) for prosjekterings- og utviklingsfasen i kombinasjon med 

framgangsmåten for kvalitetsstyring av produksjonen (modul SD) for produksjonsfasen, eller 
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3)  framgangsmåten for typeprøving (modul SB) for prosjekterings- og utviklingsfasen i kombinasjon med 

framgangsmåten for produktverifisering (modul SF), eller 

4)  framgangsmåten for det fullstendige kvalitetsstyringssystemet med designkontroll (modul SH1). 

6.3.2.3. Vilkår fo r b ruk av moduler for delsystemer om bord og delsystemer langs sporet  

Med henvisning til nr. 4.2 i modul SB (typeprøving) kreves en undersøkelse av prosjekteringen. 

Med henvisning til nr. 4.2 i modul SH1 (fullstendig kvalitetsstyringssystem med designkontroll) kreves typeprøving. 

6.3.3. Vurderingskrav til et delsystem om bord 

Tabell 6.2 viser hvilke kontroller som skal gjennomføres i forbindelse med verifisering av delsystemet «Styring, 

kontroll og signal om bord», og hvilke grunnleggende parametrer som skal oppfylles. 

Uavhengig av hvilken modul som velges, 

1)  skal verifiseringen vise at delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» er i samsvar med de grunnleggende 

parametrene når det er integrert i kjøretøyet, 

2)  kreves det ikke ytterligere verifiseringer av funksjoner og yteevne for samtrafikkomponenter som allerede er 

omfattet av en EF-samsvarserklæring. 

Tabell 6.2 

Aspekt Hva som skal vurderes Støttedokumentasjon 

Bruk av sam-

trafikkomponenter 

Kontroller om samtrafikkomponenter som skal 

integreres i delsystemet, allerede er omfattet av 

en EF-samsvarserklæring og et tilsvarende 

sertifikat. 

Delsystemet må kontrolleres med et SIM-kort 

som oppfyller kravene i denne TSI-en. Å bytte ut 

SIM-kortet med et annet som oppfyller kravene i 

TSI-en, utgjør ikke en endring av delsystemet. 

Forekomst av og innhold i dokumenter. 

Kontroller begrensninger på bruken av sam-

trafikkomponenter mot delsystemets og miljøets 

egenskaper. 

Analyse ved dokumentkontroll. 

For samtrafikkomponenter som har blitt 

sertifisert mot eldre versjoner av TSI-en for 

styring, kontroll og signal, kontrolleres at 

sertifikatene fortsatt sikrer samsvar med kravene 

i den gjeldende TSI-en. 

Konsekvensanalyse ved dokument-

kontroll. 

Integrasjon av sam-

trafikkomponenter i 

delsystemet 

Kontroller at delsystemets interne grensesnitt er 

korrekt installert og fungerer som de skal — 

grunnleggende parameter 4.2.6. 

Kontroller i samsvar med spesifika-

sjoner. 

Kontroller at tilleggsfunksjoner (ikke angitt i 

denne TSI-en) ikke påvirker de obligatoriske 

funksjonene. 

Konsekvensanalyse. 

Kontroller at ETCS ID-enes verdier ligger 

innenfor de tillatte grenseverdiene og, dersom det 

kreves i henhold til denne TSI-en, er unike — 

grunnleggende parameter 4.2.9. 

Kontroll av konstruksjonsspesifika-

sjoner. 
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Aspekt Hva som skal vurderes Støttedokumentasjon 

Integrasjon med 

rullende materiell 

Kontroller at utstyret er korrekt montert – 

grunnleggende parametrer 4.2.2, 4.2.4, 4.2.14 og 

vilkår for montering av utstyr, som angitt av 

produsenten. 

Resultater av kontrollene (i henhold til 

spesifikasjoner som det vises til i de 

grunnleggende parametrene og i 

produsentens monteringsregler). 

Kontroller at delsystemet «Styring, kontroll og 

signal om bord» er forenlig med miljøet for det 

rullende materiellet — grunnleggende parameter 

4.2.16. 

Dokumentkontroll (sertifikater for sam-

trafikkomponenter og mulige integra-

sjonsmetoder kontrollert mot egen-

skaper hos det rullende materiellet). 

Kontroller at parametrene (f.eks. bremseparamet-

rer) er korrekt konfigurert og at de ligger 

innenfor de tillatte grenseverdiene. 

Dokumentkontroll (verdier for 

parametrer kontrollert mot egenskaper 

hos det rullende materiellet). 

Integrasjon med klasse B Kontroller at den eksterne STM-en er koplet til 

ETCS-utstyret om bord med grensesnitt som er i 

samsvar med TSI-en. 

Ingenting å prøve: Det finnes et 

standardisert grensesnitt som allerede 

er prøvd på samtrafikkomponentnivå. 

Dets funksjon er allerede prøvd i 

forbindelse med kontroll av integra-

sjonen av samtrafikkomponenter i 

delsystemet. 

Kontroller at klasse B-funksjoner som er innført i 

ETCS-utstyret om bord — grunnleggende 

parameter 4.2.6.1 — ikke skaper tilleggskrav for 

delsystemet «Styring, kontroll og signal langs 

sporet» som følge av overganger. 

Ingenting å prøve: Alt er allerede prøvd 

på samtrafikkomponentnivå. 

Kontroller at separat klasse B-utstyr som ikke er 

koplet til ETCS-utstyret om bord — grunnleg-

gende parameter 4.2.6.1 — ikke skaper til-

leggskrav for delsystemet «Styring, kontroll og 

signal langs sporet» som følge av overganger. 

Ingenting å prøve: Ingen grensesnitt(1). 

Kontroller at separat klasse B-utstyr som er 

koplet til ETCS-utstyr om bord ved bruk av 

grensesnitt som (delvis) ikke er i samsvar med 

TSI-en — grunnleggende parameter 4.2.6.1 — 

ikke skaper tilleggskrav for delsystemet «Styring, 

kontroll og signal langs sporet» som følge av 

overganger. Kontroller også at ETCS-funksjoner 

ikke påvirkes. 

Konsekvensanalyse. 

Integrasjon med 

delsystemene for 

«Styring, kontroll og 

signal langs sporet» 

Kontroller at Eurobalise-telegrammer kan leses 

(virkeområdet for denne prøvingen er begrenset 

til kontroll av at antennen er korrekt montert. De 

prøvingene som allerede er gjennomført på 

samtrafikkomponentnivå, bør ikke gjentas) — 

grunnleggende parameter 4.2.5. 

Prøving med bruk av sertifisert 

Eurobalise: Støttedokumentasjonen er 

evnen til å lese telegrammer på en 

korrekt måte. 
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Aspekt Hva som skal vurderes Støttedokumentasjon 

 Kontroller at Euroloop-telegrammer (der det er 

relevant) kan leses — grunnleggende parameter 

4.2.5. 

Prøving med bruk av sertifisert Euro-

loop: Støttedokumentasjonen er evnen 

til å lese telegrammer på en korrekt 

måte. 

Kontroller at utstyret kan håndtere et GSM-R-

anrop for tale og data (der det er relevant) — 

grunnleggende parameter 4.2.5. 

Prøving med et sertifisert GSM-R-nett. 

Støttedokumentasjonen er evnen til å 

sette opp, opprettholde og kople ned en 

forbindelse. 

Pålitelighet, til-

gjengelighet, 

vedlikeholdsevne, 

sikkerhet (RAMS) 

Kontroller at utstyret er i samsvar med sik-

kerhetskravene — grunnleggende parameter 

4.2.1. 

Anvendelse av framgangsmåter angitt i 

den felles sikkerhetsmetoden. 

Kontroller at det kvantitative pålitelighetsmålet 

er oppfylt — grunnleggende parameter 4.2.1. 

Beregninger. 

Kontroller at kravene til vedlikehold er oppfylt 

— nr. 4.5.2. 

Dokumentkontroll. 

Integrasjon med del-

systemene for «Styring, 

kontroll og signal langs 

sporet» og andre 

delsystemer: 

Prøvinger under 

driftsforhold 

Gjennomfør prøving av delsystemets atferd under 

så mange forskjellige driftsforhold som praktisk 

mulig (linjens fall/stigning, toghastighet, vibra-

sjoner, trekkraft, værforhold, utforming av funk-

sjoner for styring, kontroll og signal langs 

sporet). Prøvingen må kunne verifisere 

1.  at funksjoner for måling av tilbakelagt 

strekning utføres korrekt — grunnleggende 

parameter 4.2.2, 

2.  at delsystemet «Styring, kontroll og signal 

om bord» er forenlig med miljøet for rullende 

materiell — grunnleggende parameter 4.2.16. 

Disse prøvingene skal også være slik at de øker 

tilliten til at det ikke vil forekomme systematiske 

feil. 

Virkeområdet for disse prøvingene utelukker 

prøvinger som allerede er gjennomført på 

tidligere stadier: Det skal tas hensyn til prøvinger 

gjennomført på samtrafikkomponenter og prø-

vinger gjennomført på delsystemet i et simulert 

miljø. 

Prøvinger under driftsforhold er ikke nødvendige 

for GSM-R-taleutstyr om bord. 

Rapporter fra prøvekjøringer. 

Angi i sertifikatet hvilke forhold det er 

gjennomført prøving under og hvilke 

standarder som er benyttet. 

Opplysningene i sertifikatet og med-

følgende dokumentasjon skal være til-

strekkelig til å identifisere mulige 

kontroller som skal foretas før del-

systemet montert om bord brukes på en 

bestemt rute. 

Dersom det foretas ytterligere prøving-

er under driftsforhold av et delsystem 

som allerede har et verifiserings-

sertifikat, kan de tilhørende opp-

lysningene på anmodning fra søkeren 

legges til som en utvidelse av 

dokumentasjonen som følger med 

sertifikatet. 

(1) I dette tilfellet skal vurderingen av håndteringen av overganger være i samsvar med nasjonale spesifikasjoner. 
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6.3.4. Vurderingskrav til et delsystem langs sporet 

Formålet med vurderinger gjennomført innenfor denne TSI-ens virkeområde er å verifisere at utstyret oppfyller 

kravene angitt i kapittel 4. 

For prosjektering av ETCS-delen av delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» er det imidlertid 

nødvendig med anvendelsesspesifikke opplysninger. Disse skal omfatte 

1)  egenskaper ved jernbanelinjen, som for eksempel fall/stigning, avstander, posisjoner for elementer på jernbane-

strekningen og Eurobalise/Euroloop, steder som skal sikres osv., 

2)  opplysninger og regler for signaler som skal håndteres av ETCS-systemet. 

Denne TSI-en omfatter ikke kontroller for å vurdere om de anvendelsesspesifikke opplysningene er korrekte: 

Uavhengig av hvilken modul som velges, gjelder følgende: 

1)  Tabell 6.3 viser hvilke kontroller som skal gjennomføres i forbindelse med verifisering av delsystemet «Styring, 

kontroll og signal langs sporet», og hvilke grunnleggende parametrer som skal oppfylles. 

2)  Det kreves ikke ytterligere verifisering av funksjoner og yteevne som allerede er kontrollert på sam-

trafikkomponentnivå. 

Tabell 6.3 

Aspekt Hva som skal vurderes Støttedokumentasjon 

Bruk av sam-

trafikkomponenter 

Kontroller at alle samtrafikkomponenter som skal 

integreres i delsystemet, allerede er omfattet av en 

EF-samsvarserklæring og et tilsvarende sertifikat. 

Forekomst av og innhold i dokument-

er. 

Kontroller begrensninger på bruken av sam-

trafikkomponenter mot delsystemets og miljøets 

egenskaper. 

Konsekvensanalyse ved dokument-

kontroll. 

For samtrafikkomponenter som har blitt sertifisert 

mot eldre versjoner av TSI-en for styring, kontroll 

og signal, kontrolleres at sertifikatene fortsatt 

sikrer samsvar med kravene i den gjeldende TSI-

en. 

Konsekvensanalyse ved sammen-

ligning av spesifikasjoner som det 

vises til i TSI-en og i samtrafikkom-

ponentenes sertifikater. 

Bruk av togdeteksjons-

systemer 

Kontroller at de valgte typene oppfyller kravene i 

TSI-en for styring, kontroll og signal — 

grunnleggende parametrer 4.2.10, 4.2.11. 

Dokumentkontroll. 

Integrasjon av sam-

trafikkomponenter i 

delsystemet 

Kontroller at delsystemets interne grensesnitt er 

korrekt installert, og at de fungerer slik de skal — 

grunnleggende parametrer 4.2.5, 4.2.7. 

Kontroller i henhold til spesifika-

sjoner. 

Kontroller at tilleggsfunksjoner (ikke angitt i 

denne TSI-en) ikke påvirker de obligatoriske 

funksjonene. 

Konsekvensanalyse. 

Kontroller at ETCS ID-enes verdier ligger 

innenfor de tillatte grenseverdiene og, dersom det 

kreves i henhold til denne TSI-en, er unike — 

grunnleggende parameter 4.2.9. 

Kontroll av konstruksjonsspesifika-

sjoner. 
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Aspekt Hva som skal vurderes Støttedokumentasjon 

Integrasjon med 

infrastrukturen 

Kontroller at utstyret er korrekt montert — 

grunnleggende parametrer 4.2.3, 4.2.4 og monte-

ringsvilkår angitt av produsenten. 

Resultater av kontrollene (i henhold til 

spesifikasjoner som det vises til i de 

grunnleggende parametrene og i 

produsentens monteringsregler) 

Kontroller at delsystemutstyret for styring, 

kontroll og signal er forenlig med miljøet langs 

sporet — grunnleggende parameter 4.2.16. 

Dokumentkontroll (sertifikater for 

samtrafikkomponenter og mulige 

integrasjonsmetoder kontrollert mot 

egenskaper langs sporet). 

Integrasjon med 

signaler langs sporet 

Kontroller at alle funksjoner som kreves av 

programmet, er innført i samsvar med spesifika-

sjoner som det vises til i denne TSI-en — 

grunnleggende parameter 4.2.3. 

Dokumentkontroll (søkerens 

konstruksjonsspesifikasjon og sam-

trafikkomponentenes sertifikater). 

Kontroller at parametrene er korrekt konfigurert 

(Eurobalise-telegrammer, RBC-meldinger, 

plassering av markeringstavler osv.) 

Dokumentkontroll (parameterverdier 

kontrollert mot egenskaper langs 

sporet og mot signalegenskaper). 

Kontroller at grensesnittene er korrekt installert, 

og at de fungerer slik de skal. 

Konstruksjonsverifisering og prøving-

er i samsvar med opplysninger gitt av 

søkeren. 

Kontroller at delsystemet «Styring, kontroll og 

signal langs sporet» fungerer korrekt i henhold til 

opplysninger i grensesnittene mot signaler langs 

sporet (f.eks. hensiktsmessig produksjon av 

Eurobalise-telegrammer ved en LEU eller av 

meldinger ved RBC). 

Konstruksjonsverifisering og prøving-

er i samsvar med opplysninger gitt av 

søkeren. 

Integrasjon med 

delsystemet «Styring, 

kontroll og signal om 

bord» og med rullende 

materiell. 

Kontroller GSM-R-dekningen — grunnleggende 

parameter 4.2.4. 

Målinger på stedet. 

Kontroller at togdeteksjonssystemene oppfyller 

kravene i denne TSI-en — grunnleggende 

parameter 4.2.10. 

Målinger på stedet. 

Kontroller at togdeteksjonssystemene oppfyller 

kravene i denne TSI-en — grunnleggende 

parameter 4.2.10 og 4.2.11. 

Kontroller dokumentasjon fra eksis-

terende anlegg (for systemer som 

allerede er i bruk), og gjennomfør 

prøvinger i samsvar med standarder 

for nye typer. 

Kontroller at alle funksjoner som kreves av 

programmet, er innført i samsvar med spesifi-

kasjoner som det vises til i denne TSI-en — 

grunnleggende parametrer 4.2.3, 4.2.4 og 4.2.5. 

Rapporter fra de driftsmessige prø-

vingsscenarioene angitt i nr. 6.1.2 med 

forskjellige sertifiserte delsystemer for 

«Styring, kontroll og signal om bord». 

Rapporten skal angi hvilke drifts-

scenarioer som har vært gjenstand for 

prøving, hva slags utstyr om bord som 

er benyttet, og om prøvingene er blitt 

gjennomført i laboratorier, på 

prøvingslinjer eller i virkelig drift. 
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Aspekt Hva som skal vurderes Støttedokumentasjon 

Pålitelighet, tilgjengelig-

het, vedlikeholdsevne, 

sikkerhet (RAMS) 

Kontroller samsvar med sikkerhetskrav — 

grunnleggende parameter 4.2.1. 

Anvendelse av framgangsmåter angitt 

i den felles sikkerhetsmetoden. 

Kontroller at kvantitative pålitelighetsmål er 

oppfylt — grunnleggende parameter 4.2.1. 

Beregninger. 

Kontroller at kravene til vedlikehold er oppfylt — 

nr. 4.5.2. 

Dokumentkontroll. 

Integrasjon med del-

systemer for «Styring, 

kontroll og signal om 

bord» og med rullende 

materiell: Prøvinger 

under driftsforhold 

Gjennomfør prøving av delsystemets atferd under 

så mange ulike driftsforhold som praktisk mulig 

(f.eks. toghastighet, antall tog på linjen, 

værforhold). Prøvingen må kunne verifisere 

1.  togdeteksjonssystemenes yteevne — grunnleg-

gende parametrer 4.2.10, 4.2.11, 

2.  at delsystemet «Styring, kontroll og signal» 

er forenlig med miljøet langs sporet — 

grunnleggende parameter 4.2.16. 

Disse prøvingene vil også øke tilliten til at det 

ikke forekommer systematiske feil. 

Virkeområdet for disse prøvingene utelukker 

prøvinger som allerede er gjennomført på 

tidligere stadier: Det skal tas hensyn til prøvinger 

gjennomført på samtrafikkomponentnivå og 

prøvinger gjennomført på delsystemet i et 

simulert miljø. 

Rapporter fra prøvekjøringer. 

Angi i sertifikatet hvilke forhold det er 

gjennomført prøving under, og hvilke 

standarder som er benyttet. 

Opplysningene i sertifikatet og med-

følgende dokumentasjon skal være 

tilstrekkelig til å identifisere mulige 

kontroller som skal foretas før delsys-

temet montert om bord brukes på en 

bestemt rute. 

Dersom det foretas ytterligere prøving-

er under driftsforhold av et delsystem 

som allerede har et EF-verifiserings-

sertifikat, kan de tilhørende opplys-

ningene på anmodning fra søkeren 

legges til som en utvidelse av 

dokumentasjonen som følger med 

sertifikatet. 

6.4. Bestemmelser i tilfelle delvis oppfyllelse av kravene i TSI-en 

6.4.1. Vurdering av deler av delsystemene for «Styring, kontroll og signal» 

I henhold til artikkel 18 nr. 5 i direktiv 2008/57/EF kan det meldte organet utstede verifiseringssertifikater for visse 

deler av et delsystem dersom dette er tillatt i henhold til den relevante TSI-en. 

Som nevnt i nr. 2.2 (Virkeområde) i denne TSI-en omfatter delsystemene «Styring, kontroll og signal langs sporet» 

og «Styring, kontroll og signal om bord» flere deler som angitt i nr. 4.1 (Innledning). 

Et verifiseringssertifikat kan utstedes for hver del som er angitt i denne TSI-en, og det meldte organet kontrollerer 

bare om den spesifikke delen oppfyller kravene i TSI-en. 

Uansett hvilken modul som velges, skal det meldte organet verifisere 

1)  at TSI-kravene for den aktuelle delen er oppfylt, og 

2)  at de tidligere vurderte TSI-kravene for andre deler av samme delsystem fortsatt er oppfylt. 
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6.4.2. Vurdering ved anvendelse av nasjonale regler 

Dersom noen grunnleggende krav oppfylles gjennom nasjonale regler, skal EF-samsvarssertifikatet for en 

samtrafikkomponent og verifiseringssertifikatet for et delsystem inneholde nøyaktige henvisninger til de delene i 

denne TSI-en hvis samsvar har blitt vurdert, og de delene hvis samsvar ikke har blitt vurdert. 

6.4.3. Delvis oppfyllelse av kravene som følge av begrenset anvendelse av TSI-en 

6.4.3.1. Samtrafikkomponenter  

Dersom en samtrafikkomponent ikke omfatter alle funksjoner, all yteevne og alle grensesnitt angitt i denne TSI-en, 

kan et EF-samsvarssertifikat utstedes bare dersom funksjonene, grensesnittene eller yteevnen som mangler, ikke er 

nødvendig for å integrere samtrafikkomponenten i et delsystem med det formål som er angitt av søkeren, for 

eksempel(1) 

1)  ETCS-grensesnittet om bord mot den særskilte overføringsenheten (STM), dersom samtrafikkomponenten er 

beregnet på montering på kjøretøyer som ikke trenger ekstern STM, 

2)  RBC-grensesnittet mot andre RBC-er, dersom RBC-en er beregnet på en anvendelse der ingen tilgrensende 

RBC-er er planlagt. 

EF-samsvarssertifikatet (eller de tilhørende dokumentene) for samtrafikkomponenten skal oppfylle følgende krav: 

1)  Det angir hvilke funksjoner, hvilke grensesnitt eller hvilken yteevne som mangler. 

2)  Det inneholder tilstrekkelige opplysninger til å gjøre det mulig å identifisere vilkårene som samtrafikkompo-

nenten kan brukes under. 

3)  Det inneholder tilstrekkelige opplysninger til å gjøre det mulig å identifisere bruksvilkårene og -begrensningene 

som vil gjelde for samtrafikkevnen til et delsystem som samtrafikkomponenten inngår i. 

6.4.3.2. Delsystemer  

Dersom et delsystem for «Styring, kontroll og signal» ikke omfatter alle funksjoner, all yteevne og alle grensesnitt i 

denne TSI-en (f.eks. fordi de ikke er innført ved en samtrafikkomponent som er integrert i delsystemet), skal 

verifiseringssertifikatet angi hvilke krav som er blitt vurdert, og de tilsvarende bruksvilkårene og -begrensningene 

for delsystemet og dets kompatibilitet med andre delsystemer. 

6.4.3.3. Ser t i f ikatenes  innhold  

Under alle omstendigheter skal meldte organer sammen med Byrået samordne måten bruksvilkårene og –begrens-

ningene for samtrafikkomponenter og delsystemer håndteres i de relevante sertifikatene og i den tekniske 

dokumentasjonen i arbeidsgruppen som er nedsatt i henhold til artikkel 21a nr. 5 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 881/2004(2). 

6.4.4. Attest for mellomliggende verifisering 

Dersom det vurderes samsvar for deler av delsystemene som er angitt av søkeren, og som er forskjellige fra de 

tillatte delene i nr. 4.1 (Innledning) i denne TSI-en, eller dersom bare bestemte faser i framgangsmåten for 

verifisering er utført, kan det bare utstedes en attest for mellomliggende verifisering.  

  

(1) Framgangsmåtene beskrevet i dette kapittelet berører ikke muligheten for å dele inn komponenter i grupper. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 881/2004 av 29. april 2004 om opprettelse av et europeisk jernbanebyrå («byråfor-

ordningen») (EUT L 164 av 21.6.2004, s. 1). 
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6.5. Kompatibilitetsprøvinger og håndtering av feil 

De grunnleggende parametrene som angis i kapittel 4 og vurderes i samsvar med nr. 6.1, 6.2, 6.3 og 6.4 i denne TSI-

en, og om nødvendig særtilfeller og meldte nasjonale regler når det gjelder åpne punkter, er tilstrekkelig til å 

fastsette teknisk kompatibilitet og sikker integrasjon mellom et delsystem for «Styring, kontroll og signal om bord» 

og et delsystem for «Styring, kontroll og signal langs sporet». 

For å hjelpe operatørene med å treffe gode beslutninger om bruk av et delsystem for «Styring, kontroll og signal om 

bord» (eventuelt langs sporet) skal den som søker om EF-verifisering, på anmodning fra den berørte operatøren 

gjennomføre kompatibilitetsprøvinger (på stedet eller i laboratorier med et simulert miljø) der delsystemet 

samhandler med delsystemer langs sporet (eventuelt om bord) som er relevante for den planlagte bruken. Dersom 

det gjennomføres kompatibilitetsprøvinger, skal søkeren framlegge dokumentasjon og prøvingsresultater for den 

relevante sikkerhetsmyndigheten. 

Det bør bemerkes at noen av disse prøvingene allerede kan ha blitt gjennomført på samtrafikkomponentnivå  

(se nr. 6.2.4.1). 

For ETCS og GSM-R er grunnlaget for disse verifiseringene de driftsmessige prøvingsscenarioene for det relevante 

delsystemet langs sporet (se nr. 6.1.2). 

Kompatibilitetsprøvinger omfattes ikke av virkeområdet til et verifiseringssertifikat. Dersom de gjennomføres og 

vurderes av et meldt organ etter anmodning fra søkeren i henhold til en valgt modul, skal den tilhørende 

dokumentasjonen identifisere hvilke delsystemer for «Styring, kontroll og signal» kompatibiliteten er blitt 

kontrollert mot, med angivelse av hvilke typer og versjoner av utstyr og driftsmessige prøvingsscenarioer som er 

brukt. 

Dersom resultatet av eventuelle ytterligere prøvinger viser at det må gjøres endringer i dokumentasjonen som 

framlegges for den relevante sikkerhetsmyndigheten som belegg for godkjenning av delsystemet, skal 

prosjektenheten som foretar disse prøvingene, sikre at den relevante sikkerhetsmyndigheten underrettes om 

endringene. 

Dersom det påvises avvik fra planlagte funksjoner og/eller planlagt yteevne under ovennevnte prøvinger eller i løpet 

av driftstiden til et delsystem, skal søkerne og/eller operatørene underrette sikkerhetsmyndighetene som utstedte 

godkjenningene av de berørte delsystemene, for å innlede framgangsmåten fastsatt i artikkel 19 i direktiv 

2008/57/EF som følge av anvendelsen av artikkel 19 nr. 3 i nevnte direktiv: 

1)  Dersom avviket skyldes feil anvendelse av denne TSI-en eller feil ved konstruksjon eller montering av utstyr, 

skal den som har søkt om det relevante sertifikatet, treffe nødvendige korrigerende tiltak, og de berørte 

sertifikatene (for samtrafikkomponenter og/eller delsystemer) skal ajourføres. 

2)  Dersom avviket skyldes feil i denne TSI-en eller i spesifikasjonene den viser til, skal framgangsmåten fastsatt i 

artikkel 7 i direktiv 2008/57/EF innledes. 

Til støtte for Det europeiske jernbanebyrås arbeid med å forbedre ETCS-spesifikasjonene og prosessen for EF-

sertifisering og -verifisering, og for å legge til rette for europeiske innføring av ETCS, skal Byrået i sin rolle som 

systemmyndighet få innsyn i dokumentasjonen fra de ovennevnte kompatibilitetsprøvingene og rapportene fra 

prøvingene som er gjennomført av leverandører av ETCS-utstyr montert om bord og langs sporet som en del av 

deres produktvalideringsprosesser. Byrået skal organisere en effektiv behandling av de mottatte opplysningene for å 

legge forholdene til rette for endringshåndteringsprosessen for forbedring/videreutvikling av spesifikasjonene, 

herunder prøvingsspesifikasjonene. 

7.  GJENNOMFØRING AV TSI-EN FOR STYRING, KONTROLL OG SIGNAL 

7.1. Innledning 

I dette kapittelet gjennomgås strategien og de tilhørende tekniske tiltakene for å gjennomføre TSI-en, særlig 

forholdene for å gå over til klasse A-systemer.  
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Det skal tas hensyn til at gjennomføringen av en TSI av og til må samordnes med gjennomføringen av andre TSI-er. 

7.2. Regler som får allmenn anvendelse 

7.2.1. Oppgradering eller fornyelse av delsystemene for «Styring og kontroll» eller deler av dem 

Oppgradering eller fornyelse av delsystemene for «Styring, kontroll og signal» kan gjelde enhver del eller alle deler 

som delsystemene består av, som angitt i nr. 2.2. 

De ulike delene av delsystemene for «Styring, kontroll og signal» kan derfor oppgraderes eller fornyes hver for seg, 

så lenge samtrafikkevnen ikke settes i fare. 

Se kapittel 4.1 (Innledning) for definisjon av de grunnleggende parametrene for hver del. 

7.2.2. Eksisterende systemer 

Medlemsstatene skal sikre at funksjonaliteten til de eksisterende systemene og deres grensesnitt ikke blir endret, med 

unntak av de endringene som er nødvendige for å redusere de sikkerhetsrelaterte svakhetene ved disse systemene. 

7.2.3. Tilgjengelighet av særskilte overføringsenheter 

Dersom jernbanelinjer som er omfattet av denne TSI-ens virkeområde, ikke er utstyrt med klasse A-systemer for 

togkontroll, skal medlemsstaten treffe alle tiltak som er nødvendige for å sikre at en ekstern særskilt 

overføringsenhet (STM) er tilgjengelig for dens eksisterende klasse B-system(er) for togkontroll. 

I denne sammenheng skal det tas behørig hensyn for å sikre et åpent marked for STM-er på rimelige økonomiske 

rammevilkår. Dersom det av tekniske eller kommersielle årsaker(1) ikke kan sikres at en STM er tilgjengelig, skal 

den berørte medlemsstaten underrette komiteen nevnt i artikkel 29 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF om hva som er 

årsaken til problemet, og om hvilke forholdsregler den har til hensikt å ta for å gi særlig utenlandske operatører 

adgang til sin infrastruktur. 

7.2.4. Ytterligere klasse B-utstyr på en jernbanelinje som har klasse A-utstyr 

På en jernbanelinje som er utstyrt med ETCS og/eller GSM-R, kan det monteres ytterligere klasse B-utstyr for at det 

i overgangsfasen skal være mulig å bruke rullende materiell som ikke er kompatibelt med klasse A. 

Utstyr langs sporet skal støtte overganger mellom klasse A og klasse B uten å stille andre krav til delsystemet 

«Styring, kontroll og signal om bord» enn dem som er angitt i denne TSI-en. 

7.2.5. Rullende materiell med klasse A- og B-utstyr 

Rullende materiell kan være utstyrt med både klasse A- og B-systemer, slik at det kan trafikkere flere jernbanelinjer. 

Den berørte medlemsstaten kan begrense bruken av et klasse B-system om bord på jernbanelinjer der det tilsvarende 

systemet ikke er montert langs sporet. 

Når et tog trafikkerer en jernbanelinje som er utstyrt med både klasse A- og B-systemer, kan klasse B-systemene 

fungere som reserveløsning dersom toget er utstyrt med både klasse A- og B-systemer. På jernbanelinjer der klasse 

B er montert parallelt med klasse A, skal det ikke være et kompatibilitetskrav at kjøretøyet er utstyrt med et klasse 

B-system i tillegg til klasse A.  

  

(1) Dersom det for eksempel ikke er teknisk mulig å garantere et eksternt STM-konsept, eller dersom eventuelle spørsmål som gjelder 

eiendomsretten til immaterialrettighetene for klasse B-systemer forhindrer utviklingen av STM-produkter til rett tid. 



20.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 34/695 

 

Togkontrollsystemer i klasse B kan innføres 

1)  ved hjelp av en STM som fungerer via standardgrensesnittet («ekstern STM»), eller 

2)  ved hjelp av en STM som inngår i ETCS-utstyret eller er forbundet via et ikke-standardisert grensesnitt, eller 

3)  uavhengig av ETCS-utstyret, for eksempel via et system som gjør det mulig å bytte mellom utstyr. Jern-

baneforetaket skal da sikre at overgangene mellom togkontroll av klasse A og klasse B gjennomføres i samsvar 

med kravene i denne TSI-en og i samsvar med de nasjonale reglene for klasse B-systemet. 

7.2.6. Vilkår for obligatoriske og valgfrie funksjoner 

Den som søker om EF-verifisering av et delsystem for «Styring, kontroll og signal langs sporet», skal kontrollere om 

funksjoner for styring, kontroll og signal langs sporet som er definert som valgfrie i denne TSI-en, kreves i henhold 

til andre TSI-er eller nasjonale regler eller gjennom anvendelsen av risikoevaluering og -vurdering for å sikre sikker 

integrasjon av delsystemer. 

Gjennomføringen av nasjonale eller valgfrie funksjoner langs sporet er ikke til hinder for at et tog som oppfyller bare 

de obligatoriske kravene til et klasse A-system om bord, bruker infrastrukturen, bortsett fra det som kreves for 

følgende valgfrie funksjoner om bord: 

1)  Bruk av utstyr langs sporet for ETCS-nivå 3 som krever siste-vogn-kontroll om bord. 

2)  Bruk av utstyr langs sporet for ETCS-nivå 1 med infill-funksjonalitet om bord dersom aktiveringshastigheten er 

satt til null av sikkerhetsmessige årsaker (for eksempel beskyttelse av farlige punkter). 

3)  Når ETCS krever dataoverføring via radio, kreves dataradiokommunikasjonsdelen som angitt i denne TSI-en. 

Ved bruk av et delsystem om bord som inneholder en KER STM, kan det være nødvendig å implementere  

K-grensesnittet. 

7.3. GSM-R — særlige gjennomføringsregler 

7.3.1. Anlegg langs sporet 

Installering av GSM-R er obligatorisk i følgende tilfeller: 

1)  Radiokommunikasjonsdelen av et delsystem for «Styring, kontroll og signal langs sporet» installeres for første 

gang. 

2)  Radiokommunikasjonsdelen av et delsystem for «Styring, kontroll og signal langs sporet» som allerede er i 

bruk, oppgraderes på en slik måte at det medfører endringer i delsystemets funksjoner eller yteevne. Dette 

omfatter ikke endringer som anses nødvendige for å redusere sikkerhetsrelaterte mangler i det eksisterende 

anlegget. 

3)  Gjennomføring av ETCS-nivå 2, nivå 3 eller nivå 1 med radio-infill krever dataradiokommunikasjon. 

7.3.2. Anlegg om bord 

Installering av GSM-R i rullende materiell som skal brukes på en jernbanelinje med minst ett punkt som er utstyrt 

med GSM-R (selv om det overlapper et eksisterende radiokommunikasjonssystem), er obligatorisk i følgende 

tilfeller: 

1)  Delen for talekommunikasjon via radio i et delsystem for «Styring, kontroll og signal om bord» installeres for 

første gang.  
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2)  Delen for talekommunikasjon via radio i et delsystem for «Styring, kontroll og signal om bord» som allerede er i 

bruk, oppgraderes på en slik måte at det medfører endringer i delsystemets funksjoner eller yteevne. Dette 

gjelder ikke endringer som anses nødvendige for å redusere sikkerhetsrelaterte mangler i det eksisterende 

anlegget. 

3)  Gjennomføring av ETCS-nivå 2, nivå 3 eller nivå 1 med radio-infill krever dataradiokommunikasjon. 

7.4. ETCS — særlige gjennomføringsregler 

7.4.1. Anlegg langs sporet 

Som fastsatt i artikkel 11 får nr. 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4 og 7.3.5 i vedlegget til beslutning 2012/88/EU anvendelse fram til 

anvendelsesdatoen for gjennomføringsrettsaktene nevnt i artikkel 47 i forordning (EU) nr. 1315/2013. 

7.4.2. Anlegg om bord 

7.4.2.1. Nye kjøretøyer  

1)  Nye kjøretøyer som er godkjent for ibruktaking for første gang, skal være utstyrt med ETCS i samsvar med 

vedlegg A til denne TSI-en. 

2)  Kravet om å være utstyrt med ETCS får ikke anvendelse på 

1)  nytt mobilt jernbaneutstyr for bygging og vedlikehold av infrastruktur, 

2)  nye skiftelokomotiver, 

3)  andre nye kjøretøyer som ikke er beregnet på bruk på høyhastighetslinjer: 

a)  Dersom de er beregnet utelukkende på nasjonal trafikk utenfor korridorene definert i nr. 7.3.4 i vedlegg 

III til beslutning 2012/88/EU og utenfor jernbanelinjene som gir forbindelse til de viktigste europeiske 

havnene, skiftestasjonene, godsterminalene og godstransportområdene som definert i nr. 7.3.5 i 

vedlegget til beslutning 2012/88/EU, eller 

b)  dersom de er beregnet på tjenesteyting over landegrensene utenfor det transeuropeiske nettet, dvs. 

trafikk fram til den første stasjonen i nabostaten eller den første stasjonen der det er forbindelser videre i 

nabostaten. 

3)  Fra 1. januar 2019 får spesifikasjonssett nr. 1 i tabell 2.1 i vedlegg A til denne TSI-en ikke lenger anvendelse på 

nye kjøretøyer som tas i bruk for første gang. 

7.4.2.2. Oppgrader ing og fornyelse av eksisterende kjøretøyer  

Det er obligatorisk å installere ETCS om bord i eksisterende kjøretøyer dersom det monteres nye togkontrolldeler i 

et delsystem for «Styring, kontroll og signal om bord» i eksisterende høyhastighetskjøretøyer. 

7.4.3. Nasjonale krav 

1)  Medlemsstatene kan innføre ytterligere krav på nasjonalt plan, særlig med sikte på å 

1)  gi bare lokomotiver med ETCS-utstyr adgang til ETCS-utstyrte jernbanelinjer, slik at eksisterende nasjonale 

systemer kan avvikles, 

2)  stille krav om ETCS-utstyr i nytt, oppgradert eller fornyet mobilt jernbaneutstyr for bygging og vedlikehold 

av infrastruktur, skiftelokomotiver og/eller andre kjøretøyer, selv om de er beregnet utelukkende på nasjonal 

trafikk.  
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2)  Medlemsstatene kan beslutte å unnta fra plikten fastsatt i nr. 7.4.2.1 første ledd alle nye kjøretøyer som er 

beregnet utelukkende på nasjonal trafikk, bortsett fra når bruksområdet til disse kjøretøyene omfatter mer enn 

150 km av et linjeavsnitt som er utstyrt med eller skal utstyres med ETCS innen fem år etter at tillatelsen til 

ibruktaking av disse kjøretøyene er gitt. Medlemsstatene skal offentliggjøre sin beslutning om gjennomføring av 

denne bestemmelsen, underrette Kommisjonen om sin beslutning og ta den med i den nasjonale gjennom-

føringsplanen nevnt i nr. 7.4.4. 

7.4.4. Nasjonale gjennomføringsplaner 

Medlemsstatene skal utarbeide en nasjonal plan for gjennomføringen av denne TSI-en der det tas hensyn til 

sammenhengen i hele jernbanesystemet i Den europeiske union og til jernbanesystemets økonomiske levedyktighet. 

Denne planen skal omfatte alle nye, fornyede og oppgraderte jernbanelinjer, særlig en detaljert tidsplan som viser 

når disse jernbanelinjene skal være utstyrt med ETCS, og når klasse B-systemene skal avvikles. Reglene for 

gjennomføring langs sporet er angitt i nr. 7.4.1 i denne forordning. Den nasjonale gjennomføringsplanen omfatter 

ikke ytterligere regler for gjennomføring langs sporet. 

Den nasjonale gjennomføringsplanen skal omfatte følgende: 

1)  En generell beskrivelse og en beskrivelse av sammenhengen, med fakta og tall om eksisterende 

togkontrollsystemer, f.eks. kapasitet, sikkerhet, pålitelighet, gjenværende økonomisk levetid for montert utstyr 

og nytte- og kostnadsanalyse av innføring av ETCS. 

2)  En definisjon av den tekniske overgangsstrategien (overlapping av utstyr montert om bord eller langs sporet) og 

den finansielle overgangsstrategien (for både infrastruktur og rullende materiell). 

3)  En beskrivelse av tiltak truffet for å sikre åpne markedsvilkår for eksisterende togkontrollsystemer i klasse  

B som angitt i nr. 7.2.3. 

4)  Planlegging som omfatter følgende: 

i)  Datoene for innføring av ETCS på de ulike linjene i jernbanenettet (når det er tillatt for tjenestene å bruke 

ETCS). 

ii)  Veiledende datoer for avvikling av klasse B-systemer på forskjellige jernbanelinjer (når driften ikke lenger 

kan fortsette med eksisterende systemer). Dersom avvikling av klasse B-systemer ikke forventes innenfor et 

tidsrom på 15 år, kreves ikke disse veiledende datoene. 

iii)  Datoene da eksisterende grensekryssende kjøretøyer som er utstyrt bare med ETCS om bord, kan dra full 

nytte av fordelene med dette i høyhastighetsnettet, korridorene eller andre deler av jernbanenettet. For 

høyhastighetstrafikk avhenger denne datoen av innføringen av ETCS på høyhastighetsnettet og andre deler 

av jernbanenettet (f.eks. stasjoner som brukes til slik høyhastighetstrafikk), og for godstrafikk avhenger 

denne datoen av innføringen av ETCS på korridorene og andre deler av jernbanenettet (f.eks. siste 

delstrekning). 

De nasjonale gjennomføringsplanene skal ha en løpetid på minst 15 år og skal ajourføres jevnlig, minst hvert femte år. 

Medlemsstatene skal melde sine nasjonale gjennomføringsplaner til Kommisjonen senest 5. juli 2017. De nasjonale 

gjennomføringsplanene skal brukes til å ajourføre dataene i det geografiske og tekniske informasjonssystemet til det 

transeuropeiske transportnettet (TENtec) nevnt i artikkel 49 i forordning (EU) nr. 1315/2013. Kommisjonen skal 

offentliggjøre de nasjonale gjennomføringsplanene på sitt nettsted og underrette medlemsstatene om dem gjennom 

komiteen nevnt i artikkel 29 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF. 

Kommisjonen skal utarbeide en sammenlignende oversikt over de nasjonale gjennomføringsplanene. På grunnlag av 

denne oversikten skal behovet for ytterligere samordningstiltak avdekkes.  
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7.5. Særlige gjennomføringsregler for togdeteksjonssystemer 

Innenfor rammen av denne TSI-en menes med togdeteksjonssystem det utstyret montert langs sporet som oppdager 

tilstedeværelsen eller fraværet av kjøretøyer enten på en hel jernbanelinje på strekningen eller på et lokalt punkt. 

Systemer langs sporet (f.eks. sikringsanlegg eller kontrollsystemer for planoverganger) som benytter opplysninger 

fra deteksjonsutstyr, anses ikke som en del av togdeteksjonssystemet. 

Denne TSI-en angir kravene for grensesnittet mot rullende materiell bare i den grad det er nødvendig for å sikre 

kompatibilitet mellom rullende materiell som oppfyller kravene i TSI-en, og delsystemet «Styring, kontroll og signal 

langs sporet». 

Et togdeteksjonssystem som oppfyller kravet i TSI-en for delsystemene «Styring, kontroll og signal», kan innføres 

uavhengig av monteringen av ETCS eller GSM-R, men kan være avhengig av togkontrollsystemer i klasse B eller av 

særlige krav, f.eks. til utstyr ved planoverganger. 

Kravene i denne TSI-en med hensyn til togdeteksjonssystemer skal oppfylles når 

1)  togdeteksjonssystemet oppgraderes, 

2)  togdeteksjonssystemet fornyes, forutsatt at overholdelse av kravene i denne TSI-en ikke medfører uønskede 

endringer eller oppgraderinger av andre systemer langs sporet eller om bord, 

3)  togdeteksjonssystemet fornyes, dersom dette kreves ved oppgradering eller fornyelse av systemer langs sporet 

som benytter opplysninger fra togdeteksjonssystemet, 

4)  togkontrollsystemer i klasse B fjernes, dersom togdeteksjonssystemet inngår i togkontrollsystemet. 

I overgangsfasen skal det legges vekt på å sikre at montering av et togdeteksjonssystem som oppfyller kravene i  

TSI-en, har minst mulig negativ virkning på eksisterende rullende materiell som ikke oppfyller kravene i TSI-en. 

For å oppnå dette anbefales det at infrastrukturforvaltningen velger et togdeteksjonssystem som oppfyller kravene i 

TSI-en, og som samtidig er kompatibelt med det rullende materiellet som ikke oppfyller kravene i TSI-en, og som 

allerede trafikkerer infrastrukturen. 

7.6. Særtilfeller 

7.6.1. Innledning 

Følgende særlige bestemmelser er tillatt i særtilfellene nevnt nedenfor. 

Disse særtilfellene tilhører to kategorier: Bestemmelsene gjelder enten permanent (tilfelle «P») eller midlertidig 

(tilfelle «T»). 

I denne TSI-en er T3 definert som midlertidige tilfeller som fortsatt vil eksistere etter 2020. 

Særtilfellene beskrevet i numrene nedenfor bør leses i sammenheng med de relevante numrene i kapittel 4 og/eller 

spesifikasjonene som det vises til der. 

Særtilfellene erstatter de tilsvarende kravene angitt i kapittel 4. 

Dersom kravene fastsatt i de relevante numrene i kapittel 4 ikke berøres av et særtilfelle, fortsetter disse kravene å 

gjelde uendret og er ikke gjentatt i numrene nedenfor. 
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7.6.2. Liste over særtilfeller 

7.6.2.1. Belgia 

Særtilfelle Kategori Merknader 

4.2.10. Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.2.4: 

Avstanden mellom første og siste aksel L – (b1 + 

b2) (figur 1) er minst 15 000 mm 

T3 Gjelder for høyhastighetslinje L1. 

Dette særtilfellet er knyttet til bruken av 

TVM. 

4.2.10. Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.8: 

Vekten av et enkeltkjøretøy eller et togsett er 

minst 40 t. 

Dersom vekten av et enkeltkjøretøy eller et togsett 

er mindre enn 90 t, skal kjøretøyet ha en 

mekanisme for skifting med en elektrisk virksom 

grunnlengde på 16 000 mm eller mer 

T3 Gjelder for høyhastighetslinje L1, L2, L3, L4. 

Dette særtilfellet er knyttet til bruken av 

TVM. 

7.6.2.2. Det forente konger ike  

Særtilfelle Kategori Merknader 

4.2.10. Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.2.4: 

Avstanden mellom første og siste aksel L – (b1 + 

b2) (figur 1) er minst 15 000 mm 

T3 Gjelder for høyhastighetslinje 1. 

Dette særtilfellet er knyttet til bruken av 

TVM. 

4.2.10. Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.3.1: 

Minste hjulflensbredde (BR) for jernbanenett med 

1 600 mm sporvidde er 127 mm 

T3 Gjelder i Nord-Irland. 

4.2.10. Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.3.3: 

Minste flenstykkelse (Sd) for jernbanenett med 

1 600 mm sporvidde er 24 mm 

T3 Gjelder i Nord-Irland. 

4.2.10. Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.4.1: 

I tillegg til kravet i nr. 3.1.4.1 er sanding for å 

forbedre trekkraften på motorvognsett 

a)  ikke tillatt foran den fremre akselen ved 

hastigheter under 40 km/t, og 

b)  tillatt bare dersom det kan påvises at minst 

ytterligere seks aksler på motorvognsettet 

befinner seg bak stedet der sandingen skjer. 

T3  
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Særtilfelle Kategori Merknader 

4.2.12. Grensesnitt mellom lokomotivfører og 

maskin i ETCS 

Indeks 6: 

Det er tillatt å benytte et alfanumerisk tastatur for å 

skrive inn tognummeret dersom støtte for alfa-

numeriske tognumre kreves i den tekniske 

forskriften som er meldt for dette formål. 

T3 Dette særtilfellet er nødvendig når spesifika-

sjonssett 2 (se tabell A2 i vedlegg A) får 

anvendelse, mens dette er et åpent punkt for 

spesifikasjonssett 1. 

Særtilfellet har ingen innvirkning på sam-

trafikkevnen. 

4.2.12. Grensesnitt mellom lokomotivfører og 

maskin i ETCS 

Indeks 6: 

Grensesnittet mellom lokomotivfører og maskin i 

ETCS kan vise opplysninger om dynamisk tog-

hastighet i miles per time (og angi «mph») ved 

kjøring på deler av det britiske jernbanenetts 

hovedlinjer. 

T3 Dette særtilfellet er nødvendig når spesifika-

sjonssett 2 (se tabell A2 i vedlegg A) får 

anvendelse, mens dette er et åpent punkt for 

spesifikasjonssett 1. 

Særtilfellet har ingen innvirkning på sam-

trafikkevnen. 

7.6.2.3. Frankrike 

Særtilfelle Kategori Merknader 

4.2.10. Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.2.4: 

Avstanden mellom første og siste aksel L – (b1 + 

b2) (figur 1) er minst 15 000 mm 

T3 Dette særtilfellet er knyttet til bruken av 

TVM. 

4.2.10. Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.9: 

Den elektriske motstanden mellom kjøreflatene på 

motstående hjul i en hjulsats er høyst 0,05 ohm, 

målt ved en spenning på mellom 1,8 VDC og  

2,0 VDC (åpen krets). 

I tillegg er den elektriske reaktansen mellom 

kjøreflatene på motstående hjul i en hjulsats høyst 

f/100 milliohm når f ligger mellom 500 Hz og  

40 kHz, ved en målestrøm på minst 10 ARMS og 

en tomgangsspenning på 2 VRMS. 

T3 Dette særtilfellet kan revideres så snart det 

åpne punktet knyttet til frekvenshåndteringen 

for sporfelt er lukket. 

4.2.10. Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.8: 

Vekten av et enkeltkjøretøy eller et togsett er minst 

40 t. 

Dersom vekten av et enkeltkjøretøy eller et togsett 

er mindre enn 90 t, skal kjøretøyet ha en 

mekanisme for skifting med en elektrisk virksom 

grunnlengde på 16 000 mm eller mer. 

T3 Dette særtilfellet er knyttet til bruken av 

TVM. 

4.2.10. Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.3.2: 

Dimensjon D (figur 2) er minst: 

450 mm uavhengig av hastighet. 

T3  
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7.6.2.4. Polen 

Særtilfelle Kategori Merknader 

4.2.10. Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.9: 

Den elektriske motstanden mellom kjøreflatene på 

motstående hjul i en hjulsats er høyst 0,05 ohm, 

målt ved en spenning på mellom 1,8 VDC og  

2,0 VDC (åpen krets). 

I tillegg er den elektriske reaktansen mellom 

kjøreflatene på motstående hjul i en hjulsats høyst 

f/100 milliohm når f ligger mellom 500 Hz og  

40 kHz, ved en målestrøm på minst 10 ARMS og 

en tomgangsspenning på 2 VRMS. 

T3 Dette særtilfellet kan revideres så snart det 

åpne punktet knyttet til frekvenshåndteringen 

for sporfelt er lukket. 

7.6.2.5. Li tauen,  Latvia og Estland  

Særtilfelle Kategori Merknader 

4.2.10. Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.3.3: 

Minste flenstykkelse (Sd) for jernbanenett med 

1 520 mm sporvidde er 20 mm 

T3 Dette særtilfellet er nødvendig så lenge ČME-

lokomotiver kjører på 1 520 mm-nett. 

4.2.10. Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.3.4: 

Minste flenshøyde (Sh) for jernbanenett med 

1 520 mm sporvidde er 26,25 mm 

T3 Dette særtilfellet er nødvendig så lenge ČME-

lokomotiver kjører på 1 520 mm-nett. 

7.6.2.6. Sver ige 

Særtilfelle Kategori Merknader 

4.2.4. Mobile kommunikasjonsfunksjoner for 

GSM-R for jernbaner 

Indeks 33 erklæring 4.2.3: 

Det er tillatt å ta i bruk delsystemene for «Styring, 

kontroll og signal om bord» med 2 watts GSM-R-

togradioer og ETCS-radioer bare for data. Del-

systemene skal kunne fungere i nett med  

–82 dBm. 

P Ingen innvirkning på samtrafikkevnen. 

7.6.2.7. Luxembourg 

Særtilfelle Kategori Merknader 

4.2.10. Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.2.4: 

1.  Sandmengden fra sandingsinnretninger montert 

på kjøretøyet skal være høyst 0,3 l per minutt 

per skinne. 

T3  
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Særtilfelle Kategori Merknader 

2.  Sanding på stasjonene utpekt i infrastruk-

turregisteret er forbudt. 

3.  Sanding i området rundt sporveksler er 

forbudt. 

4.  For nødbremsing gjelder ingen begrensninger. 

  

7.6.2.8. Tyskland 

Særtilfelle Kategori Merknader 

4.2.10. Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.7.1: 

Minste aksellast for kjøretøyer som skal kjøre på 

spesifikke jernbanelinjer angitt i infrastruktur-

registeret, er 5 t. 

Dette særtilfellet gjelder bare kjøretøyer, og 

endrer ikke de tekniske kravene til togdetek-

sjonssystemer angitt i indeks 77 og bestemmel-

sene i nr. 7.2.8 om gjennomføringen av disse. 

T3 Dette særtilfellet er nødvendig så lenge 

sporfelt av type WSSB brukes. 

4.2.10. Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.2.2: 

Ved hastigheter opp til 140 km/t skal avstanden ai 

(figur 1) mellom to påfølgende aksler (gjelder de 

første fem akslene på vognsettet eller hele settet 

med aksler dersom samlet antall aksler er færre 

enn fem) under ingen omstendigheter være mindre 

enn 1 000 mm. 

Dette særtilfellet gjelder bare kjøretøyer, og 

endrer ikke de tekniske kravene til togdeteksjons-

systemer angitt i indeks 77 og bestemmelsene i  

nr. 7.2.8 om gjennomføringen av disse. 

T3 Dette særtilfellet er nødvendig så lenge 

planovergangssikringer av type EBUET  

80 brukes. 
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VEDLEGG A 

Henvisninger 

For hver henvisning i de grunnleggende parametrene (kapittel 4 i denne TSI-en) angir tabellen nedenfor de tilsvarende 

obligatoriske spesifikasjonene via indeksen i tabell A 2 (tabell A 2.1, tabell A 2.2, tabell A 2.3). 

Tabell A 1 

Henvisning i kapittel 4 Indeksnummer (se tabell A 2) 

4.1  

4.1 a 1, 4 

4.1 b 32 

4.1 c 3 

  

4.2.1  

4.2.1 a 27, 78 

  

  

4.2.2  

4.2.2 a 14 

4.2.2 b 1, 4, 13, 15, 60 

4.2.2 c 31, 37 b, c, d 

4.2.2 d 18, 20 

4.2.2 e 6 

4.2.2 f 7, 81, 82 

  

4.2.3  

4.2.3 a 14 

4.2.3 b 1, 4, 13, 15, 60 

4.2.3 c 31, 37 b, c, d 

4.2.3 d 18, 21 

  

4.2.4  

4.2.4 a 64, 65 

4.2.4 b 66 
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Henvisning i kapittel 4 Indeksnummer (se tabell A 2) 

4.2.4 c 67 

4.2.4 d 68 

4.2.4 e 73, 74 

4.2.4 f 32, 33 

4.2.4 g 48 

4.2.4 h 69, 70 

4.2.4 j 71, 72 

4.2.4 k 75, 76 

  

4.2.5  

4.2.5 a 64, 65 

4.2.5 b 10, 39, 40 

4.2.5 c 19, 20 

4.2.5 d 9, 43 

4.2.5 e 16, 50 

  

4.2.6  

4.2.6 a 8, 25, 26, 36 c, 49, 52 

4.2.6 b 29, 45 

4.2.6 c 46 

4.2.6 d 34 

4.2.6 e 20 

4.2.6 f 44 

  

4.2.7  

4.2.7 a 12 

4.2.7 b 62, 63 

4.2.7 c 34 

4.2.7 d 9 

4.2.7 e 16 
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Henvisning i kapittel 4 Indeksnummer (se tabell A 2) 

4.2.8  

4.2.8 a 11, 79, 83 

  

4.2.9  

4.2.9 a 23 

  

4.2.10  

4.2.10 a 77 (nr. 3.1) 

  

4.2.11  

4.2.11 a 77 (nr. 3.2) 

  

4.2.12  

4.2.12 a 6, 51 

  

4.2.13  

4.2.13 a 32, 33, 51, 80 

  

4.2.14  

4.2.14 a 5 

  

4.2.15  

4.2.15 a 38 

Spesifikasjoner 

En av de tre tabellene i tabell A 2 (tabell A 2.1, tabell A 2.2, tabell A 2.3) i dette vedlegg får anvendelse. 

Når et dokument som er oppført i tabell A 2, gjennom gjengivelse eller henvisning inneholder et tydelig merket punkt fra et 

annet dokument, er det dette punktet og bare dette som skal anses som en del av dokumentet som er oppført i tabell A 2. 

Når et dokument som er oppført i tabell A 2, inneholder en «obligatorisk» eller «normativ» henvisning til et dokument som ikke 

er oppført i tabell A 2, skal dokumentet som det vises til, for denne TSI-ens formål alltid forstås som et akseptabelt kriterium 

for å sikre samsvar med grunnleggende parametrer (som kan brukes til sertifisering av samtrafikkomponenter og delsystemer og 

ikke krever framtidig revisjon av denne TSI-en) og ikke som en obligatorisk spesifikasjon. 

Merknad: Spesifikasjoner som er angitt som «reservert» i tabell A 2, er også oppført som åpne punkter i vedlegg G dersom det 

er nødvendig å gi melding om nasjonale regler for å lukke de tilsvarende åpne punktene. Reserverte dokumenter som ikke er 

oppført som åpne punkter, er beregnet å være forbedringer av systemet.  
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Tabell A 2.1 

Liste over obligatoriske spesifikasjoner 

Indeksnr. 

Spesifikasjonssett nr. 1 

(ETCS referanseversjon 2 og GSM-R referanseversjon 1) 

Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader 

1 ERA/ERTMS/003204 ERTMS/ETCS Functional requirement 

specification 

5.0  

2 Bevisst strøket    

3 SUBSET-023 Glossary of Terms and Abbreviations 2.0.0  

4 SUBSET-026 System Requirements Specification 2.3.0  

5 SUBSET-027 FFFIS Juridical recorder-downloading 

tool 

2.3.0 Merknad 1 

6 SUBSET-033 FIS for man-machine interface 2.0.0  

7 SUBSET-034 FIS for the train interface 2.0.0  

8 SUBSET-035 Specific Transmission Module FFFIS 2.1.1  

9 SUBSET-036 FFFIS for Eurobalise 2.4.1  

10 SUBSET-037 EuroRadio FIS 2.3.0  

11 SUBSET-038 Offline key management FIS 2.3.0  

12 SUBSET-039 FIS for the RBC/RBC handover 2.3.0  

13 SUBSET-040 Dimensioning and Engineering rules 2.3.0  

14 SUBSET-041 Performance Requirements for Inter-

operability 

2.1.0  

15 SUBSET-108 Interoperability related consolidation on 

TSI Annex A documents 

1.2.0  

16 SUBSET-044 FFFIS for Euroloop 2.3.0  

17 Bevisst strøket    

18 SUBSET-046 Radio infill FFFS 2.0.0  

19 SUBSET-047 Trackside-Trainborne FIS for Radio 

infill 

2.0.0  

20 SUBSET-048 Trainborne FFFIS for Radio infill 2.0.0  

21 SUBSET-049 Radio infill FIS with LEU/interlocking 2.0.0  
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Indeksnr. 

Spesifikasjonssett nr. 1 

(ETCS referanseversjon 2 og GSM-R referanseversjon 1) 

Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader 

22 Bevisst strøket    

23 SUBSET-054 Responsibilities and rules for the 

assignment of values to ETCS variables 

2.1.0  

24 Bevisst strøket    

25 SUBSET-056 STM FFFIS Safe time layer 2.2.0  

26 SUBSET-057 STM FFFIS Safe link layer 2.2.0  

27 SUBSET-091 Safety Requirements for the Technical 

Interoperability of ETCS in Levels 1  

and 2 

2.5.0  

28 Bevisst strøket    

29 SUBSET-102 Test specification for interface ‘K’ 1.0.0  

30 Bevisst strøket    

31 SUBSET-094 Functional requirements for an on-board 

reference test facility 

2.0.2  

32 EIRENE FRS GSM-R Functional requirements speci-

fication 

8.0.0 Merknad 10 

33 EIRENE SRS GSM-R System requirements specifica-

tion 

16.0.0 Merknad 10 

34 A11T6001 (MORANE) Radio Transmission FFFIS 

for EuroRadio 

13.0.0  

35 Bevisst strøket    

36 a Bevisst strøket    

36 b Bevisst strøket    

36 c SUBSET-074-2 FFFIS STM Test cases document 1.0.0  

37 a Bevisst strøket    

37 b SUBSET-076-5-2 Test cases related to features 2.3.3  

37 c SUBSET-076-6-3 Test sequences 2.3.3  

37 d SUBSET-076-7 Scope of the test specifications 1.0.2  

37 e Bevisst strøket    

38 06E068 ETCS Marker-board definition 2.0  

39 SUBSET-092-1 ERTMS EuroRadio Conformance 

Requirements 

2.3.0  
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Indeksnr. 

Spesifikasjonssett nr. 1 

(ETCS referanseversjon 2 og GSM-R referanseversjon 1) 

Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader 

40 SUBSET-092-2 ERTMS EuroRadio test cases safety 

layer 

2.3.0  

41 Bevisst strøket    

42 Bevisst strøket    

43 SUBSET 085 Test specification for Eurobalise FFFIS 2.2.2  

44 Bevisst strøket    

45 SUBSET-101 Interface ‘K’ Specification 1.0.0  

46 SUBSET-100 Interface ‘G’ Specification 1.0.1  

47 Bevisst strøket    

48 Reservert Test specification for mobile equipment 

GSM-R 

 Merknad 4 

49 SUBSET-059 Performance requirements for STM 2.1.1  

50 SUBSET-103 Test specification for Euroloop 1.0.0  

51 Reservert Ergonomic aspects of the DMI   

52 SUBSET-058 FFFIS STM Application layer 2.1.1  

53 Bevisst strøket    

54 Bevisst strøket    

55 Bevisst strøket    

56 Bevisst strøket    

57 Bevisst strøket    

58 Bevisst strøket    

59 Bevisst strøket    

60 Bevisst strøket    

61 Bevisst strøket    

62 Reservert RBC-RBC Test specification for safe 

communication interface 

  

63 SUBSET-098 RBC-RBC Safe Communication 

Interface 

1.0.0  
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Indeksnr. 

Spesifikasjonssett nr. 1 

(ETCS referanseversjon 2 og GSM-R referanseversjon 1) 

Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader 

64 EN 301 515 Global System for Mobile Communica-

tion (GSM); Requirements for GSM 

operation on railways 

2.3.0 Merknad 2 

65 TS 102 281 Detailed requirements for GSM opera-

tion on railways 

3.0.0 Merknad 3 

66 TS 103 169 ASCI Options for Interoperability 1.1.1  

67 (MORANE) P 38 T 9001 FFFIS for GSM-R SIM Cards 5.0 Merknad 10 

68 ETSI TS 102 610 Railway Telecommunication; GSM; 

Usage of the UUIE for GSM operation 

on railways 

1.3.0  

69 (MORANE) F 10 T 6002 FFFS for Confirmation of High Priority 

Calls 

5.0  

70 (MORANE) F 12 T 6002 FIS for Confirmation of High Priority 

Calls 

5.0  

71 (MORANE) E 10 T 6001 FFFS for Functional Addressing 4.1  

72 (MORANE) E 12 T 6001 FIS for Functional Addressing 5.1  

73 (MORANE) F 10 T6001 FFFS for Location Dependent 

Addressing 

4  

74 (MORANE) F 12 T6001 FIS for Location Dependent Addressing 3  

75 (MORANE) F 10 T 6003 FFFS for Presentation of Functional 

Numbers to Called and Calling Parties 

4  

76 (MORANE) F 12 T 6003 FIS for Presentation of Functional 

Numbers to Called and Calling Parties 

4  

77 ERA/ERTMS/033281 Interfaces between CCS trackside and 

other subsystems 

3.0 Merknad 7 

78 Reservert Safety requirements for ETCS DMI 

functions 

  

79 Ikke relevant Ikke relevant   

80 Ikke relevant Ikke relevant   

81 Ikke relevant Ikke relevant   

82 Ikke relevant Ikke relevant   
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Tabell A 2.2 

Liste over obligatoriske spesifikasjoner 

Indeksnr. 

Spesifikasjonssett nr. 2 

(ETCS referanseversjon 3 vedlikeholdsutgave 1 og GSM-R referanseversjon 1) 

Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader 

1 Bevisst strøket    

2 Bevisst strøket    

3 SUBSET-023 Glossary of Terms and Abbreviations 3.1.0  

4 SUBSET-026 System Requirements Specification 3.4.0  

5 SUBSET-027 FIS Juridical Recording 3.1.0  

6 ERA_ERTMS_015560 ETCS Driver-Machine interface 3.4.0  

7 SUBSET-034 Train Interface FIS 3.1.0  

8 SUBSET-035 Specific Transmission Module FFFIS 3.1.0  

9 SUBSET-036 FFFIS for Eurobalise 3.0.0  

10 SUBSET-037 EuroRadio FIS 3.1.0  

11 SUBSET-038 Offline key management FIS 3.0.0  

12 SUBSET-039 FIS for the RBC/RBC handover 3.1.0  

13 SUBSET-040 Dimensioning and Engineering rules 3.3.0  

14 SUBSET-041 Performance Requirements for Inter-

operability 

3.1.0  

15 Bevisst strøket    

16 SUBSET-044 FFFIS for Euroloop 2.4.0  

17 Bevisst strøket    

18 Bevisst strøket    

19 SUBSET-047 Trackside-Trainborne FIS for Radio 

infill 

3.0.0  

20 SUBSET-048 Trainborne FFFIS for Radio infill 3.0.0  

21 Bevisst strøket    

22 Bevisst strøket    

23 SUBSET-054 Responsibilities and rules for the 

assignment of values to ETCS variables 

3.0.0  

24 Bevisst strøket    

25 SUBSET-056 STM FFFIS Safe time layer 3.0.0  
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Indeksnr. 

Spesifikasjonssett nr. 2 

(ETCS referanseversjon 3 vedlikeholdsutgave 1 og GSM-R referanseversjon 1) 

Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader 

26 SUBSET-057 STM FFFIS Safe link layer 3.0.0  

27 SUBSET-091 Safety Requirements for the Technical 

Interoperability of ETCS in Levels 1 and 2 

3.4.0  

28 Bevisst strøket    

29 SUBSET-102 Test specification for interface ‘K’ 2.0.0  

30 Bevisst strøket    

31 SUBSET-094 Functional requirements for an on-board 

reference test facility 

3.0.0  

32 EIRENE FRS GSM-R Functional requirements spec-

ification 

8.0.0 Merknad 10 

33 EIRENE SRS GSM-R System requirements spec-

ification 

16.0.0 Merknad 10 

34 A11T6001 (MORANE) Radio Transmission FFFIS 

for EuroRadio 

13.0.0  

35 Bevisst strøket    

36 a Bevisst strøket    

36 b Bevisst strøket    

36 c SUBSET-074-2 FFFIS STM Test cases document 3.0.0  

37 a Bevisst strøket    

37 b SUBSET-076-5-2 Test cases related to features 3.1.0  

37 c SUBSET-076-6-3 Test sequences 3.0.0  

37 d SUBSET-076-7 Scope of the test specifications 3.1.0  

37 e Bevisst strøket    

38 06E068 ETCS Marker-board definition 2.0  

39 SUBSET-092-1 ERTMS EuroRadio Conformance 

Requirements 

3.0.0  

40 SUBSET-092-2 ERTMS EuroRadio test cases safety 

layer 

3.0.0  

41 Bevisst strøket    

42 Bevisst strøket    

43 SUBSET 085 Test specification for Eurobalise FFFIS 3.0.0  
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Indeksnr. 

Spesifikasjonssett nr. 2 

(ETCS referanseversjon 3 vedlikeholdsutgave 1 og GSM-R referanseversjon 1) 

Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader 

44 Bevisst strøket   Merknad 9 

45 SUBSET-101 Interface ‘K’ Specification 2.0.0  

46 SUBSET-100 Interface ‘G’ Specification 2.0.0  

47 Bevisst strøket    

48 Reservert Test specification for mobile equipment 

GSM-R 

 Merknad 4 

49 SUBSET-059 Performance requirements for STM 3.0.0  

50 SUBSET-103 Test specification for Euroloop 1.1.0  

51 Bevisst strøket    

52 SUBSET-058 FFFIS STM Application layer 3.1.0  

53 Bevisst strøket    

54 Bevisst strøket    

55 Bevisst strøket    

56 Bevisst strøket    

57 Bevisst strøket    

58 Bevisst strøket    

59 Bevisst strøket    

60 SUBSET-104 ETCS System Version Management 3.2.0  

61 Bevisst strøket    

62 Bevisst strøket    

63 SUBSET-098 RBC-RBC Safe Communication 

Interface 

3.0.0  

64 EN 301 515 Global System for Mobile Communica-

tion (GSM); Requirements for GSM 

operation on railways 

2.3.0 Merknad 2 

65 TS 102 281 Detailed requirements for GSM opera-

tion on railways 

3.0.0 Merknad 3 

66 TS 103 169 ASCI Options for Interoperability 1.1.1  

67 (MORANE) P 38 T 9001 FFFIS for GSM-R SIM Cards 5.0 Merknad 10 

68 ETSI TS 102 610 Railway Telecommunication; GSM; 

Usage of the UUIE for GSM operation 

on railways 

1.3.0  
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Indeksnr. 

Spesifikasjonssett nr. 2 

(ETCS referanseversjon 3 vedlikeholdsutgave 1 og GSM-R referanseversjon 1) 

Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader 

69 (MORANE) F 10 T 6002 FFFS for Confirmation of High Priority 

Calls 

5.0  

70 (MORANE) F 12 T 6002 FIS for Confirmation of High Priority 

Calls 

5.0  

71 (MORANE) E 10 T 6001 FFFS for Functional Addressing 4.1  

72 (MORANE) E 12 T 6001 FIS for Functional Addressing 5.1  

73 (MORANE) F 10 T6001 FFFS for Location Dependent Addressing 4  

74 (MORANE) F 12 T6001 FIS for Location Dependent Addressing 3  

75 (MORANE) F 10 T 6003 FFFS for Presentation of Functional 

Numbers to Called and Calling Parties 

4  

76 (MORANE) F 12 T 6003 FIS for Presentation of Functional 

Numbers to Called and Calling Parties 

4  

77 ERA/ERTMS/033281 Interfaces between CCS trackside and 

other subsystems 

3.0 Merknad 7 

78 Bevisst strøket   Merknad 6 

79 SUBSET-114 KMC-ETCS Entity Off-line KM FIS 1.0.0  

80 Bevisst strøket   Merknad 5 

81 SUBSET-119 Train Interface FFFIS  Merknad 12 

82 SUBSET-120 FFFIS TI — Safety Analysis  Merknad 12 

Tabell A 2.3 

Liste over obligatoriske spesifikasjoner 

Indeksnr. 

Spesifikasjonssett nr. 3 

(ETCS referanseversjon 3 utgave 2 og GSM-R referanseversjon 1) 

Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader 

1 Bevisst strøket    

2 Bevisst strøket    

3 SUBSET-023 Glossary of Terms and Abbreviations 3.3.0 Merknad 14 

4 SUBSET-026 System Requirements Specification 3.6.0 Merknad 14 

5 SUBSET-027 FIS Juridical Recording 3.3.0 Merknad 14 

6 ERA_ERTMS_015560 ETCS Driver-Machine interface 3.6.0 Merknad 14 
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Indeksnr. 

Spesifikasjonssett nr. 3 

(ETCS referanseversjon 3 utgave 2 og GSM-R referanseversjon 1) 

Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader 

7 SUBSET-034 Train Interface FIS 3.2.0  

8 SUBSET-035 Specific Transmission Module FFFIS 3.2.0  

9 SUBSET-036 FFFIS for Eurobalise 3.1.0  

10 SUBSET-037 EuroRadio FIS 3.2.0  

11 SUBSET-038 Offline key management FIS 3.1.0  

12 SUBSET-039 FIS for the RBC/RBC handover 3.2.0  

13 SUBSET-040 Dimensioning and Engineering rules 3.4.0  

14 SUBSET-041 Performance Requirements for Inter-

operability 

3.2.0  

15 Bevisst strøket    

16 SUBSET-044 FFFIS for Euroloop 2.4.0  

17 Bevisst strøket    

18 Bevisst strøket    

19 SUBSET-047 Trackside-Trainborne FIS for Radio 

infill 

3.0.0  

20 SUBSET-048 Trainborne FFFIS for Radio infill 3.0.0  

21 Bevisst strøket    

22 Bevisst strøket    

23 SUBSET-054 Responsibilities and rules for the assign-

ment of values to ETCS variables 

3.0.0  

24 Bevisst strøket    

25 SUBSET-056 STM FFFIS Safe time layer 3.0.0  

26 SUBSET-057 STM FFFIS Safe link layer 3.1.0  

27 SUBSET-091 Safety Requirements for the Technical 

Interoperability of ETCS in Levels 1 and 2 

3.6.0 Merknad 14 

28 Bevisst strøket    

29 SUBSET-102 Test specification for interface ‘K’ 2.0.0  

30 Bevisst strøket    

31 Reservert 

SUBSET-094 

Functional requirements for an on-board 

reference test facility 

 Merknad 13 
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Indeksnr. 

Spesifikasjonssett nr. 3 

(ETCS referanseversjon 3 utgave 2 og GSM-R referanseversjon 1) 

Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader 

32 EIRENE FRS GSM-R Functional requirements spec-

ification 

8.0.0 Merknad 10 

33 EIRENE SRS GSM-R System requirements spec-

ification 

16.0.0 Merknad 10 

34 A11T6001 (MORANE) Radio Transmission FFFIS 

for EuroRadio 

13.0.0  

35 Bevisst strøket    

36 a Bevisst strøket    

36 b Bevisst strøket    

36 c SUBSET-074-2 FFFIS STM Test cases document 3.1.0  

37 a Bevisst strøket    

37 b Reservert SUBSET-076-5-2 Test cases related to features  Merknad 13 

37 c Reservert SUBSET-076-6-3 Test sequences  Merknad 13 

37 d Reservert SUBSET-076-7 Scope of the test specifications  Merknad 13 

37 e Bevisst strøket    

38 06E068 ETCS Marker-board definition 2.0  

39 SUBSET-092-1 ERTMS EuroRadio Conformance 

Requirements 

3.1.0  

40 SUBSET-092-2 ERTMS EuroRadio test cases safety 

layer 

3.1.0  

41 Bevisst strøket    

42 Bevisst strøket    

43 SUBSET 085 Test specification for Eurobalise FFFIS 3.0.0  

44 Bevisst strøket   Merknad 9 

45 SUBSET-101 Interface ‘K’ Specification 2.0.0  

46 SUBSET-100 Interface ‘G’ Specification 2.0.0  

47 Bevisst strøket    

48 Reservert Test specification for mobile equipment 

GSM-R 

 Merknad 4 

49 SUBSET-059 Performance requirements for STM 3.1.0  

50 SUBSET-103 Test specification for Euroloop 1.1.0  

51 Bevisst strøket    
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Indeksnr. 

Spesifikasjonssett nr. 3 

(ETCS referanseversjon 3 utgave 2 og GSM-R referanseversjon 1) 

Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader 

52 SUBSET-058 FFFIS STM Application layer 3.2.0  

53 Bevisst strøket    

54 Bevisst strøket    

55 Bevisst strøket    

56 Bevisst strøket    

57 Bevisst strøket    

58 Bevisst strøket    

59 Bevisst strøket    

60 SUBSET-104 ETCS System Version Management 3.3.0  

61 Bevisst strøket    

62 Bevisst strøket    

63 SUBSET-098 RBC-RBC Safe Communication 

Interface 

3.0.0  

64 EN 301 515 Global System for Mobile Communica-

tion (GSM); Requirements for GSM 

operation on railways 

2.3.0 Merknad 2 

65 TS 102 281 Detailed requirements for GSM opera-

tion on railways 

3.0.0 Merknad 3 

66 TS 103 169 ASCI Options for Interoperability 1.1.1  

67 (MORANE) P 38 T 9001 FFFIS for GSM-R SIM Cards 5.0 Merknad 10 

68 ETSI TS 102 610 Railway Telecommunication; GSM; 

Usage of the UUIE for GSM operation 

on railways 

1.3.0  

69 (MORANE) F 10 T 6002 FFFS for Confirmation of High Priority 

Calls 

5.0  

70 (MORANE) F 12 T 6002 FIS for Confirmation of High Priority 

Calls 

5.0  

71 (MORANE) E 10 T 6001 FFFS for Functional Addressing 4.1  

72 (MORANE) E 12 T 6001 FIS for Functional Addressing 5.1  

73 (MORANE) F 10 T6001 FFFS for Location Dependent 

Addressing 

4  

74 (MORANE) F 12 T6001 FIS for Location Dependent Addressing 3  
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Indeksnr. 

Spesifikasjonssett nr. 3 

(ETCS referanseversjon 3 utgave 2 og GSM-R referanseversjon 1) 

Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader 

75 (MORANE) F 10 T 6003 FFFS for Presentation of Functional 

Numbers to Called and Calling Parties 

4  

76 (MORANE) F 12 T 6003 FIS for Presentation of Functional 

Numbers to Called and Calling Parties 

4  

77 ERA/ERTMS/033281 Interfaces between CCS trackside and 

other subsystems 

3.0 Merknad 7 

78 Bevisst strøket   Merknad 6 

79 SUBSET-114 KMC-ETCS Entity Off-line KM FIS 1.0.0  

80 Bevisst strøket   Merknad 5 

81 SUBSET-119 Train Interface FFFIS  Merknad 12 

82 SUBSET-120 FFFIS TI — Safety Analysis  Merknad 12 

83 SUBSET-137 On-line Key Management FFFIS 1.0.0  

Merknad 1: Bare den funksjonelle beskrivelsen av opplysningene som skal registreres, er obligatorisk, ikke grensesnittets 

tekniske kjennetegn. 

Merknad 2: Bestemmelsene i spesifikasjonene som er angitt i nr. 2.1 i EN 301 515, og som i indeks 32 og 33 er vist til som 

«MI», er obligatoriske. 

Merknad 3: Endringsanmodningene (CR) som er oppført i tabell 1 og 2 i TR 102 281, og som påvirker bestemmelsene som i 

indeks 32 og 32 er vist til som «MI», er obligatoriske. 

Merknad 4: Indeks 48 viser bare til prøvingstilfeller for mobilt GSM-R-utstyr. Det holdes for tiden «reservert». Den praktiske 

veiledningen vil inneholde en katalog over tilgjengelige harmoniserte prøvingstilfeller for vurderingen av mobilt 

utstyr og mobile nett i henhold til trinnene angitt i avsnitt 6.1.2 i denne TSI-en. 

Merknad 5: Produktene som er på markedet, er allerede tilpasset jernbaneforetakenes behov i forbindelse med grensesnittet 

mellom lokomotivfører og maskin i GSM-R og har full samtrafikkevne, så det er ikke noe behov for en standard i 

TSI-en for styring, kontroll og signal. 

Merknad 6: Opplysninger som var beregnet på indeks 78, er nå innarbeidet i indeks 27 (SUBSET-091). 

Merknad 7: Dette dokumentet er ikke avhengig av referanseversjonene for ETCS og GSM-R. 

Merknad 8: Bevisst strøket. 

Merknad 9: Byråets analyse viste at det ikke er behov for en obligatorisk spesifikasjon for grensesnittet for måling av 

tilbakelagt strekning. 

Merknad 10: Bare (MI)-kravene er pålagt av TSI-en for styring, kontroll og signal. 

Merknad 11: Bevisst strøket. 

Merknad 12: Henvisning til disse spesifikasjonene vil bli offentliggjort i den praktiske veiledningen i påvente av presiseringer 

av grensesnittet for rullende materiells vedkommende. 

Merknad 13: Spesifikasjoner som skal fastsettes i en teknisk uttalelse fra Byrået. 

Merknad 14: Ytterligere opplysninger som skal vises i grensesnittet mellom lokomotivfører og maskin med hensyn til 

lokomotivførernes ergonomi, vil bli offentliggjort av Byrået i et teknisk dokument(1).  

  

(1) I Byråets tekniske dokument som er utarbeidet i samarbeid med sektoren i samsvar med anmodningen fra komiteen nevnt i artikkel 29 nr. 1 

bokstav i direktiv 2008/57/EF, defineres de ytterligere opplysningene i grensesnittet mellom lokomotivfører og maskin og identifiseres 

endringene i de relevante spesifikasjonsdokumentene. Innholdet i Byråets tekniske dokument er konsolidert med andre krav som er 

relevante for grensesnittet mellom lokomotivfører og maskin, og resultatet er de ajourførte dokumentene i indeks 3, 4, 5, 6 og 27. 
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Tabell A 3 

Liste over obligatoriske standarder 

Standardene oppført i tabellen nedenfor skal anvendes i sertifiseringsprosessen, med forbehold for bestemmelsene i kapittel 4 

og 6 i denne TSI-en. 

Nr. Henvisning Dokumentnavn og kommentarer Versjon Merknad 

A1 EN 50126 Jernbaneapplikasjoner – Spesifikasjon og demonstrasjon av 

pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikehold og sikkerhet (RAMS) 

1999 1 

A2 EN 50128 Railway applications — Communication, signalling and processing 

systems — Software for railway control and protection systems 

2001 eller 

2011 

 

A3 EN 50129 Jernbaneapplikasjoner – Kommunikasjon, signalering og proses-

systemer – Sikkerhet i forbindelse med elektroniske systemer for 

signalering 

2003 1 

A4 EN 50159 Jernbaneapplikasjoner – Kommunikasjon, signalering og prosess-

utstyr 

2010 1 

Merknad 1: Denne standarden er harmonisert, se kommisjonsmelding innenfor rammen av gjennomføringen av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i Fellesskapets jernbanesystem 

(EUT C 345 av 26.11.2013, s. 3), der det også vises til offentliggjorte rettelser. 
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VEDLEGG B 

Bevisst strøket. 

  

VEDLEGG C 

Bevisst strøket. 

  

VEDLEGG D 

Bevisst strøket. 

  

VEDLEGG E 

Bevisst strøket. 

  

VEDLEGG F 

Bevisst strøket. 
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VEDLEGG G 

Åpne punkter 

Åpent punkt Merknader 

Bremsing Gjelder bare ETCS referanseversjon 2 (se vedlegg A, tabell A 2, indeks 15). 

Løst i ETCS referanseversjon 3 (se vedlegg A, tabell A 2, indeks 4 og 13). 

Krav til pålitelighet og tilgjen-

gelighet 

Hyppig forekommende situasjoner med driftsforstyrrelser som følge av feil på styrings-, 

kontroll- og signalutstyr vil redusere systemsikkerheten. 

Minste hjuldiameter ved hastighet 

over 350 km/t 

Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77. 

Minste akselavstand ved hastighet 

over 350 km/t 

Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77. 

Rom mellom hjulene som er fritt for 

metall og ledende bestanddeler 

Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77. 

Dette er ikke et åpent punkt for godsvogner. 

Kjennetegn ved sand som legges ut 

på spor 

Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77. 

Kombinasjon av kjennetegn ved 

rullende materiell som påvirker 

skifteimpedans 

Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77. 

Elektromagnetiske interferenser (kjøre-

strøm) 

Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77. 

Elektromagnetiske interferenser 

(elektromagnetiske felter) 

Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77. 

Dette er ikke et åpent punkt for akseltellere. 

Jernbanekjøretøyets impedans Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77. 

Bruk av magnetbremser/virvel-

strømsbremser 

Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77. 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/2337 

av 14. desember 2016 

om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1192/69 om felles regler for standardisering av 

jernbaneforetaks regnskaper(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 91 og 109, 

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), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter den ordinære regelverksprosessen(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved rådsforordning (EØF) nr. 1192/69(4) gis medlemsstatene mulighet til å godtgjøre 40 angitte jernbaneforetak for 

utgifter i forbindelse med forpliktelser som foretak innenfor andre transportsystemer ikke må bekoste. Dersom reglene 

for standardisering anvendes korrekt, fritas medlemsstatene fra meldingsplikten ved statsstøtte. 

2) Det er vedtatt en rekke unionsrettsakter som åpner markedene for godstransport og internasjonal persontransport med 

jernbane for konkurranse, og ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/34/EU(5) er det fastsatt visse grunnleggende 

prinsipper, herunder at jernbaneforetak skal forvaltes i samsvar med prinsippene som gjelder for kommersielle selskaper; at 

enheter med ansvar for tildeling av kapasitet og innkreving av avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur skal være atskilt fra 

enheter som driver jernbanevirksomhet, og at det skal føres atskilte regnskaper; at alle jernbaneforetak som har fått tillatelse 

i samsvar med unionskriterier, skal ha adgang til jernbaneinfrastruktur på et rettferdig og ikke-diskriminerende grunnlag, og 

at infrastrukturforvaltere kan få statlig finansiering. 

3) Forordning (EØF) nr. 1192/69 er inkonsekvent og uforenlig med gjeldende lovgivningsmessige tiltak. Særlig på 

liberaliserte markeder der jernbaneforetak konkurrerer direkte med de angitte jernbaneforetakene, er det ikke lenger 

hensiktsmessig å behandle disse to gruppene forskjellig. 

4) For å fjerne manglende samsvar i Unionens rettsorden og bidra til forenkling ved å avskaffe en rettsakt som er blitt 

foreldet, bør forordning (EØF) nr. 1192/69 oppheves. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 354 av 23.12.2016, s. 20, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 97/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 av 7.2.2019, s. 67. 

(1) EUT C 327 av 12.11.2013, s. 122. 

(2) EUT C 356 av 5.12.2013, s. 92. 

(3) Europaparlamentets holdning av 26. februar 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og Rådets holdning ved første behandling av 

17. oktober 2016 (EUT C 430 av 22.11.2016, s. 1). Europaparlamentets holdning av 14. desember 2016 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(4) Rådsforordning (EØF) nr. 1192/69 av 26. juni 1969 om felles regler for standardisering av jernbaneforetaks regnskaper (EFT L 156 av 

28.6.1969, s. 8). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/34/EU av 21. november 2012 om opprettelse av et felles europeisk jernbaneområde (EUT L 343 

av 14.12.2012, s. 32). 
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5) Medlemsstatene kan dekke utgifter til anlegg for kryssing av vei i samsvar med artikkel 8 i direktiv 2012/34/EU. De kan 

imidlertid trenge tid til å endre sine nasjonale lover og forskrifter for å ta hensyn til opphevingen av forordning (EØF) 

nr. 1192/69. Opphevingen bør følgelig ikke få øyeblikkelig virkning i tilfeller som omfattes av vedlegg IV til forordning 

(EØF) nr. 1192/69 – 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Forordning (EØF) nr. 1192/69 oppheves, med unntak av bestemmelsene i nevnte forordning som gjelder for standardisering av 

regnskaper i kategori IV omfattet av vedlegg IV til nevnte forordning. Disse bestemmelsene får fortsatt anvendelse fram til 

31. desember 2017. 

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 Strasbourg 14. desember 2016. 

For Europaparlamentet 

M. SCHULZ 

President 

For Rådet 

I. KORČOK 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/2214 

av 8. desember 2016 

om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 med hensyn til listen over luftfartsselskaper som 

er underlagt driftsforbud i Unionen(*) 

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, omhandlet i kapittel II i forordning (EF) nr. 2111/2005, opprettet. 

2) I samsvar med artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 2111/2005 har visse medlemsstater samt Det europeiske 

flysikkerhetsbyrå («EASA») underrettet Kommisjonen om opplysninger som er relevante for ajourføringen av nevnte 

liste. Relevante opplysninger er også oversendt av tredjestater og internasjonale organisasjoner. På grunnlag av disse 

opplysningene 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 listen. 

4) Kommisjonen har gitt berørte luftfartsselskaper mulighet til å gjennomgå dokumentene framlagt av medlemsstatene, 

inngi skriftlige merknader og gi Kommisjonen og komiteen nedsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3922/1991 

(«Flysikkerhetskomiteen»)(3) en muntlig redegjørelse. 

5) Kommisjonen har gitt Flysikkerhetskomiteen ajourførte opplysninger om de felles samrådene, innenfor rammen av 

forordning (EF) nr. 2111/2005 og (EF) nr. 473/2006(4), som pågår med vedkommende myndigheter og luftfarts-

selskaper i Afghanistan, Benin, India, Indonesia, Iran, Kasakhstan, Republikken Kirgisistan, Libya, Mosambik og 

Thailand. Kommisjonen har også framlagt opplysninger for Flysikkerhetskomiteen om flysikkerhetssituasjonen i 

Kamerun, Den demokratiske republikk Kongo, Den dominikanske republikk, Irak, Libanon, Nepal, Filippinene og 

Sudan og om det faglige samrådet med Den russiske føderasjon. 

6) EASA har framlagt for Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen resultatene av tilsynsrapportanalysen utført av Den 

internasjonale organisasjon for sivil luftfart («ICAO») innenfor rammen av ICAOs program for sikkerhetstilsyn. I den 

forbindelse ble medlemsstatene oppfordret til å prioritere inspeksjoner på bakken av luftfartsselskaper som har fått 

lisens i stater der ICAO har påvist alvorlige sikkerhetsproblemer, eller der EASA har konkludert med betydelige 

svakheter i sikkerhetstilsynsordningen. I tillegg til de samrådene som Kommisjonen har gjennomført i henhold til 

forordning (EF) nr. 2111/2005, vil prioritering av inspeksjoner på bakken gjøre det mulig å framskaffe ytterligere 

opplysninger om sikkerhetsnivået hos luftfartsselskaper som er sertifisert i nevnte stater.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 334 av 9.12.2016, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 98/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 av 7.2.2019, s. 69. 

(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) Rådsforordning (EØF) nr. 3922/1991 av 16. desember 1991 om harmonisering av tekniske krav og administrative framgangsmåter i sivil 

luftfart (EFT L 373 av 31.12.1991, s. 4). 

(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). 
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7) EASA har også underrettet Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen om resultatene av analysen av inspeksjoner på 

bakken utført innenfor rammen av programmet for sikkerhetsvurdering av utenlandske luftfartøyer («SAFA») i samsvar 

med kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012(1). 

8) I tillegg har EASA underrettet Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen om faglige bistandsprosjekter gjennomført i 

stater som berøres av tiltak eller overvåking i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005. EASA framla opplysninger om 

planer og anmodninger om ytterligere faglig bistand og samarbeid for å forbedre sivile luftfartsmyndigheters 

administrative og faglige kapasitet med sikte på å bidra til å løse saker der gjeldende internasjonale standarder 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 Kommisjonen nytten av å gi opplysninger til det internasjonale 

luftfartsmiljøet, særlig gjennom ICAOs SCAN-database (Safety Collaborative Assistance Network), om den faglige 

bistanden som Unionen og dens medlemsstater yter for å forbedre flysikkerheten verden over. 

9) Eurocontrol har gitt Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen ajourførte opplysninger om status for SAFAs 

alarmfunksjon og om aktuell statistikk over varselmeldinger for luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud. 

Luftfartsselskaper i Unionen 

10) Som følge av EASAs analyse av opplysninger fra inspeksjoner på bakken utført på luftfartøyer fra luftfartsselskaper i 

Unionen eller fra standardiseringsinspeksjoner utført av EASA, samt særlige inspeksjoner og tilsyn utført av nasjonale 

luftfartsmyndigheter, har flere medlemsstater truffet visse håndhevingstiltak og underrettet Kommisjonen og 

Flysikkerhetskomiteen om disse. Hellas har underrettet Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen om tiltak som er truffet 

overfor luftfartsselskapet Olympus Airways. 

11) Medlemsstatene gjentok at de er villige til å treffe de nødvendige tiltak dersom relevante sikkerhetsopplysninger skulle 

tyde på at det foreligger overhengende sikkerhetsrisikoer fordi luftfartsselskaper i Unionen ikke overholder relevante 

sikkerhetsstandarder. 

Luftfartsselskaper fra Afghanistan 

12) Ved brev av 10. januar 2016 underrettet myndigheten for sivil luftfart i Den islamske republikk Afghanistan («ACAA») 

Kommisjonen om framdriften i gjennomføringen av afghansk luftfartsrett, Afghanistans regler for sivil luftfart, 

organiseringen av ACAA, herunder personell og opplæring av inspektører, framgangsmåten for sertifisering av 

luftfartsselskaper, resultatene av tilsynet med luftfartsselskaper sertifisert i Afghanistan for årene 2014 og 2015, 

rapporterte sikkerhetshendelser og opplysninger om granskinger av nylige ulykker. 

13) Disse opplysningene viser at det er innført en grunnleggende sikkerhetstilsynsordning i Afghanistan, men at det er 

behov for ytterligere utvikling i den faktiske gjennomføringen av internasjonale sikkerhetsstandarder for sivil luftfart. 

Opplysningene om sikkerhetstilsynsvirksomheten som ACAA framla, er overfladiske. ACAA viste at det ved tilsyn og 

inspeksjoner påvises mangler og gjøres observasjoner, men myndigheten har ikke framlagt dokumentasjon på noen 

utbedring av disse manglene, deriblant en årsaksanalyse og egnet oppfølging fra de berørte luftfartsselskapenes side. 

14) ACAA har opplyst at luftfartsselskapet Pamir Airlines ikke lenger innehar et godkjenningssertifikat, og at luftfartssels-

kapene Afghan Airlines Jet International Airlines (AOC-nr. 008) og Eastern Horizon Airlines (AOC-nr. 1013) er blitt 

sertifisert av ACAA. ACAA framla ikke dokumentasjon på at sikkerhetstilsynet med disse to luftfartsselskapene sikres i 

samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder. 

15) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at 

fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å fjerne luftfartsselskapet 

Pamir Airlines fra vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006 og føre opp luftfartsselskapene Afghan Jet International 

Airlines og East Horizon Airlines i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006.  

  

(1) 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). 



20.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 34/725 

 

Luftfartsselskaper fra Benin 

16) Ved brev av 20. juli 2016 underrettet Agence Nationale de l'Aviation Civile i Benin («ANAC Benin») Kommisjonen 

om at godkjenningssertifikatet for luftfartsselskapene Aero Benin, Benin Golf Air, Cotair, Royal Air Limited, Trans Air 

Benin, Alafia Jet, Benin Littoral Airways og Africa Airways hadde blitt tilbakekalt. 

17) Ved brev av 18. november 2016 underrettet ANAC Benin Kommisjonen om at et nytt luftfartsselskap, nemlig Air Taxi 

Benin (AOC-nr. BEN 004 ATB-5), var blitt sertifisert siden de forrige ajourførte opplysningene myndigheten framla for 

Kommisjonen. ANAC Benin framla imidlertid ikke dokumentasjon på at sikkerhetstilsynet med dette luftfartsselskapet 

sikres i samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder. 

18) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at 

fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å føre opp Air Taxi 

Benin i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006 og ved å fjerne Aero Benin, Benin Golf Air, Cotair, Royal Air 

Limited, Trans Air Benin, Alafia Jet, Benin Littoral Airways og Africa Airways fra nevnte vedlegg. 

Luftfartsselskaper fra India 

19) Den 8. november 2016 ble det holdt faglig samråd mellom Kommisjonen, EASA, en medlemsstat og representanter for 

generaldirektoratet for sivil luftfart i India («DGCA India») samt luftfartsselskapet Air India som er sertifisert i India. 

Disse samrådene fant sted innenfor rammen av den tidligere avtalen med DGCA India, i henhold til artikkel 3 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 473/2006, om å ha regelmessige faglige samråd med Kommisjonen for å drøfte DGCA Indias 

forpliktelser med hensyn til sertifisering og overvåking av de luftfartsselskapene det har sertifisert. 

20) Under disse samrådene framla DGCA India opplysninger, blant annet analyser fra deres enhet for inspeksjoner på 

bakken, om indiske luftfartsselskapers ytelse innenfor rammen av SAFA-programmet, herunder Air Indias ytelse. 

DGCA India framla særlig nærmere opplysninger om samspillet med Air India og andre luftfartsselskaper som er 

sertifisert i India, innenfor rammen av direktoratets sertifiserings- og tilsynsforpliktelser. I denne forbindelse ga DGCA 

India en oversikt over tilsynsvirksomheten, herunder et sammendrag av data for 2015 og 2016. DGCA India ga dessuten 

ajourførte opplysninger om sitt program for utvikling av databaseforvaltning. 

21) Air India framla ajourførte opplysninger om sitt SAFA-program, herunder særlige opplysninger om hvordan selskapet 

håndterer opplysninger om tilbakevendende trender innenfor SAFA. Når det gjelder Air Indias sikkerhets- og 

kvalitetsstyringssystem, rapporterte selskapet om sin interne møte- og organisasjonsstruktur, om hvordan opplysninger 

om flysikkerhet formidles og om sine forbindelser med interne og eksterne berørte parter. 

22) Under disse samrådene gjentok Kommisjonen en rekke punkter overfor DGCA India i forbindelse med selskapets 

sertifiserings- og tilsynsforpliktelser. Særlig, idet det tas hensyn til den åpne måten som DGCA India har framlagt 

sikkerhetsrelaterte opplysninger for Kommisjonen på, at det fortsatt er behov for en proaktiv tilnærming fra DGCA 

Indias side for å videreutvikle selskapets interne prosesser for sertifisering og overvåking, herunder sporing og 

overvåking av sikkerhetstilsynet samt oppfølging av merknader. 

23) Når det gjelder Air India, gjentok Kommisjonen at holdbare forbedringer innenfor rammen av SAFA-programmet 

fortsatt må prioriteres, samtidig som den noterte selskapets detaljrike opplysninger og den gjennomsiktige måten disse 

ble framlagt på. 

24) Kommisjonen merker seg opplysningene fra DGCA India og Air India. På grunnlag av alle opplysninger som er 

tilgjengelige nå, herunder de nærmere opplysningene framlagt av DGCA India og Air India på det faglige samrådsmøtet 

8. november 2016, samt EASAs tildeling av godkjenninger som tredjestatsoperatør («TCO» – Third Country Operator) i 

henhold til kommisjonsforordning (EU) nr. 452/2014(1) til flere luftfartsselskaper sertifisert i India, herunder Air India, 

er vurderingen at det på dette tidspunktet ikke er grunn til å pålegge et driftsforbud eller driftsbegrensninger for 

luftfartsselskaper sertifisert i India.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 452/2014 av 29. april 2014 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

luftfartsoperasjoner utført av tredjestatsoperatører i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 133 av 

6.5.2014, s. 12). 
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25) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen 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 India. 

26) Kommisjonen vil fortsette sine offisielle samråd med DGCA India, etter bestemmelsene fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 473/2006, særlig for å drøfte de sikkerhetstiltakene som DGCA India og luftfartsselskaper sertifisert 

i India, herunder Air India, gjennomfører fortløpende. 

27) Medlemsstatene skal fortsette å kontrollere den faktiske overholdelsen av gjeldende sikkerhetsstandarder ved å 

prioritere inspeksjoner på bakken av indiske luftfartsselskaper i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012. 

28) 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 Indonesia 

29) Samrådene med generaldirektoratet for sivil luftfart i Indonesia («DGCA Indonesia») fortsetter med sikte på å overvåke 

DGCA Indonesias framskritt i arbeidet med å sikre at sikkerhetstilsynet i Indonesia bringes i samsvar med 

internasjonale sikkerhetsstandarder. I den forbindelse framla DGCA Indonesia tilleggsopplysninger ved brev av 

15. november 2016. 

30) Brevet inneholder informasjon om De forente staters føderale luftfartsmyndighets («FAA» – Federal Aviation 

Administration) beslutning av 15. august 2016 om å oppgradere Indonesias status til kategori 1 i FAAs program for 

vurdering av den internasjonale flysikkerheten. DGCA Indonesia venter et samordnet valideringsbesøk fra ICAO i 2017 

for kontroller av framdriften. Kommisjonens vurdering av opplysningene framlagt av DGCA Indonesia er at den 

faktiske gjennomføringen av internasjonale sikkerhetsstandarder fortsatt er på et lavt nivå, og DGCA Indonesia må 

fortsette å arbeide med gjennomføringen av korrigerende tiltak. 

31) Gjennom brevet underrettet DGCA Indonesia dessuten Kommisjonen om at fire nye luftfartsselskaper var blitt sertifisert 

siden de forrige ajourførte opplysningene DGCA Indonesia framla for Kommisjonen, det vil si AOC-nr. 135-037 utstedt 

til Tri M.G. Intra Asia Airlines 11. november 2015, AOC-nr. 135-054 utstedt til AMA 29. desember 2015, AOC-

nr. 135-057 utstedt til Indo Star Aviation 29. juni 2016 og AOC-nr. 135-058 utstedt til Spirit Aviation Sentosa 7. mars 

2016. DGCA Indonesia framla imidlertid ikke dokumentasjon på at sikkerhetstilsynet med disse luftfartsselskapene 

sikres i samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder. 

32) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at listen 

over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å føre opp luftfartsselskapene Intra Asia 

Airlines, AMA, Indo Star Aviation og Spirit Aviation Sentosa i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

33) Medlemsstatene bør fortsette å kontrollere den faktiske overholdelsen av de gjeldende sikkerhetsstandardene ved å 

prioritere inspeksjoner på bakken av luftfartsselskaper som er sertifisert i Indonesia, i henhold til forordning (EU) 

nr. 965/2012. 

Luftfartsselskaper fra Iran 

34) EASA skrev ved fem anledninger mellom 8. oktober 2014 og 16. desember 2015 til organisasjonen for sivil luftfart i 

Den islamske republikk Iran («CAO-IRI») om sikkerhetsspørsmål i forbindelse med resultater fra inspeksjoner på 

bakken av luftfartsselskapet Iran Aseman Airlines innenfor rammen av SAFA-programmet. SAFA-opplysningene tyder 

på et høyt antall tilbakevendende mangler som påvirker Iran Aseman Airlines' sikkerhetsnivå. 

35) Den 15. oktober 2014 innga Iran Aseman Airlines en søknad til EASA om en TCO-godkjenning. EASA vurderte 

søknaden i samsvar med kravene i kommisjonsforordning (EU) nr. 452/2014.  



20.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 34/727 

 

36) I sin sikkerhetsvurdering med henblikk på en TCO-godkjenning til Iran Aseman Airlines uttrykte EASA sterk 

bekymring for Iran Aseman Airlines' manglende evne til å påvise samsvar med gjeldende krav. EASA konkluderte 

derfor med at en ytterligere vurdering ikke ville føre til utstedelse av en TCO-godkjenning til Iran Aseman Airlines og 

at selskapet ikke oppfyller de gjeldende kravene i kommisjonsforordning (EU) nr. 452/2014. Den 3. august 2016 avviste 

følgelig EASA TCO-søknaden av sikkerhetsmessige årsaker. 

37) Den 8. november 2016 anmodet Kommisjonen om opplysninger fra CAO-IRI om de tiltakene som var truffet etter 

avslaget på TCO-søknaden fra Iran Airs Aseman Airlines. Ettersom sikkerhetsproblemene ikke var løst, fikk både CAO-

IRI og Iran Aseman Airlines 22. november 2016 muligheten til å bli hørt av Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen i 

samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005. 

38) Ved den anledningen framla CAO-IRI opplysninger for Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen om utviklingen av sin 

organisasjon, gjennomføringen av nye bestemmelser, sikkerhetstilsynsvirksomheten og tvangstiltak som var truffet med 

hensyn til manglene som ble påpekt hos iranske luftfartsselskaper generelt og Iran Aseman Airlines spesielt. 

Organisasjonen framla også opplysninger om sikkerhetsfremmende tiltak den har truffet. 

39) Iran Aseman Airlines har framlagt opplysninger for Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen om de korrigerende tiltakene 

som var iverksatt siden TCO-sikkerhetsvurderingen, herunder opplysninger om korrigerende tiltak på området flyge-

besetningens opplæring og kvalifikasjoner, flyge- og tjenestetidsbegrensninger, luftdyktighets- og vedlikeholdskontroll, 

sikkerhets- og kvalitetsstyringssystemet, opplæring av personell og håndtering av SAFA-merknader. De framlagte 

opplysningene omfattet imidlertid ikke tilstrekkelig detaljert dokumentasjon på forbedringer på disse områdene, særlig med 

hensyn til Iran Airs Aseman Airlines' sikring av kontinuerlig luftdyktighet og sikkerhets- og kvalitetsstyringssystemets 

virkemåte. 

40) Det framgår av opplysningene som foreligger, og som er basert på merknader fra SAFA-inspeksjonen og TCO-

sikkerhetsvurderingen, sammenholdt med opplysningene framlagt av Irans Aseman Airlines, at det finnes dokumentasjon 

på alvorlige sikkerhetsmangler hos Iran Airs Aseman Airlines og at Iran Aseman Airlines ikke er i stand til å utbedre disse 

sikkerhetsmanglene, noe som blant annet framgår av selskapets uegnede og utilstrekkelige plan for korrigerende tiltak 

framlagt som svar på de manglene som ble påpekt under TCO-sikkerhetsvurderingen. 

41) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at 

fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å føre opp luftfartsselskapet 

Iran Aseman Airlines i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

42) Medlemsstatene bør fortsette å kontrollere den faktiske overholdelsen av de gjeldende sikkerhetsstandardene ved å 

prioritere inspeksjoner på bakken av luftfartsselskaper som er sertifisert i Iran, i henhold til forordning (EU) 

nr. 965/2012. 

43) 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 Kasakhstan 

44) Siden juli 2009 er alle luftfartsselskaper som er sertifisert i Kasakhstan, unntatt ett, Air Astana, underlagt fullt 

driftsforbud, hovedsakelig fordi myndigheten med ansvar for tilsynet med luftfartsselskaper som er sertifisert i 

Kasakhstan, komiteen for sivil luftfart i Kasakhstan («CAC»), har vist manglende evne til å gjennomføre og håndheve 

gjeldende internasjonale sikkerhetsstandarder. Air Astana ble fjernet fra vedlegg B til forordning (EF) nr. 474/2006 i 

desember 2015 og har driftstillatelse i Unionen. 

45) ICAO foretok et samordnet valideringsbesøk i Kasakhstan i april 2016. På dette besøket kunne ICAO fastslå at den 

faktiske gjennomføringen av internasjonale sikkerhetsstandarder er forbedret til 74 %. Den 20. april 2016 opphevet 

ICAO det utestående alvorlige sikkerhetsproblemet knyttet til sertifisering av luftfartsselskaper. 

46) Fra 19. til 23. september 2016 ble det gjennomført et EU-besøk med vurdering på stedet i Kasakhstan. Sakkyndige fra 

Kommisjonen, EASA og medlemsstatene deltok på dette besøket. Under besøket påviste CAC at den har gjort 

betydelige framskritt i de senere årene. CAC har hatt fokus på gjennomføringen av ICAO-standarder og anbefalt 



Nr. 34/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.5.2020 

 

praksis. CAC har en tradisjonell tilnærming til luftfartssikkerhet basert på overholdelse av bestemmelser, og den 

begynte nylig å innføre moderne metoder for håndtering av flysikkerheten, herunder et statlig sikkerhetsprogram. Den 

også gjort en innsats for å rekruttere og utdanne flere inspektører som skal føre tilsyn med luftfartsindustrien i 

Kasakhstan. Ledelsen i CAC har et meget høyt erfaringsnivå, og de ansatte i CAC er generelt kunnskapsrike. CACs 

sikkerhetstilsynsordning bygger på kontroll av samsvar med gjeldende regler i Kasakhstan, men bruker en forholdsvis 

lite fleksibel sjekklistemetode. 

47) Dokumentasjon viser at den overordnede gjennomføringen av CACs oppgaver er i samsvar med ICAO-standardene, at 

CAC har en tilsyns- og overvåkingsplan for gjennomføring av sikkerhetstilsynet med luftfartsselskaper som er sertifisert 

i Kasakhstan, at CAC gjennomfører nevnte plan og utfører inspeksjoner på bakken. 

48) Som et relevant utvalg av luftfartsselskaper sertifisert i Kasakhstan ble to luftfartsselskaper besøkt under EU-besøket 

med vurdering på stedet. Dette utvalget omfattet de to største luftfartsselskapene som på tidspunktet for besøket fortsatt 

var oppført i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. Besøket hadde til hensikt å kontrollere i hvor stor grad de 

overholdt internasjonale sikkerhetsstandarder. I tillegg var hensikten med besøket, i samsvar med de felles kriteriene 

fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005, å vurdere disse luftfartsselskapenes vilje og evne til å utbedre 

sikkerhetsmangler. Hovedkonklusjonen av besøkene hos disse luftfartsselskapene er at det ikke manglet verken vilje 

eller evne til å utbedre sikkerhetsmangler. 

49) Den 23. november 2016 framla CAC for Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen de tiltakene som var truffet i 

Kasakhstan for å bedre flysikkerheten. De viktigste tiltakene er endringen av statens regelverk for sivil luftfart og 

avledet regelverk, forbedringer av CACs oppbygning og personell, økningen i antallet inspektører, ajourføringen av 

systemet for håndtering av inspektørenes kvalifikasjoner og opplæring, herunder ytterligere grunnopplæring, periodisk 

opplæring og opplæring på arbeidsplassen for inspektører. CAC forklarte videre at det er utviklet ytterligere 

framgangsmåter og sjekklister samt et utkast til program for sikkerhetstilsyn, utført tilsynsvirksomhet og innført en 

ordning for å utbedre sikkerhetsproblemer. Forbedringene av sikkerhetstilsynsordningen ble illustrert av de 

tvangstiltakene som CAC tok i 2015 og 2016. 

50) CAC ga et sammendrag av sin plan for korrigerende tiltak som følge av merknadene som ble framsatt under EU-besøket 

med vurdering på stedet. De korrigerende tiltakene som ble framlagt, omfattet ajourføring av flere framgangsmåter og 

sjekklister for å forbedre sikkerhetstilsynsvirksomheten, innføringen av en elektronisk database til støtte for overvåking, 

innføring av en frivillig rapportering av hendelser, utarbeiding av et nytt opplæringsprogram for 2017 og ytterligere 

opplæring slik at flere inspektører blir kvalifisert til å utføre inspeksjoner på bakken av farlig gods. 

51) Den 23. november 2016 ga luftfartsselskapet Aircompany SCAT, som et relevant utvalg, en redegjørelse for 

Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen om sin utvikling, herunder luftfartsselskapets historikk, nettverk, flåte samt 

perspektiver og planer for framtiden. Aircompany SCAT framla også opplysninger om sin organisasjon for vedlikehold 

og opplæring. Det framla nærmere opplysninger om sitt sikkerhetsstyringssystem og om de inspeksjoner og tilsyn 

selskapet er underkastet. Aircompany SCAT viste at selskapet er IOSA-registrert (IATA Operational Safety Audit 

Program) og at vedlikeholdsorganisasjonen innehar et EASA-godkjenningssertifikat for vedlikeholdsorganisasjoner. 

52) På grunnlag av alle tilgjengelige opplysninger, herunder resultatene av EU-besøket med vurdering på stedet og de 

opplysningene som ble gitt på høringen 23. november 2016, er vurdering at CAC har gjort vedvarende forbedringer over 

et lenger tidsrom. Det er også anerkjent at CAC har vist seg villig til å samarbeide fortløpende med Kommisjonen, og at 

CAC åpent anerkjenner at overvåkingsforpliktelsene og utbedringen av sikkerhetsproblemer må utvikles videre. 

Vurderingen er at CAC har evnen til å oppfylle sitt ansvar for tilsyn med luftfartsselskaper som er sertifisert i 

Kasakhstan. Ved høringen forpliktet CAC seg fullt ut til å gå i en kontinuerlig sikkerhetsdialog med Kommisjonen, 

herunder gjennom tilleggsmøter dersom og når Kommisjonen mener at det er nødvendig. 

53) Når det gjelder Aircompany SCAT, luftfartsselskapet som er sertifisert i Kasakhstan og som ved et relevant utvalg ble 

invitert til høringen, anses opplysningene som ble gitt 23. november 2016 som tilfredsstillende. Selskapet framla særlig 

nærmere opplysninger om sikkerhetsstyringssystemet det hadde opprettet.  
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54) På grunnlag av resultatene av EU-besøket på stedet i Kasakhstan, som omfattet besøk hos CAC og to luftfartsselskaper 

samt en redegjørelse fra CAC og luftfartsselskapet Aircompany SCAT, er det tilstrekkelig dokumentasjon på at CAC og 

luftfartsselskaper sertifisert i Kasakhstan overholder gjeldende internasjonale sikkerhetsstandarder og anbefalt praksis. 

55) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at EU-

listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres ved å fjerne alle luftfartsselskaper som 

er sertifisert i Republikken Kasakhstan fra vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006. 

56) Medlemsstatene skal fortsette å kontrollere at alle luftfartsselskaper som er sertifisert i Kasakhstan faktisk overholder 

gjeldende sikkerhetsstandarder, ved å prioritere inspeksjoner på bakken i henhold til forordning (EU) nr. 965/2012. 

57) 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 Republikken Kirgisistan 

58) Et tilsyn etter ICAOS program for sikkerhetstilsyn ble foretatt med det sivile luftfartssystemet i Kirgisistan 25. januar til 

5. februar 2016. På grunnlag av resultatene av tilsynet konkluderte ICAO med et alvorlig sikkerhetsproblem på området 

sertifisering og opplæring av personell, utstedelse av flygersertifikater og rettigheter i Republikken Kirgisistan. Den 

30. juni 2016 kunngjorde ICAO at Republikken Kirgisistan hadde gjennomført korrigerende tiltak og at det alvorlige 

sikkerhetsproblemet i forbindelse med sertifisering av personell var løst. Det alvorlige sikkerhetsproblemet i forbindelse 

med sertifiseringsprosessen for utstedelse av godkjenningssertifikater for luftfartsselskaper, påvist av ICAO  

16. juli 2015, gjenstår imidlertid fortsatt. 

59) Den 8. juli 2016 ble det holdt samråd mellom Kommisjonen og representanter for den sivile luftfartsmyndigheten i 

Republikken Kirgisistan. Under disse samrådene opplyste disse representantene at Republikken Kirgisistan ønsker å 

samarbeide med Kommisjonen og gi tekniske oppdateringer om framdriften når det gjelder statens internasjonale 

forpliktelser innenfor flysikkerhet 

60) Basert på de begrensede opplysningene fra den sivile luftfartsmyndigheten i Republikken Kirgisistan ser det ut til, til 

tross for at Republikken Kirgisistans vilje til samarbeid med Kommisjonen fortjener honnør, at det er utilstrekkelig 

framdrift i forbedringen av gjennomføringen av internasjonale sikkerhetsstandarder i forbindelse med sertifiserings- og 

overvåkingsforpliktelsene til den sivile luftfartsmyndigheten i Republikken Kirgisistan. 

61) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på 

dette tidspunktet ikke er grunn til å endre EU-listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, når 

det gjelder luftfartsselskaper fra Republikken Kirgisistan. 

Luftfartsselskaper fra Libya 

62) Den 27. juli 2016 ble det holdt faglige samråd mellom Kommisjonen og den sivile luftfartsmyndigheten i Libya 

(«LYCAA»), særlig om det gjeldende driftsforbudet som er pålagt alle luftfartsselskaper fra Libya i henhold til 

forordning (EF) nr. 2111/2005. 

63) Under disse samrådene framla LYCAA nærmere opplysninger om sine utviklingsplaner i forbindelse med sine 

sertifiserings- og overvåkingsforpliktelser overfor luftfartsselskaper i Libya. LYCAA rapporterte at den i den grad det 

utfordrende operasjonelle miljøet tillater det, etter beste evne vil utføre sine internasjonale forpliktelser innenfor 

luftfartssikkerhet. 

64) Kommisjonen anerkjenner innsatsen til ledelsen i LYCAA og det faktum at LYCAA har vist vilje til å samarbeide med 

Kommisjonen for å kunne framlegge ajourførte opplysninger om statusen for sine sertifiserings- og overvåkings-

forpliktelser.  
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65) Kommisjonen merker seg imidlertid at det utfordrende operasjonelle miljøet i Libya og følgene for LYCAA med hensyn 

til dens evne til å ivareta sitt ansvar for sikkerhetstilsyn, fortsatt er en viktig grunn til bekymring, ettersom det hindrer 

begrensningen av de luftfartssikkerhetsrisikoene som førte til beslutningen om føre opp alle luftfartsselskaper sertifisert 

i Libya på EU-listen. På grunnlag av alle tilgjengelige opplysninger er vurderingen at Libya på det nåværende tidspunkt 

ikke oppfyller sine internasjonale forpliktelser i forbindelse med luftfartssikkerhet. 

66) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at det på 

dette tidspunktet ikke er grunn til å endre EU-listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, når 

det gjelder luftfartsselskaper fra Libya. 

Luftfartsselskaper fra Mosambik 

67) Kommisjonen og EASA har i den seneste tiden fortsatt å yte faglig bistand til vedkommende myndigheter i Mosambik. Den 

10. november 2016 underrettet de sivile luftfartsmyndighetene i Mosambik, Instituto de Aviação Civil de Moçambique 

(«IACM»), Kommisjonen om at IACM har truffet en rekke tiltak for å bedre sine bestemmelser, infrastruktur og 

organisasjon samt sin tilsynskapasitet på området flygestandarder og flyplasser. IACM bekreftet dessuten at det er ansatt 

personell, og at det er gitt periodisk opplæring innenfor alle fagområder. 

68) IACMs evne til å føre tilsyn med sivil luftfartsvirksomhet i Mosambik er imidlertid på dette tidspunktet ennå ikke helt i 

samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder. Det foreligger derfor ikke tilstrekkelig dokumentasjon som berettiger 

en beslutning om å endre driftsforbudet som er pålagt alle luftfartsselskaper som er sertifisert i Mosambik. 

69) Selv om forbedringene ikke er tilstrekkelige til å berettige en endring av det nåværende forbudet, er situasjonen lovende 

nok til å berettige ytterligere et EU-besøk med vurdering på stedet de neste månedene. 

70) Ifølge listen framlagt av IACM 16. november 2016 er to nye luftfartsselskaper sertifisert i Mosambik, nemlig 

Archipelago Charters Lda (AOC MOZ-25), som utfører kommersiell lufttransport med helikoptre, og Solenta Aviation 

Mozambique SA (AOC MOZ-23), som er utfører kommersiell lufttransport med fly. IACM underrettet dessuten 

Kommisjonen om at godkjenningssertifikatet til luftfartsselskapet SAM – Solenta Aviation Mozambique SA (AOC 

MOZ-10), som utførte forretningsflyginger med fly, er blitt tilbakekalt. 

71) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen derfor at 

fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen, bør endres for å føre opp luftfarts-

selskapene Archipelago Charters Lda og Solenta Aviation Mozambique SA i vedlegg A til forordning (EF) nr. 474/2006 og 

fjerne luftfartsselskapet SAM – Solenta Aviation Mozambique SA fra nevnte vedlegg. 

Luftfartsselskaper fra Den russiske føderasjon 

72) 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 Den russiske føderasjon og har flyginger til Unionen, herunder 

ved å prioritere inspeksjoner på bakken av visse russiske luftfartsselskaper i samsvar med forordning (EU) nr. 965/2012. 

73) Kommisjonen hadde 28. oktober 2016, med bistand fra EASA, møte med representanter for vedkommende myndigheter 

i Den russiske føderasjon («FATA»). Formålet med dette møtet var å gjennomgå sikkerhetsnivået hos russiske 

luftfartsselskaper på grunnlag av rapporter om SAFAs inspeksjoner på bakken i tidsrommet mellom 18. oktober 2015 og 

17. oktober 2016, og identifisere saker som krever særlig oppmerksomhet. 

74) På møtet gjennomgikk Kommisjonen SAFA-resultatene grundigere for seks luftfartsselskaper sertifisert i Den russiske 

føderasjon. FATA underrettet Kommisjonen om at den har truffet tvangstiltak mot ett av disse luftfartsselskapene ved å 

pålegge det driftsforbud i Unionen.  
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75) På bakgrunn av tilgjengelige opplysninger ble det konkludert med at det ikke var nødvendig med en høring i 

Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen av russiske luftfartsmyndigheter eller av luftfartsselskaper som er sertifisert i 

Den russiske føderasjon. 

76) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen 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 Den russiske føderasjon. 

77) Medlemsstatene skal fortsette å kontrollere at luftfartsselskaper fra Den russiske føderasjon faktisk overholder de 

internasjonale sikkerhetsstandardene, ved å prioritere inspeksjoner på bakken i henhold til forordning (EU) 

nr. 965/2012. 

78) Dersom disse inspeksjonene peker mot en overhengende sikkerhetsrisiko som følge av manglende overholdelse av 

gjeldende sikkerhetsstandarder, kan Kommisjonen være tvunget til å treffe tiltak mot luftfartsselskaper fra Den russiske 

føderasjon i samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005. 

Luftfartsselskaper fra Thailand 

79) Den 13. september 2016 ble det holdt et fagmøte mellom Kommisjonen, EASA og den sivile luftfartsmyndigheten i 

Thailand («CAAT»). På dette møtet framla CAAT ajourførte opplysninger for Kommisjonen om gjennomføringen av 

planen for korrigerende tiltak som CAAT har utarbeidet for å utbedre manglene og de alvorlige sikkerhetsproblemene som 

ble påvist av ICAO etter ICAOS tilsyn i januar 2015. CAAT framla særlig opplysninger om forbedringene vedtatt siden 

2016 med hensyn til sin finansieringsordning, utvikling av organisasjonen, herunder antallet tilgjengelige inspektører, 

nyutnevnte ledere, innføringen av et informasjonsforvaltningssystem, forbedring av primær luftfartslovgivning, 

ajourføringen av driftsbestemmelser og interne håndbøker, opplæringen av inspektører og en ny start for sikkerhetstil-

synsvirksomheten i Thailand. 

80) CAAT jobber for tiden med fornyet sertifisering av luftfartsselskaper som er sertifisert i Thailand, ved bruk av prosessen 

i fem faser. Dette prosjektet startet 12. september 2016, og for de 25 luftfartsselskapene som utfører internasjonale 

flyginger, skal prosjektet etter planen avsluttes i september 2017. I henhold til CAAT finnes det tilstrekkelig mange 

inspektører og støtte fra tilbydere av faglig bistand til å gjennomføre prosjektet. I den forbindelse er det viktig å merke 

seg at CAAT fremdeles ikke godtar søknader om godkjenningssertifikater for luftfartsselskaper fra nye luftfarts-

selskaper, og de eksisterende luftfartsselskapene er begrenset når det gjelder å øke sin virksomhet. Dette bidrar til at 

arbeidsbyrden i forbindelse med sertifiseringsprosjektet blir håndterlig, og sikrer at ingen nye sikkerhetsrisikoer 

innføres. 

81) På grunnlag av opplysningene framlagt på møtet ble det klart at det daglige arbeidet med tilsyn og overvåking av 

luftfartsvirksomhet ligger etter, til tross for at CAAT hadde opplyst at dette ble prioritert. Inspeksjonsvirksomheten 

omfatter hovedsakelig luftdyktighet og ikke luftfartsoperasjoner. I henhold til CAAT vil det daglige arbeidet med tilsyn 

og overvåking av luftfartsvirksomhet gradvis forbedres når nye inspektører ansettes og gjennomgår opplæring, og når 

det automatiske overvåkingsutstyret er innført fullt ut. 

82) Den 14. november 2016 framla CAAT ytterligere opplysninger om framdriften i gjennomføringen av planen for 

korrigerende tiltak og opplysninger om nylig tilsyns- og overvåkingsvirksomhet. Disse opplysningene viser at CAAT 

foretar operasjonelle inspeksjoner, at mangler påpekes og at de berørte luftfartsselskapene har innført en framgangsmåte 

for å utbedre slike mangler og iverksette korrigerende tiltak, som i sin tur godtas av CAAT. 

83) Thailandske myndigheter og CAAT viser en klar vilje til å forbedre sikkerhetstilsynsordningen i Thailand, og har 

framlagt dokumentasjon på at det er gjort relevante framskritt i løpet av de foregående seks månedene. De tilgjengelige 

sikkerhetsopplysningene om luftfartsselskaper som er sertifisert i Thailand, gir dessuten ikke grunnlag for en beslutning 

om å pålegge et forbud eller driftsbegrensninger. For å overvåke situasjonen nøye må samrådene med myndighetene fra 

Thailand fortsette i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 473/2006. 
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84) I samsvar med de felles kriteriene fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 er vurderingen 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. 

85) Medlemsstatene bør fortsette å kontrollere den faktiske overholdelsen av de gjeldende sikkerhetsstandardene ved å 

prioritere inspeksjoner på bakken av luftfartsselskaper som er sertifisert i Thailand, i henhold til forordning (EU) 

nr. 965/2012. 

86) 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. 

87) Forordning (EF) nr. 474/2006 bør derfor endres. 

88) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Flysikkerhetskomiteen — 

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. 

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

Utferdiget i Brussel 8. desember 2016. 

 For Kommisjonen, 

 på vegne av presidenten, 

 Violeta BULC 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 334 av 9.12.2016, s. 16-28.] 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/1724 

av 14. september 2016 

om endring av forordning (EF) nr. 471/2009 om fellesskapsstatistikk over handelen med tredjestater med 

hensyn til tildeling av delegert myndighet og gjennomføringsmyndighet til Kommisjonen for vedtakelse av 

visse tiltak(*) 

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 regelverksprosessen(1) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Som følge av ikrafttredelsen av traktaten om Den europeiske unions virkemåte («traktaten») må den myndighet som gis 

Kommisjonen, bringes i samsvar med artikkel 290 og 291 i traktaten. 

2) På bakgrunn av vedtakelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011(2) har Kommisjonen gjennom 

en erklæring(3) forpliktet seg til å gjennomgå, i lys av de kriteriene som er fastsatt i traktaten, rettsakter som inneholder 

henvisninger til framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll. 

3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 471/2009(4) gir Kommisjonen myndighet til å gjennomføre noen av 

bestemmelsene i den forordningen. 

4) For å tilpasse forordning (EF) nr. 471/2009 til artikkel 290 og 291 i traktaten bør gjennomføringsmyndighet som er gitt 

Kommisjonen ved nevnte forordning, erstattes med myndighet til å vedta delegerte rettsakter og gjennomførings-

rettsakter.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 266 av 30.9.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 99/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 av 7.2.2019, s. 70. 

(1) Europaparlamentets holdning av 12. mars 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og Rådets holdning ved første behandling av 16. juni 2016 

(ennå ikke offentliggjort i EUT). Europaparlamentets holdning av 13. september 2016 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(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). 

(3) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 19. 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 471/2009 av 6. mai 2009 om fellesskapsstatistikk over handelen med tredjestater og om 

oppheving av rådsforordning (EF) nr. 1172/95 (EUT L 152 av 16.6.2009, s. 23). 

2020/EØS/34/65 
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5) For å ta hensyn til endringer i tollkodeksen eller bestemmelser som skriver seg fra internasjonale konvensjoner, 

endringer som er nødvendige av metodehensyn, og behovet for å opprette et effektivt system for innsamling av data og 

utarbeiding av statistikk, bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten delegeres til 

Kommisjonen når det gjelder 

— tilpasning av listen over tollprosedyrer eller tollmessig behandling eller bruk, 

— særlige varer eller varebevegelser og andre eller særlige bestemmelser som gjelder for dem, 

— utelukkelse av varer eller varebevegelser fra statistikk over utenrikshandelen, 

— datainnsamlingen nevnt i artikkel 4 nr. 2 og 4 i forordning (EF) nr. 471/2009, 

— ytterligere spesifikasjoner av de statistiske dataene, 

— kravet om begrensede datasett for særlige varer eller varebevegelser som omhandlet i artikkel 3 nr. 3 i forordning 

(EF) nr. 471/2009 og data levert i samsvar med artikkel 4 nr. 2 i nevnte forordning, 

— aggregeringsnivået for partnerstater, varer og valutaer for handelsstatistikk etter faktureringsvaluta. 

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(1). For å sikre lik deltakelse i utarbeidingen av delegerte rettsakter skal 

Europaparlamentet og Rådet motta alle dokumenter samtidig som medlemsstatenes sakkyndige, og deres sakkyndige 

skal systematisk ha adgang til møter i Kommisjonens ekspertgrupper som arbeider med utarbeiding av delegerte 

rettsakter. 

6) Kommisjonen bør sikre at disse delegerte rettsaktene ikke medfører en betydelig tilleggsbyrde for medlemsstatene eller 

oppgavegiverne, og at de tilhørende omkostningene holdes så lave som mulig. 

7) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av forordning (EF) nr. 471/2009 bør Kommisjonen gis gjennom-

føringsmyndighet til å vedta tiltak som gjelder 

— kodene og formatene som skal brukes for opplysningene nevnt i artikkel 5 nr. 1 i nevnte forordning, 

— sammenstillingen av data om virksomhetskjennetegn og data som er registrert i samsvar med nevnte artikkel, og 

— et ensartet innhold og en ensartet dekning for statistikk som oversendes. 

Denne myndigheten bør utøves i samsvar med forordning (EU) nr. 182/2011. 

8) Komiteen for statistikk over varehandel med tredjestater («Extrastat-komiteen») nevnt i artikkel 11 i forordning (EF)  

nr. 471/2009 har gitt råd og bistand til Kommisjonen i utøvelsen av dennes gjennomføringsmyndighet. I henhold til 

strategien for en ny struktur for det europeiske statistikksystem (ESS), som tar sikte på å bedre samordningen og 

partnerskapet i en klar pyramidestruktur innenfor ESS, bør Komiteen for det europeiske statistikksystem («ESS-

komiteen»), opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009(2), ha en rådgivende funksjon og 

bistå Kommisjonen i utøvelsen av dennes gjennomføringsmyndighet. For å oppnå dette bør forordning (EF)  

nr. 471/2009 endres ved å erstatte henvisninger til Extrastat-komiteen med henvisninger til ESS-komiteen. 

9) Av hensyn til rettssikkerheten bør prosedyrer for vedtakelse av tiltak som er innledet, men ikke gjennomført før denne 

forordning trer i kraft, ikke berøres av denne forordning.  

  

(1) EUT L 123 av 12.5.2016, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009 av 11. mars 2009 om europeisk statistikk og om oppheving av europaparlaments- 

og rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om oversending av fortrolige statistiske opplysninger til De europeiske fellesskaps 

statistikkontor, rådsforordning (EF) nr. 322/97 om fellesskapsstatistikker og rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom om nedsettelse av en 

komité for De europeiske fellesskaps statistiske program (EUT L 87 av 31.3.2009, s. 164). 
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10) Forordning (EF) nr. 471/2009 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 471/2009 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

a)  nr. 2 skal lyde: 

 «2.  For å ta hensyn til endringer i tollkodeksen og bestemmelser som skriver seg fra internasjonale konvensjoner, skal 

Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 10a for å tilpasse listen over 

tollprosedyrer eller tollmessig behandling eller bruk omhandlet i nr. 1 annet ledd i denne artikkel.», 

b)  i nr. 3 skal annet ledd lyde: 

 «Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 10a når det gjelder særlige varer 

eller varebevegelser og andre eller særlige bestemmelser som gjelder for dem.», 

c)  i nr. 4 skal annet ledd lyde: 

 «Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 10a når det gjelder utelukkelse av 

varer eller varebevegelser fra statistikk over utenrikshandelen.», 

d)  nytt nummer skal lyde: 

 «5.  Kommisjonen skal ved utøvelsen av den myndigheten som er delegert i nr. 2, 3 og 4, sørge for at de delegerte 

rettsaktene ikke medfører en betydelig tilleggsbyrde for medlemsstatene eller oppgavegiverne.». 

2)  Artikkel 4 nr. 5 skal lyde: 

 «5.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 10a når det gjelder 

datainnsamlingen nevnt i nr. 2 og 4 i denne artikkel. Kommisjonen skal ved utøvelsen av myndigheten sørge for at de 

delegerte rettsaktene ikke medfører en betydelig tilleggsbyrde for medlemsstatene eller oppgavegiverne.». 

3)  I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a)  nr. 2 skal erstattes med følgende: 

 «2.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 10a når det gjelder ytterligere 

spesifikasjoner av opplysningene nevnt i nr. 1 i denne artikkel. 

 2a.  Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter vedta tiltak som gjelder kodene og formatene som skal 

brukes for opplysningene nevnt i nr. 1 i denne artikkel. 

 Gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 11 nr. 2.», 

b)  i nr. 4 skal annet ledd lyde: 

 «Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 10a når det gjelder disse 

begrensede datasettene.», 

c)  nytt nummer skal lyde: 

 «5.  Kommisjonen skal ved utøvelsen av den myndigheten som er delegert i nr. 2 og 4, sørge for at de delegerte 

rettsaktene ikke medfører en betydelig tilleggsbyrde for medlemsstatene eller oppgavegiverne.».  
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4)  I artikkel 6 gjøres følgende endringer: 

a)  i nr. 2 skal tredje ledd erstattes med følgende: 

 «Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter vedta tiltak som gjelder sammenstillingen av opplysningene 

og den statistikken som skal utarbeides. 

 Gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 11 nr. 2.», 

b)  nr. 3 skal lyde: 

 «3.  Annethvert år skal medlemsstatene utarbeide årlig handelsstatistikk fordelt etter faktureringsvaluta. 

 Medlemsstatene skal utarbeide statistikken ved bruk av et representativt utvalg av opplysninger om import og eksport 

fra tolldeklarasjoner som inneholder opplysninger om faktureringsvaluta. Dersom faktureringsvaluta ved eksport ikke 

er tilgjengelig på tolldeklarasjonen, skal det gjennomføres en undersøkelse for å få de nødvendige dataene. 

 Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 10a når det gjelder 

aggregeringsnivået for partnerstater, varer og valutaer. Kommisjonen skal ved utøvelsen av myndigheten sørge for at de 

delegerte rettsaktene ikke medfører en betydelig tilleggsbyrde for medlemsstatene eller oppgavegiverne.». 

5)  I artikkel 8 gjøres følgende endringer: 

a)  nr. 1 skal lyde: 

 «1.  Medlemsstatene skal oversende statistikken omhandlet i artikkel 6 nr. 1 til Kommisjonen (Eurostat) senest  

40 dager etter utløpet av hver månedlige referanseperiode. Medlemsstatene skal sikre at statistikken inneholder 

opplysninger om all import og eksport i vedkommende referanseperiode, og at det gjøres justeringer dersom 

opplysningene ikke er tilgjengelige. 

 Dersom den oversendte statistikken blir revidert, skal medlemsstatene oversende de reviderte resultatene senest den 

siste dagen i måneden etter den datoen da de reviderte opplysningene foreligger. 

 Resultatene som medlemsstatene oversender til Kommisjonen (Eurostat), skal også omfatte statistiske opplysninger 

som er fortrolige. 

 Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter vedta tiltak som gjelder ensartede tekniske spesifikasjoner for 

innholdet av og dekningen for den oversendte statistikken. Gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter undersøkelses-

prosedyren nevnt i artikkel 11 nr. 2.», 

b)  nr. 2 skal lyde: 

 «2.  Handelsstatistikk etter virksomhetskjennetegn nevnt i artikkel 6 nr. 2 skal oversendes til Kommisjonen (Eurostat) 

innen 18 måneder etter utløpet av referanseåret. 

 Handelsstatistikk fordelt etter faktureringsvaluta nevnt i artikkel 6 nr. 3 skal oversendes til Kommisjonen (Eurostat) 

senest tre måneder etter utløpet av referanseåret.». 

6)  Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 10a 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel.  
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2.  Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 3 nr. 2, 3 og 4, artikkel 4 nr. 5, artikkel 5 nr. 2 og 4 og 

artikkel 6 nr. 3 skal gis Kommisjonen for en periode på fem år fra 20. oktober 2016. Kommisjonen skal utarbeide en 

rapport om delegeringen av myndighet senest ni måneder før utløpet av femårsperioden. Delegeringen av myndighet skal 

stilltiende forlenges med perioder av samme varighet, med mindre Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg en slik 

forlengelse senest tre måneder før utløpet av hver periode. 

3.  Delegeringen av myndighet nevnt i artikkel 3 nr. 2, 3 og 4, artikkel 4 nr. 5, artikkel 5 nr. 2 og 4 og artikkel 6 nr. 3 kan 

når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at delegeringen av 

den myndigheten som er angitt i beslutningen, opphører. Beslutningen får anvendelse dagen etter at den er offentliggjort  

i Den europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av 

delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4.  Før Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den rådføre seg med sakkyndige utpekt av hver medlemsstat  

i samsvar med prinsippene fastsatt i den tverrinstitusjonelle avtalen av 13. april 2016 om bedre regelverksutforming(*). 

5.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

6.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 3 nr. 2, 3 og 4, artikkel 4 nr. 5, artikkel 5 nr. 2 og 4 og artikkel 6 nr. 3 

trer i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har gjort innsigelse mot rettsakten innen en frist på tre 

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. Fristen kan 

forlenges med tre måneder på Europaparlamentets eller Rådets initiativ. 

____________ 

(*) EUT L 123 av 12.5.2016, s. 1.». 

7)  Artikkel 11 skal lyde: 

«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 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 

Denne forordning berører ikke prosedyrer for vedtakelse av tiltak fastsatt i forordning (EF) nr. 471/2009 som er innledet, men 

ikke gjennomført før denne forordning trer i kraft. 

Artikkel 3 

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 Strasbourg 14. september 2016. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ I. KORČOK 

 President Formann 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1253 

av 29. juli 2016 

om endring av forordning (EU) nr. 92/2010 med hensyn til utveksling av opplysninger mellom 

tollmyndigheter og nasjonale statistikkmyndigheter og utarbeiding av statistikk(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 471/2009 av 6. mai 2009 om fellesskapsstatistikk over 

handelen med tredjestater og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 1172/95(1), særlig artikkel 6 nr. 1 og artikkel 7 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 471/2009 ble det fastsatt en felles ramme for systematisk utarbeiding av europeisk statistikk 

over varehandelen med tredjestater. Den viktigste datakilden for denne statistikken er opplysninger fra tolldeklarasjoner. 

Nevnte forordning ble innført for å ta hensyn til særskilte og nye tollklareringsforenklinger som ble gjennomført ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 450/2008(2) («den moderniserte tollkodeks»). Dette gjaldt særlig 

«egenvurderingen», som skulle omfatte et unntak fra kravet om å framlegge en tolldeklarasjon, og ordningen for 

sentralisert klarering, der tollformaliteter ved import eller eksport kunne utføres i mer enn én medlemsstat. 

2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 952/2013(3) («Unionens tollkodeks») opphevet den moderniserte 

tollkodeks og erstattet fra 1. mai 2016 tollbestemmelsene fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 2913/92(4). 

3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/578(5) fastsetter arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 280  

i Unionens tollkodeks og gjelder de elektroniske tollsystemene som skal utvikles i henhold til den. 

4) Inntil disse elektroniske systemene blir tilgjengelige, er det ved delegert kommisjonsforordning (EF) nr. 2016/341(6) 

(«delegert overgangsrettsakt») fastsatt overgangstiltak for lagring og utveksling av opplysninger mellom toll-

myndighetene og mellom tollmyndighetene og markedsdeltakerne. 

5) Forordning (EF) nr. 471/2009 ble gjennomført ved kommisjonsforordning (EF) nr. 92/2010(7).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 205 av 30.7.2016, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 100/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 av 7.2.2019, s. 71. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 23. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 450/2008 av 23. april 2008 om fastsettelse av Fellesskapets tollkodeks (EUT L 145 av 

4.6.2008, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 952/2013 av 9. oktober 2013 om fastsettelse av Unionens tollkodeks (EUT L 269 av 

10.10.2013, s. 1). 

(4) Rådsforordning (EØF) nr. 2913/92 av 12. oktober 1992 om innføring av Fellesskapets tollkodeks (EFT L 302 av 19.10.1992, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/578 av 11. april 2016 om opprettelse av arbeidsprogrammet for utvikling og 

innføring av de elektroniske systemene fastsatt i Unionens tollkodeks (EUT L 99 av 15.4.2016, s. 6). 

(6) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/341 av 17. desember 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 952/2013 med hensyn til overgangsregler for visse bestemmelser i Unionens tollkodeks dersom de relevante elektroniske systemene 

ennå ikke er i drift, og om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/2446 (EUT L 69 av 15.3.2016, s. 1). 

(7) Kommisjonsforordning (EU) nr. 92/2010 av 2. februar 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 471/2009 

om fellesskapsstatistikk over handelen med tredjestater med hensyn til utveksling av opplysninger mellom tollmyndigheter og nasjonale 

statistikkmyndigheter, utarbeiding av statistikk og kvalitetsvurdering (EUT L 31 av 3.2.2010, s. 4). 
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6) Det er nødvendig å tilpasse forordning (EU) nr. 92/2010 til bestemmelsene i Unionens tollkodeks med hensyn til de 

særlige framgangsmåter for utveksling av opplysninger mellom tollmyndigheter og nasjonale statistikkmyndigheter, 

spesielt når det gjelder tollforenklingen omtalt som sentralisert klarering, som er fastsatt i artikkel 179 i Unionens 

tollkodeks. 

7) Tollmyndighetenes tillatelse til en forenklet utarbeiding av tolldeklarasjoner for varer som tilhører ulike underposisjoner 

i tolltariffen, bør gjenspeiles i statistikken som utarbeides. 

8) For å innhente opplysninger om økonomisk relevante bevegelser mellom medlemsstater etter tollklareringen, som 

gjelder importen eller eventuelt eksporten i forkant, bør det treffes tiltak for å identifisere de berørte medlemsstatene  

i handelsstatistikken. 

9) Endringer som krever en justering av dataoverføringen fra medlemsstatene til Kommisjonen (Eurostat), bør bare få 

anvendelse på de månedlige referanseperiodene fra og med referansemåneden januar 2017. 

10) Forordning (EU) nr. 92/2010 bør derfor endres. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for statistikk over varehandel med 

tredjestater — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 92/2010 gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 1 skal lyde: 

«Artikkel 1 

Bestemmelser om datautveksling mellom tollmyndigheter og nasjonale statistikkmyndigheter 

1. I denne forordning menes med: 

a) «sentralisert klarering i overgangsperioden» sentralisert klarering som omhandlet i artikkel 179 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 952/2013 om fastsettelse av Unionens tollkodeks(*) («Unionens tollkodeks»), som omfatter 

tollmyndigheter i mer enn én medlemsstat, og der metoden for utvekslingen av opplysninger mellom tollmyndighetene 

omfattes av artikkel 18 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/341(**), 

b) «automatisert sentralisert klarering» sentralisert klarering som omfatter tollmyndigheter i mer enn én medlemsstat, og 

der metoden for utveksling av opplysninger mellom tollmyndighetene omfattes av det respektive tverrnasjonale 

elektroniske systemet for sentralisert klarering for import eller eksport som angitt i arbeidsprogrammet omhandlet i 

artikkel 280 i Unionens tollkodeks(***). 

2. Nasjonale tollmyndigheter skal, uten opphold og senest i løpet av måneden etter måneden da tolldeklarasjonene ble 

mottatt eller ble gjenstand for en beslutning fra tollmyndighetene, framlegge for sine nasjonale statistikkmyndigheter 

opplysninger om import og eksport på grunnlag av tolldeklarasjoner 

a) som er inngitt til dem, eller 

b) der tilleggsdeklarasjonen, i samsvar med artikkel 225 i kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2015/2447(****), er tilgjengelig for dem gjennom direkte elektronisk tilgang i godkjenningsinnehaverens system. 

 Tollmyndighetene skal framlegge for sine nasjonale statistikkmyndigheter reviderte opplysninger om import og eksport 

dersom allerede oversendte statistiske opplysninger rettes eller endres. 

 Plikten til å legge fram opplysninger fra tolldeklarasjoner for den nasjonale statistikkmyndigheten får ikke anvendelse på 

tolldeklarasjoner som omfattes av automatisk sentralisert klarering og skal gis til en annen medlemsstat i henhold til nr. 3.  
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 Første ledd skal ikke berøre nasjonale statistikkmyndigheters rett til tilgang til og bruk av administrative registre som nevnt 

i artikkel 17a i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009(*****). 

3. Med virkning fra gjennomføringsdatoen for ordningen for gjensidig elektronisk datautveksling i henhold til artikkel 7 

nr. 2 i forordning (EF) nr. 471/2009, som betyr så snart de respektive medlemsstatene begynner å bruke automatisert 

sentralisert klarering, skal følgende gjelde: 

 Dersom en tolldeklarasjon omfattes av automatisk sentralisert klarering, skal tollmyndigheten der tolldeklarasjonen er 

inngitt, sikre at kopier av opplysningene på den tolldeklarasjonen overføres innenfor samme tidsramme som fastsatt  

i henhold til nr. 2 første ledd, til tollmyndigheten i den medlemsstaten der varene befinner seg på det tidspunktet 

tollprosedyren innledes. Plikten til å overføre opplysningene skal også gjelde en tolldeklarasjon der tilleggsdeklarasjonen,  

i samsvar med artikkel 225 i kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2447, er tilgjengelig gjennom direkte 

elektronisk tilgang i godkjenningsinnehaverens system. 

 Overføring anses for å være gjennomført og tidsrammen overholdt dersom overføringen mellom medlemsstatene finner sted 

i henhold til ordningene fastsatt i artikkel 231 og 232 i gjennomføringsforordning (EU) 2015/2447. 

 Den mottakende tollmyndigheten skal uten opphold videresende opplysningene til sin nasjonale statistikkmyndighet. Dette 

skal imidlertid ikke berøre de nasjonale statistikkmyndighetenes rett til tilgang til og bruk av administrative registre nevnt  

i artikkel 17a i forordning (EF) nr. 223/2009. 

4. Tollmyndighetene skal på anmodning fra de nasjonale statistikkmyndigheter kontrollere at opplysningene de legger 

fram om import og eksport, er korrekte og fullstendige. 

_____________ 

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 952/2013 av 9. oktober 2013 om fastsettelse av Unionens 

tollkodeks (EUT L 269 av 10.10.2013, s. 1). 

(**) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/341 av 17. desember 2015 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 952/2013 med hensyn til overgangsregler for visse bestemmelser i Unionens tollkodeks 

dersom de relevante elektroniske systemene ennå ikke er i drift, og om endring av delegert kommisjonsforordning 

(EU) 2015/2446 (EUT L 69 av 15.3.2016, s. 1). 

(***) Den seneste er kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/578 av 11. april 2016 om opprettelse av 

arbeidsprogrammet for utvikling og innføring av de elektroniske systemene fastsatt i Unionens tollkodeks (EUT  

L 99 av 15.4.2016, s. 6). 

(****) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2447 av 24. november 2015 om fastsettelse av nærmere 

regler for gjennomføring av visse bestemmelser i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 952/2013 om 

fastsettelse av Unionens tollkodeks (EUT L 343 av 29.12.2015, s. 558). 

(*****) 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).» 

2) I artikkel 2 nr. 1 skal bokstav a) lyde: 

«a) opplysninger om import og eksport framlagt av tollmyndighetene i henhold til forpliktelsene omhandlet i artikkel 1,». 

3) I artikkel 2 nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i) bokstav g) skal lyde: 

«g) varekode, 

 dersom det utarbeides statistikk ved hjelp av datakilden omhandlet i artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF) nr. 471/2009, 

og denne datakilden i henhold til de nasjonale statistikkmyndighetenes vurdering berøres av tollmyndighetenes 

tillatelse omhandlet i artikkel 177 i Unionens tollkodeks, skal de nasjonale statistikkmyndighetene gjøre det mulig 

å identifisere dataene hvis relevans eller kvalitet blir berørt av denne tillatelsen, i den utarbeidede statistikken,»,  
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ii) bokstav h) skal lyde: 

«h) medlemsstat der varene befinner seg på det tidspunkt tollprosedyren innledes. Nasjonale statistikkmyndigheter 

skal imidlertid bare være forpliktet til å utarbeide disse opplysningene dersom importen eller eksporten gjelder 

tolldeklarasjoner som omfattes av sentralisert klarering i overgangsperioden, 

 medlemsstat der tolldeklarasjonen inngis. Nasjonale statistikkmyndigheter skal imidlertid bare være forpliktet til å 

utarbeide disse opplysningene dersom importen eller eksporten gjelder tolldeklarasjoner som omfattes av 

automatisert sentralisert klarering,», 

iii) bokstav i) skal lyde: 

«i) ved import, bestemmelsesmedlemsstaten. 

 For registreringer av import der det ikke foreligger tollopplysninger om bestemmelsesmedlemsstat, skal medlems-

statene bruke andre opplysninger på tolldeklarasjonen som de finner relevante for utarbeiding av statistikk over 

utenrikshandelen etter bestemmelsesmedlemsstat. 

 Dersom nasjonale statistikkmyndigheter ikke får tak i noen direkte eller indirekte opplysninger som gjør slik 

utarbeiding mulig, skal de angi geonomenklaturkode «QV» dersom de anser at bestemmelsesmedlemsstaten er en 

annen enn den medlemsstaten der varene befinner seg på det tidspunkt tollprosedyren innledes,», 

iv) bokstav j) skal lyde: 

«j) ved eksport, den faktiske eksportmedlemsstaten. 

 For registreringer av eksport der det ikke foreligger tollopplysninger om faktisk eksportmedlemsstat, skal 

nasjonale statistikkmyndigheter utnytte andre opplysninger på tolldeklarasjonen som de finner relevante for 

utarbeiding av statistikk over utenrikshandelen etter faktisk eksportmedlemsstat. 

 Dersom nasjonale statistikkmyndigheter ikke får tak i noen direkte eller indirekte opplysninger som gjør slik 

utarbeiding mulig, skal de angi geonomenklaturkode «QV» dersom de anser at faktisk eksportmedlemsstat er en 

annen enn den medlemsstaten der varene befinner seg på det tidspunkt tollprosedyren innledes,», 

v) bokstav l) skal lyde: 

«l) ved import, avsenderstat,». 

4) I artikkel 2 nr. 3 skal første punktum lyde: 

 «Statistikken skal inneholde justeringer i tilfelle opplysningene mangler, er forsinket eller er ufullstendige.». 

5) I artikkel 2 nr. 4 skal første punktum lyde: 

 «Medlemsstatene kan utarbeide mindre detaljerte statistikker enn det som er angitt i artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 471/2009, for enkelttransaksjoner under den statistiske terskelen.». 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Artikkel 1 nr. 3 og artikkel 1 nr. 4 får anvendelse på referanseperioder fra januar 2017. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 29. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/2304 

av 19. desember 2016 

om formen, strukturen, periodisiteten og vurderingsindikatorene til kvalitetsrapportene om dataene som oversendes i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 549/2013(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 549/2013 av 21. mai 2013 om det europeiske nasjonal- og 

regionalregnskapssystem i Den europeiske union(1), særlig artikkel 4 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EU) nr. 549/2013 opprettes det europeiske nasjonalregnskapssystem 2010 («ENS 2010»), og det fastsettes 

en plan for når medlemsstatene må sende Kommisjonen de regnskapene og tabellene som skal utarbeides i samsvar med 

metodene angitt i nevnte forordning. 

2) I henhold til artikkel 4 i forordning (EU) nr. 549/2013 skal dataene som omfattes av nevnte forordning, være underlagt 

kvalitetskriteriene fastsatt i artikkel 12 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009(2). Medlemsstatene 

skal framlegge for Kommisjonen en rapport om kvaliteten på de innsendte dataene om nasjonal- og regionalregnskapene. 

3) Det ble innvilget midlertidige unntak til medlemsstater i henhold til Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2014/403/EU(3). Derfor bør innholdet i kvalitetsrapportene som Kommisjonen krever at medlemsstatene skal oversende, 

tilpasses i samsvar med nevnte unntak. Kravet om å framlegge kvalitetsrapporter bør innføres gradvis fram til 2021 for å gi 

medlemsstatene tid til å gjennomføre større tilpasninger som er nødvendige for innføringen av ENS 2010 i de nasjonale 

statistikksystemene. 

4) I samsvar med artikkel 4 nr. 3 i forordning (EU) nr. 549/2013 og med henblikk på anvendelsen av kvalitetskriteriene 

nevnt i artikkel 4 nr. 1 i nevnte forordning bør formen, strukturen, periodisiteten og vurderingsindikatorene til 

kvalitetsrapportene som medlemsstatene skal framlegge, fastsettes av Kommisjonen ved gjennomføringsrettsakter. 

5) Siden opplysningene i kvalitetsrapportene om nasjonal- og regionalregnskaper bør baseres på det europeiske 

statistikksystems standarder om kvalitetsrapportering offentliggjort av Kommisjonen (Eurostat), bør vedlegget til denne 

forordning utarbeides i samsvar med disse standardene. Opplysninger om gjennomføringen av ENS 2010 som 

medlemsstatene allerede har framlagt, bør gjenbrukes av Kommisjonen og ikke kreves i kvalitetsrapportene. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Kvalitetsrapporten om nasjonal- og regionalregneskaper nevnt i artikkel 4 nr. 2 i forordning (EU) nr. 549/2013 skal omfatte 

dataene som medlemsstatene oversendte i samsvar med innsendingsplanen for ENS 2010, som fastsatt i vedlegg B til 

forordning (EU) nr. 549/2013, i året forut for rapporten. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 345 av 20.12.2016, s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 101/2017 av  

5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 av 7.2.2019, 

s. 72. 

(1) EUT L 174 av 21.5.2013, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009 av 11. mars 2009 om europeisk statistikk (EUT L 87 av 31.3.2009, s. 164). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/403/EU av 26. juni 2014 om å innrømme medlemsstater unntak med hensyn til 

oversending av statistikk i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 549/2013 om det europeiske nasjonal- og 

regionalregnskapssystem i Den europeiske union (EUT L 195 av 2.7.2014, s. 1). 
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Medlemsstatene skal framlegge kvalitetsrapporten en gang i året. 

Artikkel 2 

Formen, strukturen og vurderingsindikatorene til kvalitetsrapportene om nasjonal- og regionalregneskaper nevnt i artikkel 1 

skal være som fastsatt i vedlegget. 

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 19. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Formen, strukturen og vurderingsindikatorene til kvalitetsrapportene som medlemsstatene skal 

framlegge 

1. Innledning 

Kvalitetsrapporten om nasjonal- og regionalregnskaper skal inneholde både kvantitative indikatorer og kvalitative 

beskrivelser av kvaliteten på dataene som ble oversendt det foregående året. Kommisjonen (Eurostat) skal gi medlemsstatene 

resultatene av de kvantitative indikatorene, beregnet på grunnlag av dataene som er framlagt. Medlemsstatene skal tolke og 

kommentere dem i samsvar med sin sammenstillingsmetode og statistiske produksjonsprosess. 

2. Form 

— Før 15. februar 2017 og deretter hvert år skal Kommisjonen (Eurostat) gi medlemsstatene utkast til kvalitetsrapporter 

som er delvis forhåndsutfylt med alle de kvantitative vurderingsindikatorene som er angitt i avsnitt 4. 

— Senest 31. mai hvert år skal medlemsstatene oversende Kommisjonen (Eurostat) den ferdigutfylte kvalitetsrapporten. 

3. Struktur 

Hver medlemsstat skal framlegge en enkelt kvalitetsrapport som dekker alle tabeller i innsendingsplanen for ENS 2010, 

som fastsatt i vedlegg B til forordning (EU) nr. 549/2013. 

Kvalitetsrapporten skal inneholde opplysninger om alle kvalitetskriterier fastsatt i artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 223/2009. Opplysningene skal presenteres i henhold til følgende struktur: 

— Relevans 

— Nøyaktighet og pålitelighet 

— Aktualitet og punktlighet 

— Tilgjengelighet og klarhet 

— Sammenheng og sammenlignbarhet 

Opplysninger om gjennomføringen av ENS 2010 som medlemsstatene allerede har framlagt, skal gjenbrukes av 

Kommisjonen og ikke kreves i kvalitetsrapportene. 

4. Vurderingsindikatorer 

4.1. Kvantitative indikatorer 

Kvalitetsrapporten skal inneholde følgende kvantitative indikatorer: 

Nr. Indikator Definisjon(*) 
Variabel og/eller tabell i 

innsendingsplanen for ENS 2010 

Referanse-

periode(*) 

Kvalitets-

kriterier 

Gjennom-

føring fra 

1. Dataenes grad av 

fullstendighet 

Forholdet mellom antall data-

celler framlagt av medlems-

statene og antall dataceller som 

kreves i henhold til inn-

sendingsplanen for ENS 2010, 

og som ikke omfattes av 

unntak 

Alle tabeller, kvartalsvise og 

årlige data 

Fra 1995 til 

seneste år og 

kvartal 

Relevans 2017 
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Nr. Indikator Definisjon(*) 
Variabel og/eller tabell i 

innsendingsplanen for ENS 2010 

Referanse-

periode(*) 

Kvalitets-

kriterier 

Gjennom-

føring fra 

2. Revisjons-

hyppighet for 

kvartalsvise data 

Revisjonshyppighet for viktige 

kvartalsvise variabler mellom 

første og seneste innsending 

og gjennomsnittlig revisjons-

hyppighet i etterfølgende inn-

sendinger siden første 

innsending 

Sesong- og kalenderjustert 

bruttonasjonalprodukt målt i 

volum (tabell 1) 

Tilgjengelige 

kvartaler de 

seneste tre år 

Nøyaktighet 

og pålitelighet 

2019 

Sesongjustert sysselsetting i  

alt i antall tusen personer 

(tabell 1) 

2019 

Ikke-sesongjustert brutto dis-

ponibel inntekt for hushold-

ninger og ideelle organisa-

sjoner (tabell 801) 

2021 

Ikke-sesongjustert konsum for 

husholdninger og ideelle 

organisasjoner (tabell 801) 

2021 

Ikke-sesongjustert brutto-

produkt for ikke-finansielle 

foretak (tabell 801) 

2021 

Ikke-sesongjustert bruttoin-

vestering i fast realkapital for 

ikke-finansielle foretak  

(tabell 801) 

2021 

3. Revisjons-

hyppighet for 

årlige data 

Gjennomsnittlig revisjons-

hyppighet for viktige årlige 

variabler i etterfølgende inn-

sendinger siden første inn-

sending 

Tabell 1: 

Bruttonasjonalprodukt 

(løpende priser og volumer), 

bruttoprodukt (løpende priser) 

Tabell 1 (løpende priser): 

Lønnskostnader, brutto drifts-

resultat og brutto blandet inn-

tekt 

Tabell 1 (løpende priser): 

Husholdningers og ideelle 

organisasjoners konsum 

Offentlig forvaltnings konsum 

Bruttoinvestering i fast real-

kapital 

Eksport av varer og tjenester 

Import av varer og tjenester 

Seneste fem 

år 

Nøyaktighet 

og pålitelighet 

2019 
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Nr. Indikator Definisjon(*) 
Variabel og/eller tabell i 

innsendingsplanen for ENS 2010 

Referanse-

periode(*) 

Kvalitets-

kriterier 

Gjennom-

føring fra 

   Tabell 1 (antall tusen per-

soner): 

Sysselsetting i alt 

Lønnstakere 

Tabell 2 (løpende priser): 

Offentlig forvaltnings utgifter 

Offentlig forvaltnings inntekter 

Tabell 7 (løpende priser): 

Finanssektorens gjeld i alt 

(ikke-konsolidert) 

Tabell 7 (løpende priser): 

Ikke-finansielle foretaks gjeld 

(konsolidert) 

Husholdningers og ideelle 

organisasjoners gjeld (konso-

lidert) 

Tabell 10: 

Bruttoprodukt i løpende priser, 

sysselsetting i antall personer  

(t + 12 måneder) 

Lønnskostnader i løpende 

priser (t + 24 måneder) (NUTS 

2(1)) 

Tabell 13 (løpende priser): 

Husholdningers netto dis-

ponible inntekt (NUTS 2) 

   

4. Punktlighet — 

leveringsdatoer 

Første leveringsdato og 

leveringsdato for validerte data 

for hver tabell i innsendings-

planen for ENS 2010 for alle 

innsendinger det seneste året 

Alle tabeller, kvartalsvise og 

årlige data 

Det seneste 

året 

Aktualitet og 

punktlighet 

2017 

5. Sammenheng — 

internt i og 

mellom tabeller 

Gjennomsnittlige og høyeste 

absolutte differanse som viser i 

hvilken grad statistikken er 

forenlig innenfor et gitt data-

sett, dvs. at alle relevante 

aritmetiske identiteter og 

regnskapsidentiteter over-

holdes, at det ikke finnes 

uforklarte endringer og at 

integritetsreglene overholdes 

Bruttonasjonalprodukt, 

løpende priser (kvartalsvise og 

årlige data): 

I tabell 1 (bruttonasjonal-

produkt etter produksjons-, 

utgifts- og inntektsmetoden) 

Seneste fem 

år 

Sammenheng 

og sammen-

lignbarhet 

2017 
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Nr. Indikator Definisjon(*) 
Variabel og/eller tabell i 

innsendingsplanen for ENS 2010 

Referanse-

periode(*) 

Kvalitets-

kriterier 

Gjennom-

føring fra 

   Bruttoprodukt, løpende priser 

(årlige data): 

Mellom tabell 1 og 3 

Lønnskostnader, løpende priser 

(årlige data): 

Mellom tabell 1 og 3 

Bruttoinvestering i fast 

realkapital, løpende priser 

(årlige data): 

Mellom tabell 1 og 3 og tabell 

1 og 22 

Eksport av varer og tjenester, 

løpende priser (kvartalsvise og 

årlige data): 

I tabell 1 (tatt fra bruttona-

sjonalproduktets utgiftskompo-

nenter og fra den detaljerte 

oppdelingen av eksporten) 

Import av varer og tjenester, 

løpende priser (kvartalsvise og 

årlige data): 

I tabell 1 (tatt fra bruttona-

sjonalproduktets utgiftskompo-

nenter og fra den detaljerte 

oppdelingen av importen) 

Sysselsetting i alt, lønnstakere 

og selvstendig nærings-

drivende (årlige data, antall 

tusen personer): 

Mellom tabell 1 og 3 

   

6. Sammenheng — 

årlige data og 

summen av 

kvartalsvise data 

I hvilken grad årlig og 

kvartalsvis statistikk stemmer 

overens 

(For alle variabler unntatt 

sysselsetting testes samsvaret 

mellom årlige data og summen 

av de fire kvartalsvise dataene, 

for sysselsetting testes 

samsvaret mellom årlige data 

og gjennomsnittet av fire 

kvartalsvise data) 

Bruttonasjonalprodukt, 

løpende priser, ikke-

sesongjustert (tabell 1) 

Sysselsetting i alt i antall tusen 

personer, ikke-sesongjustert 

(tabell 1) 

Seneste fem 

år 

Sammenheng 

og sammen-

lignbarhet 

2017 
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Nr. Indikator Definisjon(*) 
Variabel og/eller tabell i 

innsendingsplanen for ENS 2010 

Referanse-

periode(*) 

Kvalitets-

kriterier 

Gjennom-

føring fra 

   Brutto driftsresultat for 

sektoren ikke-finansielle 

foretak (tabell 8/801, løpende 

priser) 

Brutto disponibel inntekt for 

sektorene husholdninger og 

ideelle organisasjoner (tabell 

8/801, løpende priser) 

   

7. Sammenheng — 

totalsum og 

summen av 

komponenter 

I hvilken grad summen av 

delkomponentene tilsvarer 

totalsummen 

Bruttonasjonalprodukt, 

løpende priser, ikke-

sesongjustert, totalsum og 

summen av utgiftskompo-

nenter (kvartalsvise og årlige 

data), tabell 1 

Bruttoprodukt, løpende priser, 

totalsum og summen av 

oppdeling på NACE Rev. 2(2), 

A*10-nivå (kvartalsvise og 

årlige data), tabell 1 

Sysselsetting i alt i antall tusen 

personer, ikke-sesongjustert, 

totalsum og summen av 

lønnstakere og selvstendig 

næringsdrivende (kvartalsvise 

og årlige data), tabell 1 

Sysselsetting i alt i antall tusen 

personer, totalsum og summen 

av oppdeling på NACE Rev. 2, 

A*10-nivå (årlige data), 

tabell 1 

Seneste fem 

år 

Sammenheng 

og sammen-

lignbarhet 

2017 

8. Sammenheng — 

hovedstørrelser 

og kontoer for 

ikke-finansielle 

transaksjoner 

etter sektor 

Forskjeller mellom data fra 

hovedstørrelser og tilsvarende 

data i kontoer for ikke-

finansielle transaksjoner etter 

sektor 

Bruttonasjonalprodukt, 

løpende priser, ikke-

sesongjustert (kvartalsvise og 

årlige data): 

Mellom tabell 1 og 8/801 

Konsum for sektorene 

husholdninger og ideelle 

organisasjoner, løpende priser, 

ikke-sesongjustert (kvartalsvise 

og årlige data): 

Mellom tabell 1 og 8/801 

Bruttoinvestering i fast 

realkapital, løpende priser 

(årlige data): 

Mellom tabell 1 og 8 

Seneste fem 

år 

Sammenheng 

og sammen-

lignbarhet 

2021 
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Nr. Indikator Definisjon(*) 
Variabel og/eller tabell i 

innsendingsplanen for ENS 2010 

Referanse-

periode(*) 

Kvalitets-

kriterier 

Gjennom-

føring fra 

   Lønnskostnader, løpende priser 

(årlige data): 

Mellom tabell 1 og 8 

   

9. Sammenheng — 

hovedstørrelser 

og regional-

regnskaper 

Forskjeller mellom data fra 

hovedstørrelser og tilsvarende 

data i regionalregnskaper 

Bruttoprodukt, løpende priser 

(årlige data): 

Mellom totalsum for tabell  

1 og summen for NUTS 2-

regioner i tabell 10 og 12 

Sysselsetting i antall tusen 

personer (årlige data): 

Mellom totalsum for tabell  

1 og summen for NUTS 2-

regioner i tabell 10 og 12 

Seneste fem 

år 

Sammenheng 

og sammen-

lignbarhet 

2021 

10. Sammenheng — 

hovedstørrelser 

og tilgangs- og 

anvendelses-

tabeller 

Forskjeller mellom data fra 

hovedstørrelser og tilsvarende 

data i tilgangs- og anvendel-

sestabeller 

(alle data i løpende priser, 

årlige data) 

Bruttoprodukt: 

Mellom tabell 1 og 16 

Produktskatter minus 

produktsubsidier: 

Mellom tabell 1 og 15 

Konsum, husholdningers 

konsum, offentlig forvaltnings 

konsum, ideelle organisa-

sjoners konsum: 

Mellom tabell 1 og 16 

Bruttoinvestering, bruttoinves-

tering i fast realkapital, 

lagerendringer, anskaffelser 

minus avhending av 

verdigjenstander: 

Mellom tabell 1 og 16 

Eksport av varer og tjenester: 

Mellom tabell 1 og 16 

Import av varer og tjenester: 

Mellom tabell 1 og 15 

Seneste fem 

år 

Sammenheng 

og sammen-

lignbarhet 

2021 
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Nr. Indikator Definisjon(*) 
Variabel og/eller tabell i 

innsendingsplanen for ENS 2010 

Referanse-

periode(*) 

Kvalitets-

kriterier 

Gjennom-

føring fra 

   Lønnskostnader: 

Mellom tabell 1 og 16 

Brutto driftsresultat og brutto 

blandet inntekt: 

Mellom tabell 1 og 16 

   

11. Sammenheng — 

hovedstørrelser 

og statistikk over 

offentlig 

forvaltnings 

finanser 

Forskjeller mellom data fra 

hovedstørrelser og tilsvarende 

data i statistikk over offentlig 

forvaltnings finanser 

(alle data i løpende priser) 

Individuelt konsum (årlige 

data): 

Mellom tabell 1 og 2 

Kollektivt konsum (årlige 

data): 

Mellom tabell 1 og 2 

Produktskatter (årlige data): 

Mellom tabell 1 og 9 

Seneste fem 

år 

Sammenheng 

og sammen-

lignbarhet 

2021 

12. Sammenheng — 

kontoer for ikke-

finansielle 

transaksjoner 

etter sektor og 

statistikk over 

offentlig 

forvaltnings 

finanser 

Forskjellene mellom kontoer 

for ikke-finansielle trans-

aksjoner etter sektor og 

tilhørende data i statistikk over 

offentlig forvaltnings finanser 

Nettofinansinvestering, 

offentlig sektor, løpende priser 

(årlige data): 

Mellom tabell 8 og 2 

Seneste fem 

år 

Sammenheng 

og sammen-

lignbarhet 

2021 

13. Sammenheng — 

kontoer for ikke-

finansielle 

transaksjoner 

etter sektor og 

kontoer for 

finanstrans-

aksjoner etter 

sektor 

Forskjellene mellom kontoer 

for ikke-finansielle 

transaksjoner etter sektor og 

tilhørende data i kontoer for 

finanstransaksjoner etter sektor 

Nettofinansinvestering, alle 

sektorer, løpende priser (årlige 

data): 

Mellom tabell 8 og 6 

Seneste fem 

år 

Sammenheng 

og sammen-

lignbarhet 

2019 

(*) Med mindre noe annet er angitt, skal kvantitative indikatorer beregnes på grunnlag av den seneste versjonen av medlemsstatenes data som er 

offentliggjort på Eurostats nettsted. 

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1059/2003 av 26. mai 2003 om innføring av en felles nomenklatur over regionale statistikkenheter 

(NUTS) (EUT L 154 av 21.6.2003, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006 av 20. desember 2006 om innføring av en standard for næringsgruppering NACE 

Revisjon 2, og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger innenfor særlige statistikkområder (EUT L 393 av 

30.12.2006, s. 1). 
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4.2. Kvalitative opplysninger 

Kvalitetsrapporten skal inneholde følgende kvalitative opplysninger: 

Nr. Indikator Definisjon Kvalitetskriterier 
Gjennomføring 

fra 

1. Datarevisjonspolitikk Metadata om nasjonal datarevisjonspolitikk som inneholder 

— lenker til eksisterende metadata offentliggjort 

nasjonalt, 

— kortfattet informasjon om revisjoner av standardverdier 

for referansemåling og/eller større rutinerevisjoner og 

deres innvirkning på bruttonasjonalproduktet. 

Nøyaktighet og 

pålitelighet 

2017 

2. Dokumentasjon av 

metode 

Liste over nasjonale publikasjoner om datakildene og 

metoden som benyttes, med titlene på disse publikasjonene 

og eventuelle lenker til dem 

Tilgjengelighet og 

klarhet 

2017 

3. Lengde på sammen-

lignbare tidsserier 

over tid 

Metadata om lengden på sammenlignbare tidsserier over tid 

som inneholder 

— lenker til eksisterende metadata offentliggjort 

nasjonalt, 

— kortfattet informasjon om lengden på sammenlignbare 

tidsserier, brudd i tidsserier og forklaringer på 

bruddene. 

Sammenheng og 

sammenlignbarhet 

2021 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSBESLUTNING nr. 1386/2013/EU 

av 20. november 2013 

om et allment miljøhandlingsprogram i Unionen fram til 2020 – «Et godt liv i en ressursbegrenset verden»(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 192 nr. 3, 

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), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Unionen har satt seg som mål å bli en smart, bærekraftig 

og inkluderende økonomi innen 2020 ved hjelp av en 

rekke politiske strategier og tiltak som tar sikte på gjøre 

Unionen til en ressurseffektiv lavutslippsøkonomi(4). 

2)  Siden 1973 har rammen for Unionens innsats på miljø-

området blitt fastsatt i en rekke etterfølgende miljøhand-

lingsprogrammer. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 354 av 28.12.2013,  

s. 171, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 102/2017 av 

5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om 

samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter, se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 11 av 7.2.2019,  

s. 73. 

(1) EUT C 161 av 6.6.2013, s. 77. 

(2) EUT C 218 av 30.7.2013, s. 53. 

(3) Europaparlamentets holdning av 24. oktober 2013 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 15. november 2013. 

(4) KOM(2010) 2020 og Det europeiske råds konklusjoner av  

17. juni 2010 (EUCO 13/10). 

3)  Fellesskapets sjette miljøhandlingsprogram(5) ble av-

sluttet i juli 2012, men mange av tiltakene som ble 

iverksatt innenfor rammen av nevnte program, gjennom-

føres fortsatt. 

4)  I sluttvurderingen av det sjette miljøhandlings-

programmet ble det fastslått at programmet har vært 

gunstig for miljøet, og at det har sørget for at det er blitt 

staket ut en overordnet strategisk kurs for miljø-

politikken. Til tross for dette finnes det fortsatt ikke-

bærekraftige tendenser på de fire prioriterte områdene 

som ble definert i det sjette miljøhandlingsprogrammet, 

nærmere bestemt klimaendring, natur og biologisk 

mangfold, miljø, helse og livskvalitet samt natur-

ressurser og avfall. 

5)  I sluttvurderingen av det sjette miljøhandlings-

programmet ble det avdekket visse mangler. For å nå 

målene fastsatt i det sjuende miljøhandlingsprogrammet 

kreves det derfor en helhjertet innsats fra medlems-

statene og berørte EU-institusjoner samt en vilje til å ta 

ansvar for at programmets tilsiktede positive virkninger 

oppnås. 

6)  I henhold til rapporten «The European environment – 

state and outlook 2010» («SOER 2010») fra Det europe-

iske miljøvernbyrå er det fortsatt en rekke store 

utfordringer på miljøområdet, og dersom det ikke treffes 

tiltak for å løse disse, vil det ha alvorlige følger. 

7)  Globale systemtendenser og utfordringer knyttet til 

befolkningsdynamikk, urbanisering, sykdom og pan-

demier, stadig raskere teknologisk utvikling og ikke-

bærekraftig økonomisk vekst gjør det enda vanskeligere 

å takle miljøutfordringene og oppnå en langsiktig 

bærekraftig utvikling. For å sikre Unionens velstand på 

lang sikt må det treffes ytterligere tiltak for å håndtere 

disse utfordringene.  

  

(5) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1600/2002/EF av  

22. juli 2002 om fastsettelse av Fellesskapets sjette miljøhandlings-

program (EFT L 242 av 10.9.2002, s. 1). 

2020/EØS/34/68 
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8)  Det er svært viktig at det fastsettes prioriterte mål for 

Unionen fram til 2020 i tråd med en tydelig og 

langsiktig visjon for perioden fram til 2050. Dette vil 

også skape et stabilt miljø for bærekraftige investeringer 

og bærekraftig vekst. Det sjuende miljøhandlings-

programmet bør bygge på de politiske initiativene som 

inngår i Europa 2020-strategien(1), herunder Unionens 

klima- og energipakke(2), kommisjonsmeldingen om et 

veikart for overgang til en lavutslippsøkonomi i 2050(3), 

EUs strategi for biologisk mangfold fram til 2020(4), 

veikartet for et ressurseffektivt Europa(5), flaggskips-

initiativet «Innovasjonsunionen»(6) og Den europeiske 

unions strategi for bærekraftig utvikling. 

9)  Det sjuende miljøhandlingsprogrammet bør bidra til å nå 

miljø- og klimaendringsmålene som Unionen allerede har 

satt seg, og til å kartlegge mangler i politikken som gjør at 

det kan være nødvendig å fastsette nye mål. 

10)  I Unionen er det enighet om å redusere Unionens 

klimagassutslipp med minst 20 % innen 2020 (30 % 

forutsatt at andre industriland forplikter seg til å 

gjennomføre tilsvarende utslippsreduksjoner, og forut-

satt at utviklingsland bidrar i tilstrekkelig grad ut fra 

ansvar og evne), å sikre at 20 % av energien som 

forbrukes, stammer fra fornybare energikilder innen 

2020 og å redusere bruken av primærenergi med 20 % i 

forhold til planlagte nivåer ved å forbedre energieffek-

tiviteten(7). 

  

(1) KOM(2010) 2020. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av  

23. april 2009 om fastsettelse av utslippsstandarder for nye 

personbiler som del av Fellesskapets integrerte metode for å 

redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer (EUT L 140 av 5.6.2009, 

s. 1), 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), europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/29/EF av 23. april 2009 om endring av direktiv 

2003/87/EF for å forbedre og utvide ordningen for handel med 

utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet (EUT L 140 av 

5.6.2009, s. 63), europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/30/EF av 

23. april 2009 om endring av direktiv 98/70/EF med hensyn til 

spesifikasjonene for bensin, diesel og gassolje, om innføring av en 

ordning for å overvåke og redusere klimagassutslipp, om endring 

av rådsdirektiv 1999/32/EF med hensyn til spesifikasjonen for 

drivstoff som brukes av fartøyer for fart på innlands vannveier, og 

om oppheving av direktiv 93/12/EØF (EUT L 140 av 5.6.2009,  

s. 88), europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/31/EF av  

23. april 2009 om geologisk lagring av karbondioksid og om 

endring av rådsdirektiv 85/337/EØF, europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2000/60/EF, 2001/80/EF, 2004/35/EF, 2006/12/EF og 

2008/1/EF samt europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1013/2006 (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 114), europaparlaments- 

og rådsvedtak nr. 406/2009/EF av 23. april 2009 om medlems-

statenes innsats for å redusere sine klimagassutslipp med henblikk 

på å oppfylle Fellesskapets forpliktelser til å reduserer klimagass-

utslippene fram til 2020 (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 136). 

(3) KOM(2011) 112. Veikartet ble omtalt av Rådet i dets konklusjoner 

av 17. mai 2011 og ble godkjent av Europaparlamentet i dets 

resolusjon av 15. mars 2012 (P7_TA(2012)0086). 

(4) KOM(2011) 244. 

(5) KOM(2011) 571. 

(6) KOM(2010) 546. 

(7) Det europeiske råd av 8. og 9. mars 2007. 

11)  I Unionen er det enighet om å stanse tapet av biologisk 

mangfold og forringelsen av økosystemtjenester i 

Unionen innen 2020 og å gjenopprette dem i den grad 

det er mulig, samtidig som Unionens bidrag for å hindre 

tap av biologisk mangfold på verdensplan styrkes(8). 

12)  Unionen støtter målet om å stanse det globale tapet av 

skogdekke senest i 2030 og å redusere den totale 

avskogingen av tropisk skog med minst 50 % innen 

2020 sammenlignet med nivåene i 2008(9). 

13)  I Unionen er det enighet om å oppnå en god tilstand for 

alt vann i Unionen, herunder ferskvann (elver og 

innsjøer, grunnvann), brakkvann (elvemunninger/ 

deltaer) og kystfarvann innen én nautisk mil fra kysten, 

innen 2015(10). 

14)  I Unionen er det enighet om å oppnå en god miljøtil-

stand for alle havområder i Unionen innen 2020(11). 

15)  I Unionen er det enighet om å oppnå en luftkvalitet som 

ikke medfører betydelige negative virkninger og risikoer 

for menneskers helse og for miljøet(12). 

16)  I Unionen er det enighet om at målet om at kjemikalier 

skal framstilles og brukes på en måte som i størst mulig 

grad reduserer betydelige skadevirkninger for mennes-

kers helse og for miljøet, skal nås innen 2020(13). 

17)  I Unionen er det enighet om å verne miljøet og 

menneskers helse ved å forebygge eller redusere 

skadevirkningene av produksjon og håndtering av avfall 

og ved å redusere de samlede virkningene av bruken av 

  

(8) Det europeiske råds konklusjoner av 25. og 26. mars 2010 (EUCO 

7/10), Rådets konklusjoner av 15. mars 2010 (7536/10), 

KOM(2011) 244. 

(9) Rådets konklusjoner av 4. desember 2008 (16852/08). 

(10) 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). 

(11) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/56/EF av 17. juni 2008 

om fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak på området 

havmiljøpolitikk (havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 av 

25.6.2008, s. 19). 

(12) Beslutning nr. 1600/2002/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/50/EF av 21. mai 2008 om kvaliteten på omgivelsesluft og 

renere luft for Europa (EUT L 152 av 11.6.2008, s. 1). 

(13) Beslutning nr. 1600/2002/EF, Johannesburg-gjennomføringsplanen 

(WSSD 2002). 



20.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 34/757 

 

ressurser og gjøre slik bruk mer effektiv, ved å anvende 

følgende avfallshierarki: forebygging, forberedelse til 

ombruk, materialgjenvinning, annen gjenvinning og 

sluttbehandling(1). 

18)  I Unionen er det enighet om å sørge for å fremme 

overgangen til en grønn økonomi og å arbeide for å 

bryte forbindelsen helt mellom økonomisk vekst og 

miljøforringelse(2). 

19)  I Unionen er det enighet om å arbeide for å skape en 

jordforringelsesnøytral verden innenfor rammen av en 

bærekraftig utvikling(3). 

20)  I henhold til artikkel 191 nr. 2 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte (TEUV) tar Unionens 

miljøpolitikk sikte på et høyt vernenivå, idet det tas 

hensyn til de ulike forholdene i de ulike regionene i 

Unionen, og bygger på føre-var-prinsippet og på 

prinsippene om at det bør treffes forebyggende tiltak, at 

miljøskader fortrinnsvis bør rettes opp ved kilden og at 

forurenseren bør betale. 

21)  Tiltak med sikte på å nå de prioriterte målene i det 

sjuende miljøhandlingsprogrammet bør treffes på for-

skjellige forvaltningsnivåer i samsvar med nærhets-

prinsippet. 

22)  En åpen deltaking fra ikke-statlige aktører er viktig for å 

sikre en vellykket gjennomføring av det sjuende miljø-

handlingsprogrammet og for å sikre at de prioriterte 

målene i programmet nås. 

23)  Tap av biologisk mangfold og forringelse av øko-

systemene i Unionen har ikke bare betydelige 

konsekvenser for miljøet og for menneskers velferd, det 

påvirker også framtidige generasjoner og er kostbart for 

samfunnet som helhet, særlig for økonomiske aktører i 

sektorer der man er direkte avhengige av økosystem-

tjenester. 

24)  Det er et betydelig potensial for å redusere klimagassut-

slippene og bedre energi- og ressurseffektiviteten i 

Unionen. Dette vil minske belastningen på miljøet og 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av 19. november 2008 

om avfall (EUT L 312 av 22.11.2008, s. 3). 

(2) Rådets konklusjoner av 11. juni 2012 (11186/12), KOM(2011) 

571. 

(3) FNs generalforsamlings resolusjon A/Res/66/288 av 27. juli 2012 

om rapporten fra Rio+20-konferansen med tittelen «The Future We 

Want». 

skape økt konkurranseevne og nye kilder til vekst og 

arbeidsplasser gjennom kostnadssparinger som følge av 

bedre effektivitet, markedsføring av nyskapninger og 

bedre forvaltning av ressursene i hele deres livssyklus. 

For å realisere dette potensialet bør Unionen i en mer 

omfattende klimaendringspolitikk erkjenne at alle 

økonomiske sektorer må bidra for å bekjempe klima-

endringene. 

25)  Miljøproblemer og -virkninger utgjør fortsatt betydelige 

risikoer for menneskers helse og velferd, men tiltak for 

å forbedre miljøet kan gi positive resultater. 

26)  En fullstendig og ensartet gjennomføring av miljø-

regelverket i hele Unionen er en god investering for 

miljøet, for menneskers helse og for økonomien. 

27)  Unionens miljøpolitikk bør fortsatt bygge på et solid 

kunnskapsgrunnlag og bør sikre at dokumentasjonen 

som ligger til grunn for politiske beslutninger, herunder 

tilfeller der føre-var-prinsippet har fått anvendelse, 

bedre kan forstås på alle plan. 

28)  Miljø- og klimamål bør støttes av egnede investeringer, 

og midlene bør anvendes på en mer effektiv måte i tråd 

med nevnte mål. Det bør oppmuntres til bruk av 

offentlig-private initiativer. 

29)  En integrering av miljødimensjonen på alle relevante 

innsatsområder er svært viktig for å redusere belast-

ningene på miljøet som følge av politikk og virksomhet 

i andre sektorer, og for å nå miljø- og klimamålene. 

30)  Unionen er tett befolket, og over 70 % av Unionens 

borgere bor i byområder og bynære områder og står 

overfor særlige miljø- og klimarelaterte utfordringer. 

31)  Mange miljøutfordringer er globale og kan bare løses 

gjennom en omfattende global strategi, mens andre har 

en utpreget regional karakter. Dette krever samarbeid 

med partnerstater, herunder nabostater og oversjøiske 

land og territorier.  
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32)  Det sjuende miljøhandlingsprogrammet bør støtte 

gjennomføringen, i Unionen og på internasjonalt plan, 

av resultatene fra og forpliktelsene inngått på FNs 

konferanse om bærekraftig utvikling i 2012 (Rio+20), 

som tar sikte på å gjøre den globale økonomien til en 

inkluderende og grønn økonomi innenfor rammen av 

fattigdomsbekjempelse og bærekraftig utvikling. 

33)  En hensiktsmessig kombinasjon av politiske virkemidler 

vil gi foretak og forbrukere en bedre forståelse av 

hvordan deres handlinger påvirker miljøet, og av 

hvordan denne påvirkningen kan styres. Slike politiske 

virkemidler kan blant annet være økonomiske 

stimuleringstiltak, markedsbaserte virkemidler, opplys-

ningskrav samt frivillige verktøyer og tiltak som utfyller 

de rettslige rammene og trekker inn berørte parter på 

forskjellige plan. 

34)  Alle tiltak, all innsats og alle mål fastsatt i det sjuende 

miljøhandlingsprogrammet bør utvikles videre i sam-

svar med prinsippet om intelligent regulering(1), og bør 

ved behov omfattes av en grundig konsekvensanalyse. 

35)  Framskrittene mot å nå målene i det sjuende miljøhand-

lingsprogrammet bør overvåkes og vurderes ved hjelp 

av fastsatte indikatorer. 

36)  I samsvar med artikkel 192 nr. 3 i TEUV bør de priori-

terte målene i Unionens miljøpolitikk fastsettes i et all-

ment handlingsprogram. 

37)  Når det gjelder de prioriterte målene fastsatt i denne 

beslutning, er det identifisert en rekke tiltak i det 

sjuende miljøhandlingsprogrammet, som omhandlet i 

vedlegget, med sikte på å nå nevnte mål. 

38)  Ettersom målet for denne beslutning, som er å utarbeide 

et allment miljøhandlingsprogram i Unionen der det 

fastsettes prioriterte mål, ikke i tilstrekkelig grad kan 

nås av medlemsstatene og derfor på grunn av handlings-

programmets omfang og virkninger bedre kan nås på 

EU-plan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med 

nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om 

Den europeiske union. I samsvar med forholdsmessig-

hetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne 

beslutning ikke lenger enn det som er nødvendig for å 

nå disse målene. 

  

(1) KOM(2010) 543. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Et allment miljøhandlingsprogram i Unionen for tidsrommet 

fram til 31. desember 2020 («det sjuende miljøhandlings-

programmet»), som omhandlet i vedlegget, vedtas. 

Artikkel 2 

1.  Det sjuende miljøhandlingsprogrammet skal ha følgende 

prioriterte mål: 

a)  Verne, bevare og styrke Unionens naturkapital. 

b)  Gjøre Unionen til en ressurseffektiv, grønn og konkurranse-

dyktig lavutslippsøkonomi. 

c)  Verne Unionens borgere mot miljørelaterte belastninger og 

risikoer for helse og velferd. 

d)  Få mest mulig ut av Unionens miljøregelverk ved å bedre 

gjennomføringen av det. 

e)  Bedre kunnskaps- og faktagrunnlaget for Unionens miljø-

politikk. 

f)  Sikre investeringer knyttet til miljø- og klimapolitikken og 

håndtere ytre miljøvirkninger. 

g)  Bedre integreringen av miljødimensjonen og sikre sammen-

heng i politikken. 

h)  Styrke bærekraften i byene i Unionen. 

i)  Øke Unionens effektivitet når det gjelder å håndtere 

internasjonale miljø- og klimautfordringer. 

2.  Det sjuende miljøhandlingsprogrammet skal bygge på 

føre-var-prinsippet og prinsippene om forebyggende tiltak, om 

at forurensning skal fjernes ved kilden og om at forurenser 

betaler. 

3.  Det sjuende miljøhandlingsprogrammet skal bidra til et 

høyt nivå av miljøvern og til bedre livskvalitet og velferd for 

borgerne.  
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4.  Alle tiltak og mål fastsatt i det sjuende miljøhandlings-

programmet skal foreslås og gjennomføres i samsvar med 

prinsippet om intelligent regulering, og skal ved behov omfattes 

av en grundig konsekvensanalyse. 

Artikkel 3 

1.  Berørte EU-institusjoner og medlemsstatene har ansvar 

for å treffe hensiktsmessige tiltak med sikte på å nå de 

prioriterte målene i det sjuende miljøhandlingsprogrammet. 

Tiltakene skal treffes idet det tas behørig hensyn til prinsippet 

om myndighetstildeling og nærhets- og forholdsmessighets-

prinsippet i samsvar med artikkel 5 i traktaten om Den 

europeiske union. 

2.  Offentlige myndigheter på alle plan skal samarbeide med 

foretak og partene i arbeidslivet, det sivile samfunn og de 

enkelte borgere ved gjennomføringen av det sjuende miljøhand-

lingsprogrammet. 

Artikkel 4 

1.  Kommisjonen skal sikre at gjennomføringen av relevante 

deler av det sjuende miljøhandlingsprogrammet overvåkes 

innenfor rammen av den alminnelige overvåkingsprosessen i 

Europa 2020-strategien. Nevnte prosess skal bygge på Det 

europeiske miljøvernbyrås indikatorer for miljøets tilstand samt 

indikatorer for å overvåke framskritt med sikte på å oppfylle 

eksisterende miljø- og klimaregelverk og -mål, for eksempel 

klima- og energimålene, målene for biologisk mangfold og 

milepælene for ressurseffektivitet. 

2.  Kommisjonen skal også foreta en vurdering av det 

sjuende miljøhandlingsprogrammet. Nevnte vurdering skal 

blant annet bygge på Det europeiske miljøvernbyrås rapport om 

miljøets tilstand og på samråd med berørte parter. Kommi-

sjonen skal legge fram en rapport som bygger på nevnte 

vurdering, for Europaparlamentet og Rådet i god tid før utløpet 

av det sjuende miljøhandlingsprogrammet. 

3.  I lys av nevnte vurdering og annen relevant politisk 

utvikling skal Kommisjonen, dersom det er relevant, i god tid 

legge fram et forslag til et åttende miljøhandlingsprogram for å 

sikre at det sjuende miljøhandlingsprogrammet følges direkte 

av et nytt miljøhandlingsprogram. 

Artikkel 5 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Strasbourg 20. november 2013. 

For Europaparlamentet For Rådet 

M. SCHULZ V. LEŠKEVIČIUS 

President Formann 
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VEDLEGG 

DET SJUENDE MILJØHANDLINGSPROGRAMMET FRAM TIL 2020 – «ET GODT LIV I EN RESSURSBE-

GRENSET VERDEN» 

1.  Følgende visjon for perioden fram til 2050 er ment å være en rettesnor for tiltak fram til og etter 2020: 

I år 2050 lever vi et godt liv innenfor jordens økologiske grenser. Vår velstand og vårt sunne miljø skyldes en 

nyskapende sirkulær økonomi uten sløsing, der naturressursene forvaltes på en bærekraftig måte, og der det 

biologiske mangfoldet er vernet, verdsatt og gjenopprettet på en måte som styrker samfunnets robusthet. 

Forbindelsen mellom veksten i vår lavutslippsøkonomi og bruk av ressurser har vært brutt lenge, noe som 

skaper den nødvendige dynamikken for et trygt og bærekraftig globalt samfunn. 

A  ET HANDLINGSPROGRAM FRAM TIL 2020 

2.  I løpet av de siste 40 årene er det innført et omfattende regelverk på miljøområdet, som utgjør de mest 

omfattende moderne standardene i verden. Dette har bidratt til å håndtere noen av de alvorligste 

miljøproblemene for både borgere og foretak i Unionen. 

3.  Utslipp av forurensende stoffer til luft, vann og jord er blitt betydelig redusert de siste tiårene, det samme er 

klimagassutslippene de siste årene. Unionens kjemikalieregelverk er blitt modernisert, og bruk av en rekke 

giftige eller farlige stoffer, for eksempel bly, kadmium og kvikksølv, er blitt begrenset i produkter som 

forekommer i de fleste husholdninger. Unionens borgere nyter godt av en av de beste vannkvalitetene i 

verden, og over 18 % av Unionens territorium og 4 % av Unionens havområder er blitt klassifisert som 

vernede naturområder. 

4.  Unionens miljøpolitikk har fremmet nyskaping og investering i miljøvennlige varer og tjenester, noe som har 

skapt arbeidsplasser og eksportmuligheter(1). Etterfølgende utvidelser av Den europeiske union har gjort at de 

høye standardene for miljøvern er blitt spredt ut til en stor del av det europeiske kontinentet, og Unionens 

innsats har bidratt til økt internasjonal innsats for å bekjempe klimaendringer og tap av biologisk mangfold, 

og til en vellykket global innsats for å avskaffe bruk av stoffer som bryter ned ozonlaget, samt blyholdig 

drivstoff. 

5.  Det er også gjort store framskritt når det gjelder å integrere miljømål i annen politikk og virksomhet i 

Unionen. I den reformerte felles landbrukspolitikken har direkte betalinger siden 2003 vært knyttet til krav 

om at gårdbrukere holder jorden i god landbruks- og miljømessig stand og oppfyller gjeldende 

miljøregelverk. Kampen mot klimaendringer er blitt en integrert del av energipolitikken, og det er gjort 

framskritt når det gjelder integrering av ressurseffektivitet, klimaendring og energieffektivitet i andre sentrale 

sektorer, for eksempel i transport- og byggesektoren. 

6.  Det er imidlertid en rekke miljøtendenser i Unionen som fortsatt gir grunn til bekymring, ikke minst på grunn 

av utilstrekkelig gjennomføring av Unionens eksisterende miljøregelverk. Bare 17 % av artene og habitatene 

som er blitt vurdert i henhold til habitatdirektivet(2), har gunstig bevaringsstatus, og forringelsen og tapet av 

naturkapital truer innsatsen for å nå Unionens mål for biologisk mangfold og klimaendring. En slik status for 

arter og habitater samt forringelsen og tapet av naturkapital er forbundet med store kostnader som ennå ikke 

er blitt tilstrekkelig anslått i vårt økonomiske og sosiale system. 30 % av Unionens territorium er svært 

fragmentert, og det påvirker økosystemenes konnektivitet og helsetilstand og deres evne til å levere tjenester 

og fungere som levedyktige habitater for arter. Selv om det er gjort framskritt i Unionen for å bryte 

forbindelsen mellom vekst og klimagassutslipp, ressursbruk og miljøvirkninger, er ressursbruken fremdeles i 

stor grad ikke-bærekraftig og ineffektiv, og avfall håndteres fremdeles ikke på en hensiktsmessig måte. 

Foretak i Unionen går derfor glipp av de betydelige mulighetene ressurseffektivitet gir når det gjelder 

konkurransedyktighet, kostnadsreduksjoner, bedre produktivitet og forsyningssikkerhet. Det er fremdeles 

problemer med vannkvaliteten og luftforurensning i mange deler av Europa, og Unionens borgerne 

eksponeres fremdeles for farlige stoffer som kan skade deres helse og velferd. Ikke-bærekraftig arealbruk 

utarmer fruktbar jord, og jordforringelsen fortsetter, noe som påvirker den globale næringsmiddeltryggheten 

og oppnåelsen av målene for biologisk mangfold. 

7.  Miljø- og klimaendringene i Unionen skyldes i stigende grad den globale utvikling, herunder befolk-

ningsutvikling, produksjons- og handelsmønstre og den raske teknologiske utviklingen. Nevnte 

  

(1) «The economic benefits of environmental policy» (IES, Vrije Universiteit Amsterdam, 2009), KOM(2012) 173, Implementing EU 

legislation for Green Growth (BIO Intelligence Service 2011). 

(2) Rådsdirektiv 92/43/EØF av 21. mai 1992 om vern av habitater og ville dyr og planter (EFT L 206 av 22.7.1992, s. 7). 
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utvikling kan gi store muligheter for økonomisk vekst og samfunnsmessig velferd, men det innebærer også 

utfordringer og usikkerhet for Unionens økonomi og samfunn og forårsaker en forringelse av miljøet over 

hele verden(1). 

8.  De nåværende ressurssløsende produksjons- og forbrukssystemene i verdensøkonomien, den økte globale 

etterspørselen etter varer og tjenester og utarmingen av ressurser fører til at prisen på viktige råstoffer, 

mineraler og energi stiger, det skaper mer forurensning og avfall, øker de globale klimagassutslippene og 

fører til mer omfattende jordforringelse, avskoging og tap av biologisk mangfold. Nesten to tredeler av 

verdens økosystemer er i ferd med å bli ødelagt(2), og det foreligger dokumentasjon som tyder på at de 

globale grensene for biologisk mangfold, klimaendring og nitrogensyklus allerede er overskredet(3). I 2030 

vil det trolig være et globalt underskudd på vann i størrelsesordenen 40 %, med mindre ressurseffektiviteten 

bedres betraktelig. Det er også en risiko for at klimaendringer vil forverre nevnte problemer ytterligere og 

medføre høye kostnader(4). I 2011 førte katastrofer som delvis skyldtes klimaendringer, til globale 

økonomiske tap på over 300 milliarder euro. Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) 

har advart om at en fortsatt forringelse og utarming av naturkapitalen kan føre til uopprettelige endringer som 

kan true de siste 200 års stigende levestandard og medføre høye kostnader(5). 

9.  For å kunne håndtere noen av disse sammensatte problemene kreves det at eksisterende miljøteknologier 

utnyttes fullt ut, og at industrien kontinuerlig utvikler og tar i bruk beste tilgjengelige teknikker og 

nyskapninger, samt økt bruk av markedsbaserte virkemidler. Raske framskritt på lovende vitenskapelige og 

teknologiske områder er også nødvendig. Dette bør kunne oppnås ved å fremme forskning og skape vilkår 

som fremmer private investeringer i forskning. Samtidig er det behov for en bedre forståelse av de mulige 

risikoene for miljøet og menneskers helse som er forbundet med ny teknologi, og for å vurdere og forvalte 

slik teknologi på en bedre måte. Dette er en forutsetning for at allmennheten skal godta ny teknologi, og for at 

Unionen i god tid og på en effektiv måte skal kunne kartlegge og treffe tiltak mot potensielle risikoer 

forbundet med den teknologiske utvikling. Viktige teknologiske nyskapninger bør ledsages av offentlige 

dialoger og deltakingsprosesser. 

10.  Dersom vi skal kunne leve godt i framtiden, bør det treffes samordnede tiltak umiddelbart for å forbedre den 

økologiske robusthet og få mest mulig ut av de fordelene miljøpolitikken kan gi for økonomien og samfunnet, 

samtidig som jordens økologiske grenser ikke overskrides. det sjuende miljøhandlingsprogrammet gjenspeiler 

Unionens innsats for å bli en inkluderende og grønn økonomi som sikrer vekst og utvikling, verner 

menneskers helse og velferd, skaper gode arbeidsplasser, minsker ulikheter samt investerer i og bevarer det 

biologiske mangfoldet, herunder de tilhørende økosystemtjenestene (naturkapitalen), som følge av dens 

iboende verdi og viktige bidrag til menneskers velferd og økonomiske velstand. 

11.  Omstillingen til en inkluderende og grønn økonomi krever at miljødimensjonen integreres i annen politikk, 

for eksempel på området energi, transport, landbruk, fiskeri, handel, økonomi og industri, forskning og 

nyskaping, sysselsetting, utvikling, utenrikssaker, sikkerhet, utdanning og opplæring samt sosial- og 

reiselivspolitikk, slik at det skapes en sammenhengende og samordnet strategi. Innsatsen i Unionen bør også 

utfylles av økt global innsats og samarbeid med nabostater for å håndtere felles utfordringer. 

12.  Unionen har innledet denne omstillingen ved hjelp av langsiktige og integrerte strategier for å stanse tapet av 

biologisk mangfold(6), forbedre ressurseffektiviteten(7) og framskynde overgangen til en trygg og bærekraftig 

lavutslippsøkonomi(8). Kommisjonen har videre integrert miljøhensyn og -mål i nylige initiativer iverksatt på 

andre sentrale innsatsområder, herunder energi(9) og transport(10), og har arbeidet for å styrke miljøfordelene 

ved å reformere Unionens landbrukspolitikk, politikk for utvikling av landdistriktene samt fiskeri- og 

utjevningspolitikk, der det bygges videre på resultatene som er oppnådd fram til nå. I denne forbindelse er 

kryssamsvar særlig viktig for å bidra til et bærekraftig landbruk, ved å fremme vern av sårbare økosystemer, 

for eksempel vannforekomster, jordbunn og habitater for arter.  

  

(1) SEC(2011)1067, «The European Environment – State and Outlook 2010: Assessment of Global Megatrends («SOER 2010»)». 

(2) Rapport fra FNs høynivåpanel for global bærekraftig utvikling: «Resilient People, Resilient Planet: A future worth choosing», 2012. 

(3) Det er fastsatt terskler for ni «globale grenser» som, dersom de overskrides, kan føre til uopprettelige endringer med potensielt 

katastrofale følger for mennesker, herunder klimaendring, tap av biologisk mangfold, den globale bruk av ferskvann, forsuring av 

havene, nitrogen- og fosforsyklusene og endret arealbruk (Ecology and Society, Vol. 14, nr. 2, 2009). 

(4) I henhold til Stern-rapporten om de økonomiske aspektene ved klimaendringer vil de samlede kostnadene forbundet med klima-

endringer, dersom det ikke treffes tiltak, svare til et tap på minst 5 % av det globale bruttonasjonalprodukt (BNP) hvert år. Dersom 

flere risikoer og virkninger tas med, kan dette tallet stige til 20 % av BNP. 

(5) OECD Environmental Outlook to 2050: The Consequences of Inaction (rapport, 2012). 

(6) KOM(2011) 244. 

(7) KOM(2011) 571. 

(8) KOM(2011) 112. 

(9) KOM(2011) 885. 

(10) KOM(2011) 144. 
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13.  Unionen har inngått en rekke rettslig bindende forpliktelser innenfor rammen av multilaterale miljøavtaler 

samt politisk bindende miljøforpliktelser, herunder dem fastsatt på FNs konferanse om bærekraftig utvikling 

(«Rio+20»)(1). I rapporten fra Rio+20-konferansen framholdes det at en inkluderende og grønn økonomi er et 

viktig verktøy for å utrydde fattigdom og oppnå en bærekraftig utvikling. I nevnte rapport er det fastsatt en 

handlingsramme som omfatter samtlige tre dimensjoner av bærekraftig utvikling (miljømessig, sosial og 

økonomisk), og en rekke av disse gjenspeiles i de prioriterte målene i det sjuende miljøhandlingsprogrammet. 

På Rio+20-konferansen ble det også oppnådd enighet om å utvikle mål for bærekraftig utvikling som er i tråd 

med og integrert i FNs utviklingsagenda for perioden etter 2015, for å styrke den institusjonelle rammen og 

utvikle en finansieringsstrategi for bærekraftig utvikling. På Rio+20-konferansen ble det også vedtatt et 

globalt tiårig rammeprogram for bærekraftig forbruk og produksjon. Unionen og medlemsstatene bør nå 

fremme gjennomføringen av nevnte forpliktelser både i Unionen og globalt. 

14.  det sjuende miljøhandlingsprogrammet utfyller denne innsatsen ved at det i programmet er fastsatt prioriterte 

mål som Unionen skal nå i perioden fram til 2020. Det sjuende miljøhandlingsprogrammet skal støtte 

gjennomføringen og oppmuntre til innsats på alle plan samt fremme miljø- og klimarelaterte investeringer, 

også etter 2020. 

15.  I mange tilfeller vil innsatsen som kreves for å nå de prioriterte målene, først og fremst ligge på nasjonalt, 

regionalt eller lokalt plan i tråd med nærhetsprinsippet. I andre tilfeller vil det være behov for ytterligere tiltak 

på EU-plan og på internasjonalt plan. Allmennheten bør også spille en aktiv rolle og holdes tilstrekkelig 

underrettet om miljøpolitikken. Ettersom miljøpolitikken er et område med delt myndighet i Unionen, er ett 

av formålene med det sjuende miljøhandlingsprogrammet å skape et felles eierskap til felles mål og å sikre 

like konkurransevilkår for foretak og offentlige myndigheter. Tydelige mål gir også beslutningstakere og 

andre berørte parter, herunder regioner og byer, foretak og partene i arbeidslivet samt den enkelte borger, 

holdepunkter og forutsigbare handlingsrammer. 

16.  En integrert og sammenhengende utvikling av miljø- og klimapolitikken kan bidra til å sikre at Unionens 

økonomi og samfunn er godt forberedt på de ovennevnte utfordringer. Slike tiltak krever at det legges vekt på 

tre temamål, nærmere bestemt å:  

a)  verne, bevare og styrke Unionens naturkapital, 

b)  gjøre Unionen til en ressurseffektiv, grønn og konkurransedyktig lavutslippsøkonomi, 

c)  verne Unionens borgere mot miljørelaterte belastninger og risikoer for helse og velferd. 

Disse tre temamålene er innbyrdes forbundet, og det bør arbeides for å nå dem parallelt. Tiltak som treffes 

innenfor rammen av ett av nevnte mål, vil ofte bidra til at de andre målene nås. En forbedring av 

ressurseffektiviteten vil for eksempel minske belastningen på naturkapitalen, mens en styrking av robustheten 

til Unionens naturkapital vil ha positiv innvirkning på menneskers helse og velferd. Tiltak for å begrense og 

tilpasse seg klimaendringene vil gjøre Unionens økonomi og samfunn mer robust og samtidig fremme 

nyskaping og verne Unionens naturressurser. 

UTVALGTE TEMAOMRÅDER 

Prioritert mål nr. 1: Verne, bevare og styrke Unionens naturkapital 

17.  Unionens økonomiske velstand og velferd bygger på Unionens naturkapital, det vil si biologiske mangfold, 

herunder økosystemer som sikrer de aller mest nødvendige varene og tjenestene, fra fruktbar jord og 

flerfunksjonelle skoger til produktive jord- og havområder, fra ferskvann av god kvalitet og ren luft til pollinering 

og klimaregulering og vern mot naturkatastrofer. En vesentlig del av Unionens regelverk har som mål å verne, 

bevare og styrke naturkapitalen, herunder rammedirektivet om vann(2), havstrategirammedirektivet(3), direktivet 

om avløpsvann fra byområder(4), direktivet om nitrater(5), direktivet om oversvømmelser(6), direktivet om 

  

(1) FNs generalforsamlings resolusjon A/Res/66/288. 

(2) Direktiv 2000/60/EF. 

(3) Direktiv 2008/56/EF. 

(4) Rådsdirektiv 91/271/EØF av 21. mai 1991 om rensing av avløpsvann fra byområder (EFT L 135 av 30.5.1991, s. 40). 

(5) Rådsdirektiv 91/676/EØF av 12. desember 1991 om beskyttelse av vann mot forurensning forårsaket av nitrater fra landbruket 

(EFT L 375 av 31.12.1991, s. 1). 

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/60/EF av 23. oktober 2007 om vurdering og håndtering av risiko for oversvømmelse 

(EUT L 288 av 6.11.2007, s. 27). 
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prioriterte stoffer(1), direktivet om luftkvalitet og tilknyttede direktiver(2) og direktivet om habitater og 

fugler(3). Regelverk for å håndtere klimaendringer, kjemikalier, industriutslipp og avfall bidrar også til å 

minske belastningen på jordbunnen og det biologiske mangfoldet, herunder økosystemer, arter og habitater, 

og til å redusere utslipp av næringsstoffer. 

18.  Nylige vurderinger viser imidlertid at tapet av biologiske mangfold i Unionen fortsetter, og at de fleste 

økosystemer er alvorlig forringet(4) som følge av ulike belastninger. Invaderende fremmede arter utgjør for 

eksempel en større risiko for planters, dyrs og menneskers helse, miljøet og økonomien enn tidligere antatt.  

I EUs strategi for biologisk mangfold fram mot 2020 er det fastsatt nødvendige mål og tiltak for å snu disse 

negative tendensene, stanse tapet av biologisk mangfold og forringelsen av økosystemtjenestene innen 2020 

og å gjenopprette dem i størst mulig grad(5). For at Unionen skal kunne nå sitt overordnede mål for biologisk 

mangfold innen 2020, må arbeidet med gjennomføringen av nevnte strategi trappes opp, og målene i 

strategien må nås. Strategien inneholder tiltak for å bedre gjennomføringen av fugle- og habitatdirektivet, 

herunder Natura 2000-nettverket, men for å nå det overordnede målet må alt eksisterende regelverk som har 

som mål å verne naturkapitalen, gjennomføres fullt ut. 

19.  Til tross for kravene i rammedirektivet om vann om å verne, forbedre og gjenopprette alle forekomster av 

overflate- og grunnvann og til tross for en betydelig innsats fram til i dag, vil målet om «god økologisk 

tilstand» innen 2015 sannsynligvis bare bli nådd for 53 % av alle forekomster av overflatevann i Unionen(6). 

Havstrategirammedirektivets mål om å oppnå en «god miljøtilstand» innen 2020 er også alvorlig truet, blant 

annet på grunn av fortsatt overfiske, forurensning (herunder støyforurensning under vann og havavfall) og 

virkningene av global oppvarming, for eksempel forsuring, i Europas havområder. Særlig rundt Middelhavet 

og Svartehavet, der de fleste kyststatene ikke er medlemmer av Unionen, vil det være svært viktig med et 

nært samarbeid med Unionen og Unionens nabostater for å kunne håndtere nevnte utfordringer på en effektiv 

måte. Selv om Unionens politikk for luftkvalitet og industriutslipp har bidratt til å redusere en rekke 

forskjellige former for forurensning, er økosystemene fremdeles utsatt for omfattende nitrogen- og 

svovelavsetning og ozonforurensning som skyldes utslipp fra transport, strømproduksjon og ikke-bærekraftig 

landbrukspraksis. 

20.  Vern, bevaring, styrking og verdsetting av Unionens naturkapital krever derfor også at problemene løses ved 

kilden, blant annet ved en bedre integrering av naturkapitalmålene i utarbeidingen og gjennomføringen av 

annen politikk, og ved å sikre at all politikk er sammenhengende og gir gjensidige fordeler. De miljørelaterte 

elementene i Kommisjonens forslag til reform, særlig av Unionens landbruks-, fiskeri- og utjevningspolitikk, 

støttet av forslagene om å gjøre Unionens budsjett grønnere i henhold til den flerårige finansielle ramme for 

perioden 2014–2020, er utformet for å støtte nevnte mål. Ettersom landbruk og skogbruk sammen står for 

78 % av arealbruken i Unionen, spiller disse sektorene en viktig rolle når det gjelder opprettholdelse av 

naturressursene, særlig vann og jord av god kvalitet, biologisk mangfold og variert kulturlandskap. En 

grønnere felles landbrukspolitikk vil fremme en miljøvennlig landbruks- og skogbrukspraksis, for eksempel 

diversifisering av avlinger, vern av permanente gress- og beitemarker og bærekraftig skogsjordbruk, og vil 

også fremme opprettelse og opprettholdelse av økologisk verdifulle landbruksarealer og skogområder, 

herunder ved hjelp av ekstensive og tradisjonelle metoder. Det vil også medføre at sektorene for arealbruk, 

endret arealbruk og skogbruk kan øke sin kapasitet med henblikk på å fungere som CO2-sluk. Et bærekraftig 

landbruk kjennetegnes av at det er ressurseffektivt, produktivt og drives på en ansvarlig måte med tanke på 

framtidige generasjoner. 

21.  Unionen har verdens største havområde og har derfor et betydelig ansvar for å sikre vern av havmiljøet. Den 

maritime sektor byr på økonomiske muligheter, fra fiske, skipsfart og akvakultur til råstoff, produksjon av 

energi til havs og marin bioteknologi, men havmiljøet må utnyttes på en måte som er forenlig med bevaring 

og en bærekraftig forvaltning av marine og kystnære økosystemer. Maritim arealplanlegging kombinert med 

en integrert forvaltning av kystområdene på nasjonalt plan og medlemsstatene imellom kan være et effektivt 

verktøy for å samordne en bærekraftig utnyttelse av hav- og kystområdene innenfor rammen av den 

økosystembaserte strategien med tanke på forvaltning av ulike sektoraktiviteter i disse områdene. Havmiljøet 

er ikke tilstrekkelig vernet, noe som delvis skyldes at gjennomføringen av Natura 2000-nettverket er blitt 

forsinket, og dette krever ytterligere innsats fra medlemsstatene. Vernede havområder må også forvaltes på en 

mer effektiv måte.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/105/EF av 16. desember 2008 om miljøkvalitetsstandarder på området vannpolitikk og 

om endring og senere oppheving av rådsdirektiv 82/176/EØF, 83/513/EØF, 84/156/EØF, 84/491/EØF, 86/280/EØF og om endring 

av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF (EUT L 348 av 24.12.2008, s. 84). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/50/EF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/107/EF av 15. desember 2004 om 

arsen, kadmium, kvikksølv, nikkel og polysykliske aromatiske hydrokarboner i omgivelsesluft (EUT L 23 av 26.1.2005, s. 3). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/147/EF av 30. november 2009 om vern av viltlevende fugler (EUT L 20 av 26.1.2010,  

s. 7) og direktiv 92/43/EØF. 

(4) Det europeiske miljøvernbyrås tekniske rapport 12/2010. 

(5) I nr. 14 i Det europeiske råds konklusjoner av 26. mars 2010 (EUCO 7/10) angis følgende: «Det er et akutt behov for å snu den 

vedvarende tendensen med tap av biologisk mangfold og forringelse av økosystemet. Det europeiske råd har forpliktet seg til å 

oppfylle den langsiktige visjonen for biologisk mangfold fram mot 2050 og målene fram mot 2020 fastsatt i Rådets konklusjoner 

av 15. mars 2010.» 

(6) KOM(2012) 673. 
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22.  Økosystembaserte strategier som tar sikte på å begrense og tilpasse seg klimaendringene, og som også har 

positiv innvirkning på det biologiske mangfoldet og andre økosystemtjenester, bør anvendes i større grad som 

en del av Unionens klimaendringspolitikk, mens det bør tas hensyn til andre miljømål, for eksempel bevaring 

av det biologiske mangfoldet og vern av jordbunn og vann, i beslutninger knyttet til fornybar energi. Det må 

også treffes tiltak som gjør det mulig å løse problemene med luftforurensning og CO2-utslipp i forbindelse 

med transport(1). 

23.  Forringelsen, fragmenteringen og den ikke-bærekraftige arealbruken i Unionen truer flere sentrale 

økosystemtjenester, det biologiske mangfoldet og øker Europas sårbarhet overfor klimaendringer og 

naturkatastrofer. Det fører også til mer jordforringelse og ørkenspredning. Mer enn 25 % av Unionens 

territorium er berørt av jorderosjon forårsaket av vann, noe som svekker jordbunnens funksjon og påvirker 

ferskvannskvaliteten. Jordforurensning og -forsegling er også vedvarende problemer. Over en halv million 

steder rundt om i Unionen antas å være forurenset, og før disse er blitt kartlagt og vurdert, vil de fortsatt 

utgjøre en betydelig miljømessig, økonomisk og sosial risiko samt helserisiko. Årlig tas mer enn 1 000 km2 

landareal i bruk til bolig-, industri-, transport- og fritidsformål. Det er vanskelig eller kostbart å snu slike 

langsiktige endringer, og det innebærer nesten alltid at det må gjøres en avveining mellom forskjellige sosiale, 

økonomiske og miljømessige behov. Miljøhensyn, herunder vern av vann og bevaring av det biologiske 

mangfoldet, bør integreres i arealplanleggingsbeslutninger, slik at de blir mer bærekraftige, med sikte på å nå 

målet om «intet nettoarealbeslag» innen 2050. 

24.  På medlemsstatsplan er det gjort forskjellige grader av framskritt for å sikre vern av jordbunnen, herunder 

kartlegging av forurensede steder, iverksetting av holdningsskapende tiltak, forskning samt utvikling av 

overvåkingssystemer. Framskrittene når det gjelder risikobaserte og andre forurensningsbekjempende tiltak, 

er imidlertid ujevne, og resultatene og rapporteringen på EU-plan er begrenset. Som svar på bekymringer om 

for eksempel negative innvirkninger på vannets naturlige kretsløp har Kommisjonen utarbeidet retningslinjer 

for jordforsegling(2). Ytterligere innsats for å styrke regelverket, utvikle nettverk, utveksle kunnskap, 

utarbeide retningslinjer og kartlegge eksempler på beste praksis kan også bidra til bedre vern av jordbunnen. 

Kommisjonen har framlagt et forslag til direktiv om opprettelse av en ramme for vern av jordbunnen og om 

endring av direktiv 2004/35/EF(3). 

25.  For å redusere de største menneskeskapte belastningene på landarealer, jordbunn og andre økosystemer i 

Europa vil det bli truffet tiltak for å sikre at det i beslutninger om arealbruk på alle berørte plan tas 

tilstrekkelig hensyn til miljømessige, sosiale og økonomiske konsekvenser. I rapporten fra Rio+20-

konferansen, der den økonomiske og sosiale betydningen av god arealforvaltning ble framholdt, ble det 

oppfordret til en «jordforringelsesnøytral verden». Unionen og medlemsstatene bør reflektere over hvordan 

dette best kan oppnås innenfor rammen av respektive kompetanseområder. Unionen og medlemsstatene bør 

også snarest mulig reflektere over hvordan problemer knyttet til jordkvaliteten kan løses ved hjelp av en 

målrettet og proporsjonal risikobasert strategi innenfor en bindende rettslig ramme. Det bør også fastsettes 

mål for bærekraftig bruk av landarealer og jord. 

26.  Selv om utslippene av nitrogen og fosfor til miljøet i Unionen har falt betraktelig de siste 20 årene, påvirker 

utslipp av store mengder næringsstoffer fremdeles luft- og vannkvaliteten og har negativ innvirkning på 

økosystemene, noe som forårsaker betydelige problemer for menneskers helse. Særlig problemet med utslipp 

av ammoniakk som følge av ineffektiv gjødselhåndtering og utilstrekkelig rensing av spillvann, må løses så 

snart som mulig for å oppnå en betydelig reduksjon i utslippene av næringsstoffer. Det kreves også ytterligere 

tiltak for å forvalte næringsstoffkretsløpet på en mer kostnadseffektiv, bærekraftig og ressurseffektiv måte, og 

for å oppnå en mer effektiv bruk av gjødsel. Slike tiltak krever investering i forskning og en bedre 

sammenheng i og gjennomføring av Unionens miljøregelverk for å løse nevnte utfordringer, en innskjerping 

av standardene der det er nødvendig, og at næringsstoffkretsløpet innlemmes i en mer helhetlig strategi som 

integrerer og skaper en kobling mellom eksisterende EU-politikk som tar sikte på å bekjempe eutrofisering og 

uforholdsmessig store utslipp av næringsstoffer, og som gjør det mulig å unngå at næringsstoffer som allerede 

er sluppet ut, overføres fra ett miljø til et annet. 

27.  Tiltak truffet i henhold til EUs strategi for biologisk mangfold for å gjenopprette minst 15 % av de forringede 

økosystemene i Unionen og å utvide bruken av grønn infrastruktur (et verktøy som gjør det mulig å oppnå 

økologiske, økonomiske og sosiale fordeler ved hjelp av naturlige løsninger, som omfatter grøntområder, 

økosystemer i vann og andre fysiske elementer i land- og havområder) vil bidra til å motvirke 

fragmenteringen av landarealene. Slike tiltak, i kombinasjon med en fullstendig gjennomføring av fugle- og 

habitatdirektivene, støttet av rammer for prioriterte tiltak, vil ytterligere styrke naturkapitalen og øke 

økosystemenes robusthet, og kan være kostnadseffektive alternativer for bekjempelse av og tilpasning til 

klimaendringer samt katastroferisikostyring. I mellomtiden vil medlemsstatenes innsats for å kartlegge og 

vurdere økosystemer og deres tjenester forbedre datatilgjengeligheten, og sammen med «intet nettotap»-

  

(1) KOM(2011) 144. 

(2) SWD(2012) 101. 

(3) KOM(2006) 232. 
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initiativet som er planlagt i 2015, vil det bidra til å opprettholde naturkapitalen på en rekke forskjellige plan. 

En integrering av økosystemtjenestenes økonomiske verdi i regnskaps- og rapporteringssystemer på EU-plan 

og på nasjonalt plan innen 2020 vil gi en bedre forvaltning av Unionens naturkapital. 

28.  For å verne, bevare og styrke Unionens naturkapital skal det sjuende miljøhandlingsprogrammet innen 2020 

sikre: 

a)  at tapet av biologisk mangfold og forringelsen av økosystemtjenester, herunder pollinering, er stanset, at 

økosystemer og deres tjenester er opprettholdt, og at minst 15 % av forringede økosystemer er 

gjenopprettet, 

b)  at virkningen av belastningene på brakkvann, kystvann og ferskvann (herunder overflate- og grunnvann) 

er betraktelig redusert for å oppnå, opprettholde eller fremme god tilstand, som definert i ramme-

direktivet om vann, 

c)  at virkningen av belastningene på havvann er redusert for å oppnå eller opprettholde god miljøtilstand, 

som fastsatt i havstrategirammedirektivet, og at kystsoner forvaltes på en bærekraftig måte, 

d)  at luftforurensning og virkningene av dette på økosystemer og biologisk mangfold er ytterligere redusert 

med det langsiktige mål å ikke overskride kritiske belastninger og nivåer, 

e)  at landarealer forvaltes på en bærekraftig måte i Unionen, at jordbunnen er tilstrekkelig vernet og at 

opprensingen av forurensede steder er godt i gang, 

f)  at næringsstoffkretsløpet (nitrogen og fosfor) forvaltes på en mer bærekraftig og ressurseffektiv måte, 

g)  at skogforvaltningen er bærekraftig, og at skoger, deres biologiske mangfold og tjenestene de leverer, er 

vernet og, i den grad det er mulig, styrket, og at skogenes robusthet overfor klimaendringer, brann, uvær, 

skadedyr og sykdommer er forbedret. 

Dette krever særlig 

i)  en framskynding av gjennomføringen av EUs strategi for biologisk mangfold for å nå målene i den, 

ii)  at planen om vern av Europas vannressurser(1) gjennomføres fullt ut, idet det tas behørig hensyn til de 

særlige forholdene i hver enkelt medlemsstat, og å sikre at målene for vannkvalitet i tilstrekkelig grad 

støttes av kildebaserte tiltak, 

iii)  økt innsats umiddelbart, blant annet for å sikre sunne fiskebestander i tråd med den felles fiskeripolitikk, 

havstrategirammedirektivet og internasjonale forpliktelser. Bekjempelse av forurensning og fastsettelse 

av et overordnet kvantitativt mål for reduksjon av havavfall på EU-plan støttet av kildebaserte tiltak, 

idet det tas hensyn til havstrategier fastsatt av medlemsstatene. Fullføring av Natura 2000-nettverket av 

vernede havområder og å sikre at kystsoner forvaltes på en bærekraftig måte, 

iv)  fastsettelse og gjennomføring av en EU-strategi for klimaendringstilpasning(2), herunder integrering av 

klimaendringstilpasning i Unionens sentrale politiske initiativer og sektorer, 

v)  en styrking av innsatsen for å oppnå fullt samsvar med Unionens regelverk for luftkvalitet og 

fastsettelse av strategiske mål og tiltak for perioden etter 2020, 

vi)  økt innsats for å redusere jorderosjon og for å øke jordens innhold av organisk materiale, opprensing av 

forurensede områder og bedre integrering av arealbruksaspekter i samordnede beslutningsprosesser som 

omfatter alle berørte statlige nivåer, støttet av fastsettelse av mål for jord og landarealer som en ressurs, 

og arealplanleggingsmål, 

vii)  at det treffes ytterligere tiltak for å redusere nitrogen- og fosforutslipp, herunder utslipp av avløpsvann 

fra byområder og spillvann fra industrien og fra bruk av gjødsel, blant annet ved hjelp av bedre 

kildekontroll, og gjenvinning av fosforavfall, 

viii)  utarbeiding og gjennomføring av en fornyet EU-strategi for skogbruk for å håndtere de mange krav, og 

fordeler, knyttet til skog og for å bidra til en mer strategisk tilnærming til vern og forbedring av skoger, 

herunder ved hjelp av bærekraftig skogforvaltning,  

  

(1) KOM(2012) 673. 

(2) KOM(2013) 216. 
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ix)  en forbedring av Unionens kommunikasjon om sin miljøpolitikk og å styrke bevisstgjøringen og opp-

læringen på dette området. 

Prioritert mål nr. 2: Gjøre Unionen til en ressurseffektiv, grønn og konkurransedyktig lavutslippsøkonomi 

29.  Målet med Europa 2020-strategien er å fremme bærekraftig vekst ved å utvikle en mer konkurransedyktig 

lavutslippsøkonomi med en effektiv og bærekraftig bruk av ressurser. Formålet med flaggskipsinitiativet «Et 

ressurseffektivt Europa» er å støtte overgangen til en økonomi der alle ressurser utnyttes effektivt, der 

forbindelsen mellom økonomisk vekst og ressurs- og energibruk og miljøvirkningene av dette er brutt, der 

klimagassutslippene er redusert, der konkurranseevnen er forbedret gjennom effektivitet og nyskaping, og der 

større energi- og ressurssikkerhet fremmes, herunder gjennom redusert samlet ressursbruk. Veikartet for et 

ressurseffektivt Europa og veikartet for overgang til en konkurransedyktig lavutslippsøkonomi(1) er sentrale 

byggesteiner i flaggskipsinitiativet og fastsetter rammene for framtidige tiltak for å nå disse målene, og bør 

støttes av utveksling av beste praksis mellom medlemsstatene. Videre vil et partnerskap mellom Unionen, 

medlemsstatene og industrien innenfor rammen av Unionens integrerte industripolitikk være et hjelpemiddel 

for å øke investeringene i og nyskaping på seks vekstmarkeder knyttet til grønn økonomi(2). 

30.  Det kreves nyskaping for å bedre ressurseffektiviteten i hele økonomien for å bedre konkurranseevnen ved 

stigende ressurspriser, ressursknapphet, begrenset råstofftilgang og avhengighet av import. Næringslivet er 

den fremste drivkraften bak nyskaping, herunder innen nyskapende miljøteknologi. Markedene alene vil 

imidlertid ikke gi de ønskede resultatene, og for å bedre sin miljøprestasjon har særlig små og mellomstore 

bedrifter (SMB) behov for særlig støtte for å ta i bruk ny teknologi, herunder gjennom partnerskap innen 

forskning og nyskaping på avfallsområdet(3). Offentlige tiltak, på EU- og medlemsstatsplan, er av avgjørende 

betydning for å skape de riktige rammevilkår for investering og nyskapende miljøteknologi, stimulere til 

utvikling av bærekraftige virksomheter eller teknologiske løsninger på miljøutfordringene og fremme 

bærekraftige ressursbruksmønstre(4). 

31.  Dette avgjørende behovet for å løse miljøutfordringene har også viktige sosioøkonomiske fordeler og kan 

fremme konkurranseevnen. Mulig økt sysselsetting som følge av overgangen til en ressurseffektiv, trygg og 

bærekraftig lavutslippsøkonomi er avgjørende for å nå sysselsettingsmålene i Europa 2020-strategien(5). 

Sysselsettingen i miljøteknologi- og -tjenestesektoren i Unionen har økt med rundt 3 % årlig de siste årene(6). 

Det globale markedet for miljøtjenester anslås å ha en verdi på minst en trillion euro(7), og i de neste ti årene 

forventes det at dette markedet vil bli nesten fordoblet. Europeiske selskaper er allerede verdensledende når 

det gjelder resirkulering og energieffektivitet, og bør oppmuntres til å dra nytte av veksten i den globale 

etterspørselen støttet av handlingsplanen for nyskapende miljøteknologi(8). Det anslås for eksempel at det 

bare i den europeiske sektoren for fornybar energi vil bli skapt flere enn 400 000 nye arbeidsplasser innen 

2020(9). En bærekraftig bioøkonomi kan også bidra til intelligent og grønn vekst i Europa, samtidig som den 

vil dra nytte av bedre ressurseffektivitet. 

32.  En fullstendig gjennomføring av Unionens klima- og energipakke er av avgjørende betydning for å nå 

milepælene som er fastsatt for 2020, og for å bygge opp en konkurransedyktig, trygg og bærekraftig 

lavutslippsøkonomi innen 2050. Selv om Unionen er godt på vei mot å redusere sine klimagassutslipp til 

20 % under nivåene i 1990 innen 2020, vil det kreve langt raskere effektivitetsforbedringer og atferdsendring 

for å nå målet om 20 % energieffektivitet. Det forventes at energieffektivitetsdirektivet(10) vil utgjøre et viktig 

bidrag i denne forbindelse, og det kan utfylles av krav til effektiv bruk av energi for produkter som bringes i 

omsetning i Unionen. Det er også viktig å foreta en omfattende vurdering av tilgangen på bærekraftig 

biomasse i lys av den stigende etterspørselen etter energi og den pågående debatten om konflikten mellom 

bruk av arealer til produksjon av næringsmidler eller til produksjon av bioenergi. Det er også svært viktig å 

sikre at alle former for biomasse produseres og brukes på en effektiv og bærekraftig måte i hele livssyklusen 

for å minimere eller unngå negative følger for miljøet og klimaet, idet det tas behørig hensyn til den 

økonomiske konteksten ved forskjellig typer bruk av biomasse som ressurs. Dette vil bidra til å skape en 

lavutslippsøkonomi.  

  

(1) KOM(2011) 112. 

(2) KOM(2012) 582, «A stronger European industry for growth and economic recovery». 

(3) I prinsipp IX i «Small Business Act for Europe» foreslås det tiltak som gjør det mulig for små og mellomstore bedrifter å omgjøre 

miljøutfordringer til muligheter (KOM(2008) 394). 

(4) «Fostering Innovation for Green Growth» (OECD 2011) og «The Eco-Innovation Gap: An economic opportunity for business» 

(EIO 2012). 

(5) KOM(2012) 173. 

(6) Rundt 2,7 millioner mennesker var sysselsatt i EUs sektor for miljøtjenester i 2008, og i 2012 kan dette tallet være rundt  

3,4 millioner (Ecorys, 2012). 

(7) «The number of Jobs dependent on the Environment and Resource Efficiency improvements» (ECORYS 2012). 

(8) KOM(2011) 899. 

(9) «The impact of renewable energy policy on economic growth and employment in the EU» (Employ-RES 2009). 

(10) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU av 25. oktober 2012 om energieffektivitet og 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). 
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33.  Alle sektorer av økonomien vil måtte bidra til å redusere klimagassutslippene dersom Unionen skal kunne yte sin 

del av den globale innsats. Unionen må fastsette de neste trinnene i sin klima- og energiramme for perioden etter 

2020 for å forberede seg på internasjonale forhandlinger om en ny rettslig bindende avtale, men også for å gi 

medlemsstatene, industrien og andre sektorer en tydelig rettslig bindende ramme og mål, slik at de kan gjøre de 

investeringene som er nødvendige på mellomlang og lang sikt med tanke på utslippsreduksjon, energieffektivitet 

og fornybar energi. Unionen må derfor vurdere politiske alternativer for å sikre at overgangen til en 

lavutslippsøkonomi skjer på en gradvis og kostnadseffektiv måte, idet det tas hensyn til de veiledende 

milepælene fastsatt i veikartet for overgang til en lavutslippsøkonomi fram mot 2050, som bør tjene som 

grunnlag for det videre arbeidet. Grønnboken om en ramme for klima- og energipolitikken fram mot 2030(1) er et 

viktig skritt i denne retning. Veikartet for energi fram mot 2050 og hvitboken om transport må støttes av solide 

politiske rammer. Videre må medlemsstatene utvikle og iverksette langsiktige og kostnadseffektive 

lavutslippsstrategier som tar sikte på å nå Unionens mål om å redusere klimagassutslippene med 80–95 % innen 

2050 i forhold til nivåene i 1990, som en del av en global innsats for å hindre at gjennomsnittstemperaturen stiger 

over 2 °C sammenlignet med førindustrielle nivåer og innenfor rammen av de nødvendige reduksjonene for 

industriland som gruppe, i samsvar med dokumentasjonen framlagt av FNs klimapanel (IPCC). Unionens 

ordning for handel med utslippskvoter vil fortsatt være en sentral del av Unionens klimapolitikk etter 2020 og bør 

reformeres strukturelt for å fremme investeringer i lavutslippsteknologi. I tråd med internasjonale forpliktelser 

bør Unionen sammen med andre parter til FNs rammekonvensjon om klimaendringer (UNFCCC) støtte 

utviklingsland i deres innsats for å begrense klimaendringene med kapasitetsoppbygging, finansiell støtte og 

teknologioverføring. 

34.  Industriens bruk av «beste tilgjengelige teknikker» i henhold til industriutslippsdirektivet(2) vil gi bedre 

ressursbruksmønstre og reduserte utslipp for over 50 000 større industrianlegg i Unionen, og det vil dermed 

utgjøre et viktig bidrag for å fremme utviklingen av nyskapende teknikker, gjøre økonomien grønnere og 

redusere kostnadene for industrien på lang sikt. Denne utviklingen kan fremmes ytterligere ved at industrien 

tar i bruk miljøstyringsordninger, for eksempel EMAS(3). 

35.  Enkelte eksisterende politiske virkemidler knyttet til produksjon og forbruk har begrenset omfang. For å 

fremme ressurseffektivitet og en sirkulær økonomi er det behov for en ramme som sikrer at de riktige signaler 

sendes til produsenter og forbrukere. Det vil bli truffet tiltak for ytterligere å forbedre miljøprestasjonen til 

varer og tjenester på markedet i Unionen i hele deres livssyklus, herunder tiltak for å øke tilbudet av 

miljømessig bærekraftige produkter, og for å oppnå en betydelig endring i forbrukernes etterspørsel etter slike 

produkter. Dette vil bli oppnådd ved hjelp av en balansert blanding av incentiver rettet mot forbrukere og 

foretak (herunder små og mellomstore bedrifter), markedsbaserte virkemidler og regler for å redusere 

miljøvirkningene av deres virksomhet og produkter. Forbrukerne bør få nøyaktige, lettforståelige og pålitelige 

opplysninger om produktene de kjøper, herunder om miljøpåstander, ved hjelp av tydelig og konsekvent 

merking. Emballasjer bør optimaliseres for å redusere miljøvirkningene til et minimum, og ressurseffektive 

forretningsmodeller, for eksempel produktservicesystemer, herunder leasing av produkter, bør også støttes. 

Eksisterende regelverk for produkter, for eksempel direktivene om miljøvennlig utforming og energimerk-

ing(4) og miljømerkeforordningen(5), vil bli gjennomgått med sikte på å forbedre miljøprestasjonen og 

ressurseffektiviteten til produkter i hele deres livssyklus, og for å integrere eksisterende bestemmelser i en 

mer sammenhengende politisk og rettslig ramme for bærekraftig produksjon og forbruk i Unionen(6). Denne 

rammen, støttet av livssyklusindikatorer, bør løse problemene med fragmentering av og det begrensede 

omfanget i eksisterende regelverk for bærekraftig forbruk og produksjon, og kartlegge og, der det er 

nødvendig, fylle manglene i politikken, incentivene og regelverket for å sikre at det finnes minstekrav til 

produkters og tjenesters miljøprestasjon. 

36.  Ettersom 80 % av alle miljøvirkninger av et produkt i hele dets livssyklus har sitt opphav i produktets 

utformingsfase, bør Unionens politiske rammer sikre at prioriterte produkter som bringes i omsetning i 

Unionen, er utformet på en miljøvennlig måte der ressurs- og materialeffektiviteten er optimalisert. Dette bør 

blant annet omfatte produktets holdbarhet, om det kan repareres, brukes om igjen, gjenvinner, gjenvunnet 

innhold og produktets levetid. Produktene bør stamme fra bærekraftige kilder og være utformet med tanke på 

  

(1) KOM(2013) 169. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert forebygging og begrensning av 

forurensning) (EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 av 25. november 2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei fel-

lesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) (EUT L 342 av 22.12.2009, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF av 21. oktober 2009 om fastsettelse av en ramme for å fastsette krav til miljøvenn-

lig utforming av energirelaterte produkter (EUT L 285 av 31.10.2009, s. 10) og 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 (EUT L 153 av 18.6.2010, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket (EUT L 27 av 30.1.2010, s. 1). 

(6) Regelverket for miljøvennlig utforming, energimerke, miljømerke, EMAS og urimelig handelspraksis skal revideres før 2015. 
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ombruk og materialgjenvinning. Nevnte krav må kunne gjennomføres og håndheves. Både på EU-plan og på 

nasjonalt plan vil innsatsen bli trappet opp for å fjerne hindringer for nyskapende miljøteknologi(1) og for å 

utnytte potensialet i sektoren for miljøtjenester i Europa fullt ut, noe som vil ha positive følger for grønne 

arbeidsplasser og vekst. 

37.  For å fastsette en handlingsramme for å forbedre andre ressurseffektivitetsaspekter enn klimagassutslipp og 

energi vil det bli fastsatt mål for å redusere de samlede livssyklusrelaterte miljøvirkningene av forbruk, særlig 

i næringsmiddel-, bolig- og mobilitetssektoren(2). Sammen står disse sektorene for nesten 80 % av 

miljøvirkningene av forbruk. I denne forbindelse bør indikatorer og mål for jord-, vann-, material- og CO2-

avtrykk samt deres rolle i den europeiske planleggingsterminen (European Semester) også vurderes.  

I rapporten fra Rio+20-konferansen framholdes behovet for å oppnå en betydelig reduksjon i tap etter 

innhøsting og annet tap av næringsmidler samt avfall i næringsmiddelkjeden. Kommisjonen bør legge fram en 

omfattende strategi for å bekjempe unødvendig næringsmiddelavfall og samarbeide med medlemsstatene i 

kampen mot produksjon av store mengder næringsmiddelavfall. I denne forbindelse vil tiltak for å øke 

kompostering og anaerob nedbrytning av næringsmiddelavfall, alt etter hva som er hensiktsmessig, være 

nyttig. 

38.  Foruten obligatoriske krav til «grønne» offentlige innkjøp for visse produktkategorier(3) har de fleste 

medlemsstater vedtatt frivillige handlingsplaner, og mange har fastsatt mål for spesielle produktgrupper. På 

alle nivåer i forvaltningen er det imidlertid betydelig rom for å redusere miljøvirkningene ytterligere gjennom 

innkjøpsbeslutningene som treffes. Medlemsstater og regioner bør treffe ytterligere tiltak for å nå målet om 

bruk av «grønne» innkjøpskriterier i minst 50 % av alle offentlige anbud. Kommisjonen vil vurdere å foreslå 

sektorspesifikke regelverk for å fastsette obligatoriske krav til «grønne» offentlige innkjøp for andre 

produktkategorier og omfanget av den regelmessige overvåkingen av medlemsstatenes framskritt på grunnlag 

av relevante opplysninger fra medlemsstatene, idet det tas hensyn til behovet for å redusere den 

administrative byrde mest mulig. Det bør opprettes frivillige nettverk av grønne kjøpere. 

39.  Det er også et betydelig potensial for å forbedre forebyggingen og håndteringen av avfall i Unionen for å 

oppnå bedre ressursutnyttelse, åpne nye markeder, skape nye arbeidsplasser og redusere avhengigheten av 

import av råstoffer, samtidig som miljøvirkningene reduseres(4). Hvert år produseres det 2,7 milliarder tonn 

avfall i Unionen, av dette er 98 millioner tonn (4 %) farlig avfall. I 2011 ble det i gjennomsnitt produsert 

503 kg kommunalt avfall per innbygger i Unionen, men dette tallet varierte fra 298 til 718 kg fra en 

medlemsstat til en annen. I gjennomsnitt forberedes bare 40 % av fast avfall til ombruk eller material-

gjenvinnes, mens andelen i enkelte medlemsstater er på 70 %, noe som viser at avfall kan brukes som en 

viktig ressurs i Unionen. Samtidig deponerer en rekke medlemsstater over 75 % av sitt kommunale avfall(5). 

40.  For å gjøre avfall til en ressurs, slik det oppfordres til i veikartet for et ressurseffektivt Europa, kreves det at 

Unionens avfallsregelverk gjennomføres fullt ut i hele Unionen, og at avfallshierarkiet overholdes nøye og 

omfatter forskjellige typer avfall(6). Ytterligere innsats er nødvendig for å redusere avfallsproduksjonen per 

innbygger og avfallsproduksjonen i absolutte tall. En begrensning av energiutvinningen til materialer som 

ikke kan gjenvinnes(7), en utfasing av deponering av avfall som kan gjenvinnes eller materialgjenvinnes(8), å 

sikre materialgjenvinning av høy kvalitet når bruk av gjenvunnet materiale ikke fører til samlede negative 

virkninger for miljøet eller for menneskers helse, og å utvikle markeder for sekundærråstoffer er også 

nødvendig for å nå ressurseffektivitetsmålene. Farlig avfall må håndteres på en måte som reduserer de 

betydelige skadevirkningene for menneskers helse og for miljøet mest mulig, som fastsatt på  

Rio+20-konferansen. For å nå dette målet bør markedsbaserte virkemidler og andre tiltak som fremmer 

forebygging, materialgjenvinning og ombruk, anvendes mye mer systematisk i hele Unionen, herunder økt 

produsentansvar, samtidig som utvikling av ikke-giftige materialsykluser bør støttes. Hindringer for material-

gjenvinningsvirksomhet på Unionens indre marked bør fjernes, og eksisterende mål for forebygging, ombruk, 

materialgjenvinning, gjenvinning og reduksjon av deponering bør gjennomgås med henblikk på å gå over til 

en livssyklusbasert «sirkulær» økonomi der ressurser brukes trinnvis, og der restavfallet er nær null.  

  

(1) KOM(2011) 899. 

(2) Årlig genereres det rundt 89 millioner tonn næringsmiddelavfall i Unionen, noe som utgjør 179 kg per innbygger (BIO Intelligence 

Service 2010). De aggregerte virkningene av boliger og infrastruktur står for rundt 15–30 % av alle forbruksrelaterte miljøbelast-

ninger i Europa, og bidrar til rundt 2,5 tonn CO2-ekvivalenter per innbygger per år (SEC(2011)1067). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 106/2008 av 15. januar 2008 om eit fellesskapsprogram for energieffektivitets-

merking av kontorutstyr (EUT L 39 av 13.2.2008, s. 1), europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/33/EF av 23. april 2009 om 

fremming av rene og energieffektive veigående motorvogner (EUT L 120 av 15.5.2009, s. 5) og energieffektivitetsdirektivet. 

(4) En fullstendig gjennomføring av Unionens avfallsregelverk vil for eksempel kunne føre til en innsparing på 72 milliarder euro 

hvert år, øke den årlige omsetningen i Unionens avfallshåndterings- og materialgjenvinningssektor med 42 milliarder euro og 

skape over 400 000 arbeidsplasser innen 2020. 

(5) Eurostat Stat 13/33 Municipal Waste 2011. 

(6) Direktiv 2008/98/EF. 

(7) «Materialgjenvinning» er definert i artikkel 3 nr. 17 i direktiv 2008/98/EF som «all gjenvinning der avfallsmaterialer blir bearbeid-

et på nytt til produkter, materialer eller stoffer til enten det opprinnelige formålet eller til andre formål. Dette omfatter bearbeiding 

på nytt av organisk materiale, men omfatter ikke energiutnytting og ny bearbeiding til materialer som skal benyttes som brennstoff 

eller utfylling.» 

(8) «Gjenvinning » er definert i artikkel 3 nr. 15 i direktiv 2008/98/EF som «enhver metode hvis hovedresultat er avfall som har et 

nyttig formål ved å erstatte andre materialer som ellers ville vært brukt til å fylle en bestemt funksjon, eller avfall som blir 

forberedt til å fylle et slik formål, i et anlegg eller i samfunnet generelt. […].» 
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41.  Ressurseffektivitet i vannsektoren vil også bli prioritert for å bidra til god vanntilstand. Selv om stadig flere 

deler av Europa rammes av tørke og vannmangel, anslås det at 20–40 % av alt tilgjengelig vann i Europa 

fremdeles går til spille, for eksempel på grunn av lekkasjer i distribusjonsnettet eller manglende bruk av 

teknologi som gjør at vannressursene kan brukes på en mer effektiv måte. I henhold til tilgjengelige modeller 

er det fremdeles et betydelig rom for forbedring av vanneffektiviteten i Unionen. Videre antas det at stigende 

etterspørsel og følgene av klimaendringene i betydelig grad vil øke belastningen på Europas vannressurser. På 

bakgrunn av dette bør Unionen og medlemsstatene innen 2020 treffe tiltak for å sikre at innbyggerne har 

tilgang til rent vann, og at vannuttaket ikke overstiger grensene for tilgjengelige fornybare vannressurser, med 

sikte på å opprettholde, oppnå eller forbedre vanntilstanden i samsvar med rammedirektivet om vann, 

herunder ved å forbedre vanneffektiviteten ved hjelp av markedsordninger, for eksempel fastsettelse av 

vannpriser som gjenspeiler vannets faktiske verdi, samt andre verktøyer, for eksempel opplæring og 

holdningsskapende tiltak(1). De sektorene som forbruker mest, for eksempel energi- og landbrukssektoren, 

bør oppmuntres til å prioritere den mest ressurseffektive bruken av vann. Framskrittene vil skje raskere ved en 

raskere utvikling og innføring av nyskapende teknologier, systemer og forretningsmodeller som bygger på 

den strategiske gjennomføringsplanen til det europeiske innovasjonspartnerskap om vann. 

42.  En langsiktig og forutsigbar politisk ramme på alle disse områdene vil bidra til å fremme investeringer og 

tiltak som er nødvendige for å utvikle markeder for grønnere teknologi fullt ut og fremme bærekraftige 

forretningsløsninger. Indikatorer og mål for ressurseffektivitet understøttet av innsamling av robuste data vil 

gi offentlige og private beslutningstakere nødvendig veiledning for å kunne endre økonomien. Når slike 

indikatorer og mål er fastsatt på EU-plan, vil de bli en integrert del av det sjuende miljøhandlingsprogrammet. 

For å bistå i denne prosessen bør det utvikles metoder for å måle ressurseffektiviteten av vann, jord, materiale 

og CO2 innen 2015. 

43.  For å gjøre Unionen til en ressurseffektiv, grønn og konkurransedyktig lavutslippsøkonomi skal det sjuende 

miljøhandlingsprogrammet innen 2020 sikre: 

a)  at Unionen har nådd sine klima- og energimål for 2020 og arbeider for å redusere klimagassutslippene 

med 80–95 % innen 2050 i forhold til nivået i 1990, som en del av en global innsats for å hindre at 

gjennomsnittstemperaturen stiger over 2 °C sammenlignet med førindustrielle nivåer, der avtalen om en 

klima- og energiramme for 2030 utgjør et viktig trinn i denne prosessen, 

b)  at den samlede miljøvirkningen av alle større sektorer i Unionens økonomi er blitt betydelig redusert, at 

ressurseffektiviteten er økt og at det er innført målemetoder og metoder for sammenlignende analyse. At 

det er innført markedsincentiver og politiske incentiver som fremmer foretaks investeringer i ressurs-

effektivitet, samtidig som det stimuleres til grønn vekst gjennom tiltak for å fremme nyskaping, 

c)  at strukturelle endringer innen produksjon, teknologi og nyskaping samt forbruksmønstre og livsstil har 

redusert den samlede miljøvirkningen av produksjon og forbruk, særlig i næringsmiddel-, bolig- og 

mobilitetssektoren, 

d)  at avfall håndteres på en sikker måte som en ressurs og at, for å forebygge skade på helse og miljø, den 

samlede avfallsproduksjonen og avfall som produseres per innbygger, er fallende, at deponering er 

begrenset til restavfall (det vil si avfall som ikke kan materialgjenvinnes eller gjenvinnes), idet det tas 

hensyn til utsettelsene omhandlet i artikkel 5 nr. 2 i avfallsdeponeringsdirektivet(2), og at energiutnytting 

er begrenset til materialer som ikke kan gjenvinnes, idet det tas hensyn til artikkel 4 nr. 2 i ramme-

direktivet om avfall(3), 

e)  at belastningen på vannressursene i Unionen er forebygget eller betydelig redusert. 

Dette krever særlig 

i)  at klima- og energipakken gjennomføres fullt ut, og at rammen for Unionens klima- og energipolitikk 

fram til 2030 vedtas så raskt som mulig, idet det tas behørig hensyn til den siste rapporten fra FNs 

klimapanel (IPCC) og de veiledende milepælene fastsatt i veikartet for lavutslipp samt utviklingen i FNs 

rammekonvensjon om klimaendringer (UNFCCC) og andre relevante prosesser, 

ii)  en allmenn bruk av «beste tilgjengelige teknikker» innenfor rammen av industriutslippsdirektivet og økt 

innsats for å fremme bruk av nye nyskapende teknologier, prosesser og tjenester,  

  

(1) KOM(2012) 673. 

(2) Rådsdirektiv 1999/31/EF av 26. april 1999 om deponering av avfall (EFT L 182 av 16.7.1999, s. 1). 

(3) Direktiv 2008/98/EF. 
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iii)  en fremming av offentlig og privat innsats innen forskning og nyskaping som er nødvendig for å utvikle 

og ta i bruk nyskapende teknologier, systemer og forretningsmodeller som vil framskynde og senke 

kostnadene ved å gå over til en ressurseffektiv, trygg og bærekraftig lavutslippsøkonomi. Fortsatt 

utvikling av strategien fastsatt i handlingsplanen for nyskapende miljøteknologi, identifisering av 

prioriteringer for trinnvis nyskaping samt systemendringer, fremming av en større markedsandel for 

grønne teknologier i Unionen og en økning av konkurranseevnen til sektoren for miljøtjenester i Europa. 

Fastsettelse av indikatorer og realistiske og oppnåelige mål for ressurseffektivitet, 

iv)  utvikling, innen 2015, av målemetoder og metoder for sammenlignende analyse for ressurseffektiviteten 

knyttet til bruk av landarealer, CO2, vann og materiale og en vurdering av hensiktsmessigheten ved å 

innføre en hovedindikator og et hovedmål i den europeiske planleggingsterminen, 

v)  fastsettelse av en mer sammenhengende politisk ramme for bærekraftig produksjon og forbruk, 

herunder, når det er relevant, en konsolidering av eksisterende virkemidler i en sammenhengende 

rettslig ramme. Gjennomgåelse av produktregelverket med henblikk på å bedre produktenes 

miljøprestasjon og ressurseffektivitet i hele deres livssyklus. Stimulering av forbrukernes etterspørsel 

etter miljømessig bærekraftige produkter og tjenester ved hjelp av tiltak som gjør slike produkter og 

tjenester tilgjengelige, prismessig overkommelige, funksjonelle og attraktive. Fastsettelse av indikatorer 

og realistiske og oppnåelige mål for å redusere den samlede virkningen av forbruk, 

vi)  utarbeiding av opplæringsprogrammer rettet inn mot grønne jobber, 

vii)  økt innsats for å nå eksisterende mål og gjennomgåelse av strategier for grønne offentlige innkjøp, 

herunder omfanget av dette, for å gjøre dem mer effektive. Opprettelse av et frivillig nettverk av grønne 

kjøpere for foretak i Unionen, 

viii)  at Unionens avfallsregelverk gjennomføres fullt ut. En slik gjennomføring innebærer anvendelse av 

avfallshierarkiet i samsvar med rammedirektivet om avfall og en effektiv bruk av markedsbaserte 

virkemidler og andre tiltak for å sikre (1) at deponering begrenses til restavfall (det vil si avfall som ikke 

kan resirkuleres eller gjenvinnes), idet det tas hensyn til utsettelsene omhandlet i artikkel 5 nr. 2 i 

deponeringsdirektivet, (2) at energiutnytting begrenses til materialer som ikke kan gjenvinnes, idet det 

tas hensyn til artikkel 4 nr. 2 i rammedirektivet om avfall, (3) at materialgjenvunnet avfall brukes som 

en viktig og pålitelig råstoffressurs for Unionen gjennom utvikling av ikke-giftige materialsykluser, (4) 

at farlig avfall håndteres på en trygg måte, og at det produseres mindre farlig avfall, (5) at det ikke 

lenger forekommer ulovlig overføring av avfall, understøttet av streng overvåking, og (6) at mengden 

næringsmiddelavfall er redusert. En gjennomgåelse av eksisterende produkt- og avfallsregelverk, 

herunder en gjennomgåelse av hovedmålene i berørte avfallsdirektiver, med utgangspunkt i veikartet for 

et ressurseffektivt Europa, for å gå over til en sirkulær økonomi, og at hindringer på det indre marked 

for miljøvennlig materialgjenvinningsvirksomhet i Unionen fjernes. Det kreves offentlige opplysnings-

kampanjer for å øke bevisstheten om og forståelsen av avfallspolitikken og fremme atferdsendring, 

ix)  bedre vanneffektivitet ved fastsettelse og overvåking av mål på nedbørsfeltplan på grunnlag av en felles 

metode for vanneffektivitetsmål som skal utarbeides i henhold til framgangsmåten i den felles gjennom-

føringsstrategien, og ved bruk av markedsordninger, for eksempel fastsettelse av vannpriser, som 

fastsatt i artikkel 9 i rammedirektivet om vann, og, når det er relevant, andre markedstiltak. Utvikling av 

strategier for å håndtere bruken av behandlet spillvann. 

Prioritert mål nr. 3: Verne Unionens borgere mot miljørelaterte belastninger og risikoer for helse og velferd 

44.  Unionens miljøregelverk har gitt betydelige positive virkninger for borgernes helse og velferd. 

Vannforurensning, luftforurensning og kjemikalier er imidlertid fortsatt blant de miljøproblemer som 

bekymrer borgerne i Unionen mest(1). Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at faktorer som bidrar til 

belastning på miljøet, står for mellom 15 % og 20 % av alle dødsfall i 53 europeiske land(2). I henhold til 

OECD vil luftforurensning i byområder være den fremste miljørelaterte dødsårsaken i verden i 2050. 

45.  En betydelig andel av befolkningen i Unionen eksponeres fortsatt for et luftforurensningsnivå, herunder 

innendørs luftforurensning, som overstiger standardene som anbefales av WHO(3). Lokale kullfyrte 

varmeanlegg og forbrenningsanlegg er for eksempel en betydelig kilde til arvestoffskadelige og 

kreftframkallende polyaromatiske hydrokarboner (PAH) og farlige utslipp av partikler (PM 10, PM 2,5 og 

  

(1) Særskilt Eurobarometer-undersøkelse 365 (2011). 

(2) «SOER 2010». 

(3) «SOER 2010». 
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PM 1). Det er særlig behov for tiltak på steder, for eksempel i byer, der mennesker, særlig følsomme eller 

sårbare samfunnsgrupper, og økosystemer eksponeres for høye nivåer av forurensende stoffer. For å sikre et 

sunt miljø for alle bør lokale tiltak utfylles av egnede tiltak både på nasjonalt plan og på EU-plan. 

46.  Tilgang til vann av tilfredsstillende kvalitet er fortsatt et problem i en rekke landdistrikter i Unionen. Å sikre 

at badevannet i Europa holder god kvalitet vil være gunstig for både menneskers helse og for reiselivs-

næringen i Unionen. Oversvømmelser og tørke, og de negative virkningene dette har for menneskers helse 

og økonomisk virksomhet, inntreffer stadig oftere, delvis på grunn av endringer i det hydrologiske kretsløp 

og arealbruken. 

47.  Den manglende gjennomføringen av eksisterende politikk hindrer at Unionen kan oppnå en tilfredsstillende 

luft- og vannkvalitet. Unionen vil ajourføre mål i tråd med den siste vitenskapelige utviklingen og mer aktivt 

prøve å oppnå synergier med andre politiske mål på områder som klimaendring, mobilitet og transport, 

biologisk mangfold samt miljøet til havs og på land. Et viktig bidrag for å begrense klimaendringene kan for 

eksempel være å redusere visse luftforurensende stoffer, herunder kortlivede klimaforurensende stoffer. Det 

videre arbeidet i denne retning vil bygge på en omfattende gjennomgåelse av Unionens luftkvalitetsregelverk 

og gjennomføring av planen om vern av Europas vannressurser. 

48.  Håndtering av forurensninger ved kilden er fremdeles en prioritering, og gjennomføring av industriutslipps-

direktivet vil redusere utslippene fra store industrisektorer ytterligere. Dersom målene fastsatt i veikartet for 

et felles europeisk transportområde nås, vil det også føre til en mer bærekraftig mobilitet i Unionen og 

redusere en stor kilde til støy og lokal luftforurensning. 

49.  Tilgjengelige opplysninger om langsiktig gjennomsnittseksponering viser at 65 % av alle europeere som bor 

i store byområder, er eksponert for høye støynivåer(1), og at over 20 % er eksponert for nattlige støynivåer 

som ofte kan gi helseskadelige virkninger. 

50.  Det tverrgående kjemikalieregelverket (REACH(2), forordningene om klassifisering, merking og 

emballering(3)) og regelverket for biocidprodukter(4) og plantevernmidler(5) gir et grunnleggende vern av 

menneskers helse og miljøet, sikrer stabilitet og forutsigbarhet for markedsdeltakere og fremmer bruk av 

forsøksmetoder som ikke omfatter dyr. Det råder imidlertid fremdeles usikkerhet om i hvilken grad 

menneskers helse og miljøet påvirkes av kombinasjonsvirkningene av forskjellige kjemikalier (stoff-

blandinger), nanomaterialer, kjemikalier som påvirker hormonsystemet (hormonhermere) og kjemikalier i 

produkter. Forskning peker på at enkelte kjemikalier har hormonhermende egenskaper som kan forårsake en 

rekke skadevirkninger for både helse og miljø, herunder for barns utvikling, potensielt også ved svært lave 

doser, og disse virkningene gjør det påkrevd å vurdere forholdsregler. 

På bakgrunn av dette bør innsatsen trappes opp for å sikre at alle berørte stoffer som gir svært stor grunn til 

bekymring, herunder stoffer med hormonhermende egenskaper, oppføres på REACH-kandidatlisten innen 

2020. Det må treffes tiltak for å håndtere nevnte utfordringer, særlig dersom Unionen skal nå målet fastsatt 

på toppmøtet om bærekraftig utvikling i 2002, som ble bekreftet på Rio+20-konferansen, og som også er 

akseptert som mål for den globale kjemikaliestrategien (SAICM), nærmere bestemt å sikre en «minimering 

av betydelige skadevirkninger» av kjemikalier for menneskers helse og miljøet innen 2020 og å håndtere nye 

problemer og utfordringer på en effektiv, sammenhengende og samordnet måte. 

Unionen vil fortsatt utarbeide og gjennomføre strategier for å håndtere kombinasjonsvirkninger av 

kjemikalier og sikkerhetsrisikoene knyttet til hormonhermere i alt gjeldende EU-regelverk. Unionen vil 

særlig utarbeide harmoniserte farebaserte kriterier for identifisering av hormonhermere. Unionen vil også 

utarbeide en omfattende strategi for å minimere eksponeringen for farlige stoffer, herunder kjemikalier i 

produkter. Sikkerheten ved og en bærekraftig forvaltning av nanomaterialer og materialer med lignende 

egenskaper vil bli sikret som en del av en omfattende strategi som omfatter risikovurdering og -håndtering, 

  

(1) «Høye støynivåer» defineres som støynivåer over 55dB Lden og 50dB Lnight. 

(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, 30 av 12.2006, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av 

stoffer og stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF)  

nr. 1907/2006 (EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

(4) 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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opplysninger og overvåking. Det foreligger også bekymringer om de mulige virkningene på miljøet og på 

menneskers helse av materialer som inneholder partikler med en størrelse som ikke omfattes av definisjonen 

av nanomaterialer, men som kan ha lignende egenskaper som nanomaterialer. Slike bekymringer bør 

undersøkes videre i Kommisjonens planlagte gjennomgåelse av definisjonen av nanomaterialer i 2014 i lys 

av erfaringer som er innhentet, og den tekniske og vitenskapelige utvikling. Sammen vil disse strategiene 

øke kunnskapsgrunnlaget om kjemikalier og gi en forutsigbar ramme for utvikling av mer bærekraftige 

løsninger. 

51.  I mellomtiden kan det voksende markedet for biobaserte produkter, kjemikalier og materialer gi positive 

resultater, blant annet lavere klimagassutslipp og nye avsetningsmuligheter, men det er viktig å sikre at hele 

livssyklusen til slike produkter er bærekraftig og ikke forverrer konkurransen om land eller vann eller øker 

utslippsnivåene. 

52.  Klimaendringene vil forverre miljøproblemene ytterligere ved å forårsake langvarige tørkeperioder og 

varmebølger, oversvømmelser, uvær, skogbranner, jord- og kysterosjon samt nye eller alvorligere former for 

sykdommer hos mennesker, dyr eller planter. Det bør treffes særskilte tiltak for å sikre at Unionen er 

tilstrekkelig rustet til å takle den belastning og de endringer som følger av klimaendringene, og for å styrke 

Unionens miljømessige, økonomiske og samfunnsmessige robusthet. Ettersom en rekke sektorer i stigende 

grad opplever og vil oppleve virkningene av klimaendringene, må klimatilpasnings- og katastrofebered-

skapsaspekter integreres i større grad i Unionens politikk. 

53.  Tiltak for å forbedre den økologiske og klimaets robusthet, for eksempel gjenoppretting av økosystemer og 

grønn infrastruktur, kan ha svært gunstige sosioøkonomiske virkninger, herunder for folkehelsen. Synergiene 

og de potensielle kompromissene mellom klimarelaterte mål og andre miljømål, for eksempel luftkvalitet, 

må håndteres på en hensiktsmessig måte. En overgang til visse typer drivstoff med lavere CO2-utslipp av 

klima- eller forsyningssikkerhetshensyn kan for eksempel føre til et betydelig økt utslipp av partikler og 

farlige stoffer, særlig i fravær av egnede renseteknologier. 

54.  For å verne Unionens borgere mot miljørelaterte belastninger og risikoer for helse og velferd skal det 

sjuende miljøhandlingsprogrammet innen 2020 sikre 

a)  at uteluftkvaliteten i Unionen er blitt betraktelig bedre og nærmer seg WHOs anbefalte nivåer, mens 

inneluftkvaliteten er blitt bedre i samsvar med WHOs relevante retningslinjer, 

b)  at støyforurensningen i Unionen er blitt betraktelig redusert og nærmer seg WHOs anbefalte nivåer, 

c)  at borgerne i Unionen har tilgang til drikke- og badevann som holder høy sikkerhetsstandard, 

d)  at kombinasjonsvirkninger av kjemikalier og sikkerhetsrisikoer knyttet til hormonhermere er effektivt 

vurdert i alt gjeldende EU-regelverk, og at risikoer for miljø og helse, særlig for barn, knyttet til bruk av 

farlige stoffer, herunder kjemikalier i produkter, er vurdert og minimert. At langsiktige tiltak for å nå 

målet om et ikke-giftig miljø vil bli identifisert, 

e)  at bruken av plantevernmidler ikke har skadelige virkninger på menneskers helse eller påvirker miljøet i 

uakseptabel grad, og at slike produkter brukes på en bærekraftig måte, 

f)  at sikkerhetsrisikoer knyttet til nanomaterialer og materialer med lignende egenskaper er effektivt 

håndtert som en del av en sammenhengende strategi i regelverket, 

g)  at det er gjort avgjørende framskritt når det gjelder tilpasning til virkningene av klimaendringene. 

Dette krever særlig 

i) gjennomføring av en ajourført EU-politikk for luftkvalitet i tråd med den siste vitenskapelige kunnskap 

samt utarbeiding og gjennomføring av tiltak for å bekjempe luftforurensninger ved kilden, idet det tas 

hensyn til forskjellen mellom kildene til innendørs og utendørs luftforurensning, 

ii) gjennomføring av en ajourført EU-politikk for støy i tråd med den siste vitenskapelige kunnskap samt 

tiltak for å redusere støy ved kilden, herunder bedre byplanlegging, 

iii) økt innsats for å gjennomføre rammedirektivet om vann, badevannsdirektivet(1) og drikkevanns-

direktivet(2), særlig for små leverandører av drikkevann, 

iv) fortsatt gjennomføring av REACH for å sikre et høyt nivå av vern av menneskers helse og miljøet samt 

fri omsetning av kjemikalier på det indre marked samtidig som konkurranseevnen og nyskapingen 

styrkes, og idet det tas hensyn til de særlige behovene til små og mellomstore bedrifter. Utarbeiding 

senest i 2018 av en EU-strategi for et ikke-giftig miljø som fremmer nyskaping og utvikling av 

bærekraftige erstatninger, herunder ikke-kjemiske løsninger, som bygger på tverrgående tiltak som skal 

treffes innen 2015 for å sikre (1) at framstilte nanomaterialer og materialer med lignende egenskaper er 

trygge, (2) en minimering av eksponeringen for hormonhermere, (3) egnede regelverksstrategier for å 

håndtere kombinasjonsvirkninger av kjemikalier og (4) en minimering av eksponeringen for kjemikalier 

i produkter, herunder blant annet importerte produkter, med sikte på å fremme ikke-giftige material-

sykluser og redusere innendørs eksponering for farlige stoffer, 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/7/EF av 15. februar 2006 om forvaltning av badevannskvaliteten og om oppheving av 

direktiv 76/160/EØF (EUT L 64 av 4.3.2006, s. 37). 

(2) Rådsdirektiv 98/83/EF av 3. november 1998 om drikkevannets kvalitet (EFT L 330 av 5.12.1998, s. 32). 
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v) overvåking av gjennomføringen av Unionens regelverk for bærekraftig bruk av biocidprodukter og 

plantevernmidler og eventuelt en ny gjennomgåelse av det for å holde det ajourført med den siste 

vitenskapelige kunnskap, 

vi) fastsettelse og gjennomføring av en EU-strategi for klimaendringstilpasning, herunder integrering av 

hensyn knyttet til klimaendringstilpasning og katastrofeberedskap i Unionens sentrale politiske 

initiativer og sektorer. 

EGNEDE RAMMEVILKÅR 

55.  For å nå de ovennevnte prioriterte temamålene kreves det egnede rammevilkår som støtter effektive tiltak. 

Det vil bli truffet tiltak for å forbedre fire grunnpilarer i disse egnede rammevilkårene: for å forbedre måten 

Unionens miljøregelverk gjennomføres på, på alle områder, for å styrke det vitenskapelige kunnskaps- og 

faktagrunnlaget for miljøpolitikken, for å sikre investeringer og skape riktige incentiver for å verne miljøet 

samt for å bedre integreringen av miljødimensjonen og sammenheng i politikken både på området 

miljøpolitikk og mellom miljøpolitikken og annen politikk. Disse tverrgående tiltakene vil være til nytte for 

Unionens miljøpolitikk også utover det sjuende miljøhandlingsprogrammets omfang og tidsramme. 

Prioritert mål nr. 4: Få mest mulig ut av Unionens miljøregelverk ved å bedre gjennomføringen av det 

56.  I tillegg til de betydelige fordelene for helsen og for miljøet er det ytterligere tre fordeler ved å sikre at 

Unionens miljøregelverk faktisk gjennomføres: Det skapes like vilkår for økonomiske aktører på det indre 

marked, det stimulerer til nyskaping, og det fremmer fordelene ved å være først på markedet for europeiske 

selskaper i en rekke sektorer. Kostnadene forbundet med manglende gjennomføring av regelverket er 

derimot høye, grovt regnet rundt 50 milliarder euro årlig, herunder kostnader forbundet med 

overtredelsessaker(1). Bare i 2009 var det 451 saker knyttet til overtredelse av Unionens miljøregelverk, i 

2011 ble ytterligere 299 saker rapportert og 114 nye søksmål ble innledet(2), noe som gjør Unionens 

miljøregelverk til det området innen unionsretten med flest overtredelsessaker. Kommisjonen mottar også en 

rekke klager direkte fra Unionens borgere som ofte kunne ha blitt løst bedre på medlemsstatsplan eller på 

lokalt plan. 

57.  En bedre gjennomføring av Unionens miljøregelverk på medlemsstatsplan vil derfor ha høyeste prioritet i de 

kommende årene. Det er betydelige forskjeller i gjennomføringen mellom og i medlemsstatene. Det er et 

behov for å gi de personene som deltar i gjennomføringen av miljøregelverket på EU-plan og på nasjonalt, 

regionalt og lokalt plan, den kunnskapen, de verktøyene og den myndigheten som er nødvendig for å få mest 

mulig ut av nevnte regelverk, og for å bedre styringen av håndhevingsprosessen. 

58.  Det høye antallet overtredelser, klager og anmodninger på miljøområdet viser at det er behov for et effektivt 

og praktisk kontrollsystem på nasjonalt plan for å bidra til å kartlegge og løse problemer med 

gjennomføringen, sammen med tiltak for å hindre at slike problemer overhodet oppstår, for eksempel 

gjennom kontakt mellom vedkommende myndigheter med ansvar for gjennomføringen og sakkyndige når 

politikken utformes. I denne forbindelse vil innsatsen i perioden fram til 2020 fokusere på å oppnå 

forbedringer på fire sentrale områder. 

59.  For det første vil måten kunnskap om gjennomføringen samles inn og videreformidles på, bli forbedret for å 

hjelpe allmennheten og profesjonelle aktører på miljøområdet med å få en fullstendig forståelse av formålet 

med og fordelene ved Unionens miljøregelverk og av hvordan nasjonale og lokale myndigheter oppfyller 

Unionens forpliktelser(3). En hensiktsmessig bruk av tilgjengelige nettbaserte verktøyer kan bidra til å nå 

dette målet. Dersom en medlemsstat har problemer med gjennomføringen, vil nevnte medlemsstat få 

målrettet bistand tilsvarende den skreddersydde tilnærmingen som anvendes innenfor rammen av den 

europeiske planleggingsterminen. Det vil for eksempel bli inngått partnerskapsavtaler om gjennomføring 

mellom Kommisjonen og de enkelte medlemsstatene, som blant annet omfatter spørsmål som hvor man 

finner økonomisk støtte til gjennomføringen, og bedre informasjonssystemer for å kunne spore utviklingen. 

For at dette skal bli så effektivt som mulig bør medlemsstatene, der det er relevant og i samsvar med sine 

administrative bestemmelser, oppmuntre lokale og regionale myndigheter til å delta. Den tekniske 

plattformen for miljøsamarbeid opprettet av Regionkomiteen og Kommisjonen vil fremme dialog og 

informasjonsutveksling med henblikk på forbedre gjennomføringen av regelverket på lokalt plan.  

  

(1) «The costs of not implementing the environment acquis» (COWI, 2011). 

(2) Den 29. årsrapport om overvåking av gjennomføringen av EUs regelverk (2011) (KOM(2012) 714). 

(3) KOM(2012) 095. 
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60.  For det andre vil Unionen utvide kravene til kontroll og overvåking til å omfatte hele Unionens miljø-

regelverk samt videreutvikle kontrollstøttekapasiteten på EU-plan ved å utnytte eksisterende strukturer, blant 

annet for å kunne svare på anmodninger om bistand fra medlemsstatene, håndtere situasjoner som gir rimelig 

grunn til bekymring, og fremme samarbeid i hele Unionen. Det bør oppmuntres til større grad av 

fagfellevurdering og utveksling av beste praksis samt avtaler om felles kontroller i medlemsstatene på deres 

anmodning. 

61.  For det tredje vil måten klager på gjennomføringen av Unionens miljøregelverk behandles og løses på, bli 

forbedret der det er behov for det. 

62.  For det fjerde vil Unionens borgere ha effektiv klageadgang i miljøspørsmål og et effektivt rettslig vern i 

samsvar med Århus-konvensjonen og utviklingen som følge av Lisboa-traktatens ikrafttredelse og Den 

europeiske unions domstols nyligste rettspraksis. Utenomrettslig tvisteløsning vil også bli fremmet som et 

alternativ til rettergang. 

63.  Den generelle standarden for miljøstyring i Unionen vil bli ytterligere forbedret for å øke samarbeidet på 

EU-plan og på internasjonalt plan mellom profesjonelle aktører som arbeider med miljøvern, herunder 

offentlig ansatte jurister, anklagere, ombud, dommere og inspektører, for eksempel Den europeiske unions 

nettverk for gjennomføring og håndheving av miljøretten (IMPEL), som vil bli oppfordret til å dele god 

praksis. 

64.  I tillegg til å hjelpe medlemsstatene med å overholde miljøregelverket bedre(1) vil Kommisjonen fortsatt 

gjøre sitt for å sikre at regelverket gjenspeiler den siste vitenskapelige utviklingen, idet det tas hensyn til 

erfaringer på medlemsstatsplan med hensyn til iverksetting av Unionens forpliktelser, og at det er 

sammenhengende og formålstjenlig. Som en hovedregel vil juridiske forpliktelser, når de er tilstrekkelig 

tydelige og presise, og når en harmonisert anvendelse i alle medlemsstater anses for å være den mest 

effektive måten å nå Unionens mål på, fastsettes i forordninger som har direkte og målbare virkninger og 

fører til færre uoverensstemmelser i gjennomføringen. Kommisjonen vil trappe opp sin bruk av resultattavler 

og andre hjelpemidler for offentlig sporing av medlemsstatenes framskritt når det gjelder gjennomføring av 

særskilte rettsakter. 

65.  For å få mest mulig ut av Unionens miljøregelverk ved å bedre gjennomføringen av det skal det sjuende 

miljøhandlingsprogrammet innen 2020 sikre 

a)  at allmennheten har tilgang til tydelige opplysninger om hvordan Unionens miljørett gjennomføres, i 

samsvar med Århus-konvensjonen, 

b)  at overholdelsen av det særlige miljøregelverk er forbedret, 

c)  at Unionens miljørett håndheves på alle forvaltningsnivåer, og at det er sikret like vilkår på det indre 

marked, 

d)  at borgernes tillit og tiltro til Unionens miljørett og håndhevingen av den er økt, 

e)  at prinsippet om effektivt rettslig vern for borgerne og deres organisasjoner er fremmet. 

Dette krever særlig 

i) at det sikres at systemer på nasjonalt plan aktivt videreformidler opplysninger om hvordan Unionens 

miljøregelverk gjennomføres, og at nevnte opplysninger utfylles med en oversikt på EU-plan over de 

enkelte medlemsstatenes resultater, 

ii) at det utarbeides partnerskapsavtaler om gjennomføring på frivillig grunnlag mellom medlemsstatene 

og Kommisjonen som, der det er relevant, omfatter lokal og regional deltaking, 

iii) at bindende kriterier som sikrer effektive kontroller og effektiv overvåking på medlemsstatsplan, 

utvides til å omfatte hele Unionens miljøregelverk, og at kontrollstøttekapasiteten på EU-plan 

videreutvikles med utgangspunkt i eksisterende strukturer og med støtte fra nettverk av profesjonelle 

aktører, for eksempel IMPEL, og ved en større grad av fagfellevurderinger og utveksling av beste 

praksis med sikte på å gjøre kontrollene mer effektive, 

iv) at det sikres ensartede og effektive ordninger på nasjonalt plan for å håndtere klager på gjennom-

føringen av Unionens miljøregelverk,  

  

(1) KOM(2008) 773. 
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v) at det sikres at nasjonale bestemmelser om klageadgang gjenspeiler rettspraksisen til Den europeiske 

unions domstol. Fremming av utenomrettslig tvisteløsning som et hjelpemiddel for å komme fram til 

minnelige og effektive løsninger på tvister på området miljø. 

Prioritert mål nr. 5: Bedre kunnskaps- og faktagrunnlaget for Unionens miljøpolitikk 

66.  Unionens miljøpolitikk bygger på miljøovervåking, -data, -indikatorer og -vurderinger knyttet til gjennom-

føringen av Unionens regelverk samt kunnskapsdugnader der allmennheten deltar («citizen science»). Det er 

gjort betydelige framskritt når det gjelder å styrke dette kunnskapsgrunnlaget, øke bevisstheten og forbedre 

beslutningstakeres og allmennhetens tillit til den dokumentasjonen som ligger til grunn for politikken, 

herunder politikk der føre-var-prinsippet har fått anvendelse. Dette har bidratt til en bedre forståelse av 

komplekse miljø- og samfunnsmessige utfordringer. 

67.  Det bør treffes tiltak på EU-plan og på internasjonalt plan for ytterligere å styrke og forbedre samspillet 

mellom vitenskap/politikk og borgernes engasjement, for eksempel ved utpeking av vitenskapelige 

rådgivere, noe Kommisjonen og enkelte medlemsstater allerede har gjort, eller ved en bedre utnyttelse av 

institusjoner eller organer som spesialiserer seg på å bearbeide vitenskapelig kunnskap med henblikk på 

offentlig politikk, for eksempel nasjonale miljøvernbyråer og Det europeiske miljøvernbyrå og det 

europeiske nettet for miljøinformasjon og miljøobservasjon (EIONET). 

68.  Det nåværende utviklingstempoet og usikkerheten rundt de mulige framtidige tendensene krever imidlertid 

ytterligere tiltak for å opprettholde og styrke dette kunnskaps- og faktagrunnlaget for å sikre at Unionens 

politikk også i framtiden bygger på en god forståelse av miljøets tilstand, mulige handlingsalternativer og 

følgene av dem. 

69.  I løpet av de siste tiårene er måten miljøinformasjon og -statistikk samles inn og brukes på, blitt forbedret 

både på EU-plan og på nasjonalt, regionalt, lokalt og globalt plan. Innsamlingen av og kvaliteten på 

informasjonen varierer imidlertid fortsatt, og de mange ulike informasjonskildene kan gjøre det vanskelig å 

få tilgang til den. Det er derfor behov for kontinuerlige investeringer for å sikre at alle som deltar i 

utarbeidingen og gjennomføringen av politikken, har tilgang til pålitelige, sammenlignbare og 

kvalitetssikrede data og indikatorer. Miljøinformasjonssystemer må utarbeides på en måte som gjør det 

enkelt å legge inn ny informasjon om nye temaer. Elektronisk datautveksling på EU-plan bør videreutvikles 

og bør ha tilstrekkelig fleksibilitet til å kunne omfatte nye områder. 

70.  En fortsatt gjennomføring av prinsippet «produser én gang, bruk ofte» i det felles miljøinformasjons-

system(1) og de felles metodene og standardene for innsamling og sammenstilling av ensartede geografiske 

data i henhold til INSPIRE-(2) og Copernicus-systemene(3) samt andre europeiske miljøinformasjons-

systemer (for eksempel det europeiske informasjonssystem for biologisk mangfold (BISE) og det europeiske 

informasjonssystem for vann (WISE)), vil bidra til å unngå dobbeltarbeid og fjerne unødig administrativ 

byrde for offentlige myndigheter, det samme vil en strømlinjeforming av rapporteringsplikten i henhold til 

forskjellige relevante rettsakter. Tilgjengeligheten og harmoniseringen av statistiske data, herunder om 

avfall, bør også forbedres. Medlemsstatene bør sikre at opplysninger som er samlet inn for å vurdere 

miljøvirkningene av planer, programmer og prosjekter (for eksempel i form av miljøkonsekvensanalyser og 

analyser av strategiske virkninger), gjøres mer tilgjengelige for allmennheten. 

71.  Det finnes fremdeles store kunnskapshull, og noen av dem er relevante for de prioriterte målene i det sjuende 

miljøhandlingsprogrammet. For å fylle disse hullene er det derfor viktig å investere i ytterligere 

datainnsamling og forskning for å sikre at offentlige myndigheter og foretak har et godt grunnlag for å treffe 

beslutninger som fullt ut avspeiler de faktiske sosiale, økonomiske og miljømessige kostnadene og fordelene. 

Fem områder med manglende kunnskap fortjener særlig oppmerksomhet: 

1)  Data- og kunnskapshull – det kreves avansert forskning for å fylle slike hull, og det er behov for 

hensiktsmessige modellberegningsverktøyer for å få en bedre forståelse av komplekse spørsmål knyttet 

til miljøendringer, for eksempel virkningene av klimaendringer og naturkatastrofer, følgene av artstap 

for økosystemtjenester, miljøterskler og økologiske vippepunkter. Tilgjengelig dokumentasjon 

berettiger at det treffes forebyggende tiltak på nevnte områder, men ytterligere forskning på planetens 

grenser, systemrisikoer og samfunnets evne til å håndtere dem vil fremme utviklingen av de mest 

hensiktsmessige løsningene. Dette bør omfatte investeringer for å fylle data- og kunnskapshull, 

kartlegge og vurdere økosystemtjenester, forstå hvordan det biologiske mangfoldet støtter slike tjenester 

og tilpasser seg klimaendringer, og hvordan tap av biologisk mangfold påvirker menneskers helse.  

  

(1) KOM(2008) 046. 

(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) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 911/2010 av 22. september 2010 om det europeiske jordovervåkingsprogrammet 

(GMES) og dets første driftsfase (2011–2013) (EUT L 276, av 20.10.2010, s. 1) og KOM(2013) 312 om et forslag til 

europaparlaments- og rådsforordning om opprettelse av Copernicus-programmet og om oppheving av forordning (EU) nr. 911/2010. 
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2)  Overgangen til en inkluderende og grønn økonomi krever at det tas tilstrekkelig hensyn til samspillet 

mellom sosioøkonomiske faktorer og miljøfaktorer. En bedre forståelse av bærekraftige forbruks- og 

produksjonsmønstre, av hvordan kostnadene og fordelene ved å treffe tiltak og kostnadene ved ikke å 

gjøre det kan analyseres mer nøyaktig, av hvordan endringer i enkeltpersoners og samfunnets atferd 

bidrar til å oppnå miljøresultater, og av hvordan miljøet i Europa påvirkes av globale megatrender kan 

bidra til mer målrettede politiske initiativer med sikte på å bedre ressurseffektiviteten og redusere 

belastningene på miljøet. 

3)  Det råder fremdeles usikkerhet om hvilke følger hormonhermere, kombinasjonsvirkninger av 

kjemikalier, visse kjemikalier i produkter og visse nanomaterialer har for menneskers helse og for 

miljøet. Ved å fylle de gjenværende kunnskapshullene kan beslutningstakingen skje raskere og 

kjemikalieregelverket kan videreutvikles, slik at det er bedre målrettet mot problemområder, samtidig 

som det kan bidra til å fremme en mer bærekraftig strategi for bruk av kjemikalier. Det bør vurderes å 

opprette en database på EU-plan for å øke innsynet i og det regulatoriske tilsynet med nanomaterialer. 

En bedre forståelse av miljøfaktorene og eksponeringsnivåene som påvirker menneskers helse og 

miljøet, vil gjøre det mulig å treffe forebyggende politiske tiltak. Målrettet biologisk overvåking av 

mennesker, dersom særlige bekymringer berettiger dette, kan gi myndighetene et mer omfattende bilde 

av befolkningens faktiske eksponering for forurensende stoffer, særlig følsomme befolkningsgrupper 

som barn, samt gi et bedre faktagrunnlag med tanke på egnede tiltak. 

4)  For å utarbeide en overordnet strategi for å redusere eksponeringen for farlige stoffer til et minimum, 

særlig for sårbare grupper, herunder barn og gravide kvinner, vil det bli opprettet en kunnskapsbase om 

kjemisk eksponering og giftighet. Sammen med utarbeiding av veiledende dokumentasjon om 

forsøksmetoder og metoder for risikovurdering vil dette sikre rask og hensiktsmessig beslutningstaking 

som fremmer nyskaping og utvikling av bærekraftige erstatningsstoffer, herunder ikke-kjemiske 

løsninger. 

5)  For å sikre at alle sektorer bidrar i arbeidet for å bekjempe klimaendringene kreves det en tydelig 

oversikt over klimagasser, det vil si måling, overvåking og datainnsamling, noe som i dag er 

ufullstendig i sentrale sektorer. 

Horisont 2020 vil gjøre det mulig å målrette forskningen og å utnytte Europas nyskapingspotensial ved å 

samle ressurser og kunnskap fra ulike områder og disipliner i Unionen og internasjonalt. 

72.  Nye problemer som oppstår fordi den teknologiske utviklingen skjer raskere enn politiske beslutninger kan 

treffes, for eksempel nanomaterialer og materialer med lignende egenskaper, ukonvensjonelle energikilder, 

CO2-fangst og -lagring og elektromagnetiske bølger, skaper utfordringer med tanke på risikohåndtering og 

kan gi opphav til motstridende interesser, behov og forventninger. Dette kan i neste omgang føre til stigende 

bekymring hos allmennheten og en potensiell negativ innstilling til ny teknologi. Det er derfor behov for å 

sikre en bredere og åpen samfunnsdebatt om miljørisikoene og mulige kompromisser vi er villige til å godta, 

i lys av de noen ganger ufullstendige eller usikre opplysningene om nye risikoer og hvordan de bør 

håndteres. En systematisk tilnærming til miljørisikohåndtering vil forbedre Unionens evne til å kartlegge og 

reagere på den teknologiske utviklingen i rett tid, samtidig som det vil gi allmennheten en økt følelse av 

trygghet. 

73.  For å bedre kunnskaps- og faktagrunnlaget for Unionens miljøpolitikk skal det sjuende miljøhandlings-

programmet innen 2020 sikre 

a)  at beslutningstakere og berørte parter har et bedre dokumentert grunnlag for å utvikle og gjennomføre 

miljø- og klimapolitikken, herunder en bedre forståelse av miljøvirkningene av menneskers aktivitet og 

måling av kostnadene og fordelene ved å treffe tiltak og ved ikke å gjøre det, 

b)  at forståelsen av og evnen til å vurdere og håndtere nye miljø- og klimarisikoer er betydelig forbedret, 

c)  at samspillet mellom vitenskap og politikk på miljøområdet er styrket, herunder allmennhetens tilgang 

til data og bidraget fra kunnskapsdugnader der allmennheten deltar («citizen science»), 

d)  at Unionens og medlemsstatenes innflytelse i internasjonale vitenskapspolitiske fora er styrket for å 

forbedre kunnskapsgrunnlaget for internasjonal miljøpolitikk. 

Dette krever særlig 

i) samordning, utveksling og fremming av forskningsinnsatsen på EU- og medlemsstatsplan for å fylle 

sentrale kunnskapshull på miljøområdet, herunder risikoene for å overskride miljømessige vippepunkter 

og planetens grenser, 

ii) innføring av en systematisk og integrert risikohåndteringsstrategi, særlig i forbindelse med vurdering og 

håndtering av nye innsatsområder og tilhørende risikoer, samt hensiktsmessige og sammenhengende 

lovmessige tiltak som svar på dette. Dette kan bidra til å stimulere til ytterligere forskning på farene ved 

nye produkter, prosesser og teknologier,  
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iii) forenkling, strømlinjeforming og ajourføring av miljø- og klimaendringsinformasjonen, samt 

innsamling, håndtering, utveksling og ombruk av informasjonen, herunder utvikling og gjennomføring 

av et felles miljøinformasjonssystem, 

iv) opprettelse av en omfattende kunnskapsbase om kjemisk eksponering og giftighet som bygger på data 

framkommet uten bruk av dyreforsøk når det er mulig. Videreføring av Unionens samordnede strategi 

for biologisk overvåking av mennesker og miljø, herunder standardisering av forskningsprotokoller og 

vurderingskriterier der dette er relevant, 

v) styrking av samarbeidet på internasjonalt plan og på EU- og medlemsstatsplan om samspillet mellom 

vitenskap og politikk på området miljø. 

Prioritert mål nr. 6: Sikre investeringer knyttet til miljø- og klimapolitikken og håndtere ytre miljøvirkninger 

74.  Den innsatsen som kreves for å nå målene fastsatt i det sjuende miljøhandlingsprogrammet, må støttes av 

egnede offentlige og private investeringer. Selv om en rekke stater kjemper for å takle den økonomiske 

krisen, skaper behovet for økonomiske reformer og reduksjon av statsgjelden nye muligheter for rask 

omstilling til en mer ressurseffektiv, trygg og bærekraftig lavutslippsøkonomi. 

75.  På noen områder er det i dag vanskelig å tiltrekke seg investeringer, særlig på grunn av manglende eller 

fordreide prissignaler som skyldes at det ikke i tilstrekkelig grad tas hensyn til miljøkostnader, eller 

offentlige tilskudd til miljøskadelige aktiviteter. 

76.  Unionen og medlemsstatene må skape de rette vilkårene for å sikre at ytre miljøvirkninger håndteres på en 

egnet måte, herunder ved å sikre at riktige markedssignaler sendes til privat sektor, idet det tas behørig 

hensyn til eventuelle negative sosiale konsekvenser. Dette innebærer en mer systematisk bruk av prinsippet 

om at forurenser betaler, særlig gjennom en utfasing av miljøskadelige tilskudd på EU- og medlemsstatsplan, 

under ledelse av Kommisjonen, ved hjelp av en tiltaksbasert strategi, blant annet via den europeiske 

planleggingsterminen, og ved å vurdere finanspolitiske tiltak som støtter en bærekraftig bruk av ressurser, 

for eksempel ved å flytte avgiftsbelastningen fra arbeid til forurensning. Etter hvert som knappheten på 

naturressurser stiger, kan grunnrenten og de økonomiske fordelene ved å eie ressursene, eller ha enerett til å 

bruke dem, øke. Offentlige tiltak for å sikre at nevnte renter ikke er for høye og at det tas hensyn til ytre 

virkninger, vil føre til en mer effektiv bruk av nevnte ressurser og bidra til å unngå markedsvridninger, 

samtidig som det gir offentlige inntekter. Miljø- og klimaprioriteringer vil bli videreført innenfor rammen av 

den europeiske planleggingsterminen, herunder ved hjelp av hovedindikatorer i de tilfeller der nevnte 

prioriteringer er relevante for mulighetene til å oppnå bærekraftig vekst i de enkelte medlemsstatene som 

omfattes av landsspesifikke anbefalinger. Andre markedsbaserte virkemidler, for eksempel betaling for 

økosystemtjenester, bør brukes i større grad på EU-plan og på nasjonalt plan for å fremme deltaking fra 

privat sektor og en bærekraftig forvaltning av naturkapitalen. 

77.  Den private sektoren, særlig små og mellomstore bedrifter, bør også oppmuntres til å utnytte de mulighetene 

Unionens nye finansielle ramme gir, til å øke sin innsats for å nå miljø- og klimamålene, særlig i forbindelse 

med virksomhet knyttet til nyskapende miljøteknologi og innføring av ny teknologi. Offentlig-private 

initiativer innen nyskapende miljøteknologi bør fremmes innenfor rammen av europeiske innovasjons-

partnerskap, for eksempel innovasjonspartnerskapet om vann(1). Gjennom den nye rammen for nyskapende 

finansieringsordninger(2) bør det bli enklere for privat sektor å få tilgang til midler for å finansiere 

investeringer i miljø, særlig biologisk mangfold og klimaendringer. Europeiske foretak bør i større grad 

oppmuntres til å offentliggjøre miljøinformasjon som en del av sine årsberetninger utover kravene fastsatt i 

eksisterende EU-regelverk(3). 

78.  I sitt forslag til Unionens flerårige finansielle ramme for perioden 2014–2020 har Kommisjonen sørget for en 

bedre integrering av miljø- og klimamål i alle Unionens finansieringsordninger for å gjøre det mulig for 

medlemsstatene å nå nevnte mål. Kommisjonen har også foreslått å øke de klimarelaterte utgiftene til minst 

20 % av det samlede budsjettet. På sentrale innsatsområder som landbrukspolitikk, politikk for utvikling av 

landdistriktene og utjevningspolitikk bør incentivene for å sikre miljøvennlige offentlige varer og tjenester 

styrkes, og finansieringen bør knyttes til miljørelaterte forhåndsvilkår, herunder oppfølgingstiltak. Dette bør 

sikre at midlene brukes mer effektivt og i tråd med miljø- og klimamålene. Hensikten med nevnte forslag er 

å sammenføre Unionens politikk med sammenhengende økonomiske midler for gjennomføring, og med 

ytterligere midler for miljø- og klimaendringer, for å gi konkrete og sammenhengende fordeler i praksis. 

79.  I tillegg til nevnte integrering vil LIFE-programmet(4) gjøre det mulig å kombinere midler og sikre at de er 

bedre tilpasset politiske prioriteringer på en mer strategisk og kostnadseffektiv måte for å støtte miljø- og 

klimarelaterte tiltak gjennom iverksetting av en rekke prosjekter, herunder «integrerte prosjekter».  

  

(1) KOM(2012) 216. 

(2) KOM(2011) 662. 

(3) KOM(2011) 681. 

(4) Forslag til en europaparlaments- og rådsforordning om opprettelse av et program for miljø- og klimainnsatsen (KOM(2011) 874, 

2011/0428(COD)). 
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80.  Den økte kapitalen til Den europeiske investeringsbank (EIB), som en del av vekst- og sysselsettingspakten 

fra 2012, utgjør en ytterligere kilde til investering(1) som bør brukes i samsvar med Unionens miljø- og 

klimamål. 

81.  Erfaringer fra programperioden 2007–2013 viser at selv om det er betydelige midler tilgjengelig for miljøet, 

har utnyttelsesgraden på alle plan i de innledende årene vært svært ujevn, noe som kan hindre at de fastsatte 

målene nås. For å unngå at dette gjentas bør medlemsstatene integrere miljø- og klimamål i sine finansie-

ringsstrategier og -programmer for økonomisk, sosial og territoriell utjevning, utvikling av landdistriktene og 

havpolitikk, prioritere en tidlig utnyttelse av midlene for miljø- og klimaendringer og styrke gjennom-

føringsorganenes evne til å sørge for kostnadseffektive og bærekraftige investeringer for å sikre en 

nødvendig og tilstrekkelig økonomisk støtte til investeringer på disse områdene. 

82.  Det har også vært vanskelig å spore kostnadene knyttet til biologisk mangfold og klima. For å vurdere hvilke 

framskritt som er gjort for å nå nevnte mål, bør det opprettes et sporings- og rapporteringssystem på EU- og 

medlemsstatsplan. Opprettelse av et slikt system er viktig for Unionens samlede innsats i forbindelse med 

multilaterale avtaler om klimaendringer og biologisk mangfold. I denne forbindelse vil Unionen bidra i den 

mellomstatlige prosessen igangsatt på Rio+20-konferansen for å vurdere finansieringsbehovene og foreslå 

alternativer for en effektiv strategi for finansiering av bærekraftig utvikling. 

83.  Arbeidet med å utvikle indikatorer for å overvåke økonomiske framskritt, som utfyller og går lenger enn 

brutto nasjonalprodukt (BNP), bør fortsette. For å sikre åpne og bærekraftige investeringer kreves det at 

miljøvennlige varer kan vurderes på riktig måte. Det er behov for ytterligere innsats for å måle verdien av 

økosystemer og kostnadene forbundet med en forringelse av dem, og tilhørende incentiver, slik at det kan 

treffes velbegrunnede politiske beslutninger og investeringsbeslutninger. Arbeidet med å utvikle en 

miljøregnskapsordning, herunder fysiske og økonomiske regnskaper for naturkapital og økosystemtjenester, 

må trappes opp. Dette støtter rapporten fra Rio+20-konferansen, der det framholdes at det er behov for 

bredere mål på framskritt for å måle velferd og bærekraft som supplement til BNP. 

84.  For å sikre investeringer knyttet til miljø- og klimapolitikken og håndtere ytre miljøvirkninger skal det 

sjuende miljøhandlingsprogrammet innen 2020 sikre 

a)  at miljø- og klimamålene er nådd på en kostnadseffektiv måte, og at de er støttet av tilstrekkelig 

finansiering, 

b)  at offentlig og privat sektors finansiering av miljø- og klimarelaterte utgifter er økt, 

c)  at verdien av naturkapital og økosystemtjenester, og kostnadene forbundet med en forringelse av dette, 

vurderes på hensiktsmessig måte, og at det tas hensyn til dette ved beslutningstaking og investeringer. 

Dette krever særlig 

i) en umiddelbar utfasing av miljøskadelige tilskudd på EU- og medlemsstatsplan og rapportering av 

framskritt gjennom nasjonale reformprogrammer, økt bruk av markedsbaserte virkemidler, for 

eksempel medlemsstatenes skattepolitikk, pris- og avgiftsfastsettelse, og en utvidelse av markedene 

for miljøvennlige varer og tjenester, idet det tas behørig hensyn til eventuelle negative sosiale 

konsekvenser, ved bruk av en handlingsbasert tilnærming, støttet og overvåket av Kommisjonen, blant 

annet via det europeiske semester, 

ii) fremming av utviklingen av og tilgangen til nyskapende finansieringsordninger og midler til 

nyskapende miljøteknologi, 

iii) at det tas behørig hensyn til miljø- og klimaprioriteringer i politikken og finansieringsstrategiene for å 

støtte økonomisk, sosial og territoriell utjevning, 

iv) en målrettet innsats for å sikre en fullstendig og effektiv bruk av tilgjengelige EU-midler til 

miljøtiltak, herunder ved å sørge for en tidlig utnyttelse av midlene innenfor rammen av Unionens 

flerårige finansielle ramme for perioden 2014–2020, og ved å avsette 20 % av budsjettet til 

bekjempelse av og tilpasning til klimaendringer gjennom en integrering av klimatiltak og ved å knytte 

nevnte midler til tydelige referanseverdier, målfastsettelse, overvåking og rapportering, 

v) utvikling og bruk av et system for rapportering og sporing av miljørelaterte utgifter i Unionens 

budsjett, særlig utgifter forbundet med klimaendringer og biologisk mangfold, innen 2014, 

vi) at miljø- og klimahensyn integreres i prosessen i forbindelse med den europeiske planleggings-

terminen dersom dette er relevant for de enkelte medlemsstaters mulighet til å oppnå bærekraftig 

vekst, og er egnet for landsspesifikke anbefalinger,  

  

(1) Det europeiske råds konklusjoner av 29. juni 2012 (EUCO 76/12). 
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vii) utvikling og bruk av alternative indikatorer som utfyller og går lenger enn BNP for å overvåke 

framskrittenes bærekraft, og en fortsettelse av arbeidet med å integrere økonomiske indikatorer med 

miljømessige og sosiale indikatorer, herunder ved hjelp av naturkapitalregnskaper, 

viii) videreutvikling og fremming av ordninger for «betaling for økosystemtjenester», 

ix) innføring av incentiver og metoder som oppmuntrer selskaper til å måle miljøkostnadene forbundet 

med deres virksomhet og det overskuddet som oppnås ved å bruke miljøtjenester, samt til å 

offentliggjøre miljøopplysningene i årsrapporter. At selskaper oppmuntres til å utøve nødvendig 

aktsomhet, herunder i hele forsyningskjeden. 

Prioritert mål nr. 7: Bedre integreringen av miljødimensjonen og sikre sammenheng i politikken 

85.  Det har siden 1997 vært et krav i traktaten at miljøvernhensyn skal integreres i annen EU-politikk og  

-virksomhet, men den samlede miljøtilstanden i Europa viser at de framskrittene som er gjort fram til i dag, 

ikke har vært tilstrekkelige til å snu alle negative tendenser, selv om de på noen områder har vært 

prisverdige. For å nå mange av de prioriterte målene i det sjuende miljøhandlingsprogrammet kreves det en 

enda mer effektiv integrering av miljø- og klimahensyn på andre politiske områder og mer sammenhengende 

og samordnede politiske strategier som gir flere fordeler. Dette bør bidra til å sikre at vanskelige 

kompromisser håndteres på et tidlig stadium og ikke i gjennomføringsfasen, og at uunngåelige konsekvenser 

kan begrenses på en mer effektiv måte. Nødvendige tiltak bør utarbeides i tilstrekkelig god tid til at de 

relevante målene kan nås. Direktivet om strategisk miljøvurdering(1) og direktivet om vurdering av 

miljøvirkninger(2), når de anvendes riktig, er effektive verktøyer for å sikre at miljøvernkrav integreres i 

planer, programmer og prosjekter. 

86.  Lokale og regionale myndigheter, som vanligvis har ansvar for beslutninger om bruk av landarealer og 

havområder, spiller en særlig viktig rolle når det gjelder å vurdere miljøvirkninger og vern, bevaring og 

styrking av naturkapitalen, noe som også øker robustheten overfor virkningene av klimaendringer og 

naturkatastrofer. 

87.  Den planlagte utvidelsen av energi- og transportnettene, herunder infrastruktur til havs, må være forenlig 

med behovene og forpliktelsene på området naturvern og klimatilpasning. En integrering av grønn 

infrastruktur i relevante planer og programmer kan bidra til å minske fragmenteringen av habitater og bevare 

eller gjenopprette økologisk konnektivitet, styrke økosystemenes robusthet og dermed sikre fortsatt levering 

av økosystemtjenester, herunder CO2-binding og klimatilpasning, samtidig som det gir et sunnere miljø og 

sunnere fritidsområder for befolkningen. 

88.  Det sjuende miljøhandlingsprogrammet inneholder en rekke prioriterte mål for å fremme nevnte integrering. 

I sine forslag til reform av den felles landbrukspolitikken, den felles fiskeripolitikken, de transeuropeiske 

nett og utjevningspolitikken har Kommisjonen tatt med tiltak for ytterligere å støtte integreringen av 

miljødimensjonen samt bærekraft. For at det sjuende miljøhandlingsprogrammet skal lykkes bør disse 

politikkene bidra ytterligere til at miljømålene nås. På samme måte bør tiltak som først og fremst har som 

mål å forbedre miljøet, utformes slik at de også gir fordeler for annen politikk der det er mulig. Tiltak for å 

gjenopprette økosystemer kan for eksempel målrettes med det som mål å gi positive virkninger for habitater 

og arter og for å binde CO2, samtidig som de bedrer leveringen av økosystemtjenester som er avgjørende for 

en rekke økonomiske sektorer, for eksempel pollinering eller vannrensing for landbruket, og skaper grønne 

arbeidsplasser. 

89.  For å bedre integreringen av miljødimensjonen og sikre sammenheng i politikken skal det sjuende 

miljøhandlingsprogrammet innen 2020 sikre 

a)  at sektorpolitikken på EU- og medlemsstatsplan utarbeides og gjennomføres på en måte som støtter 

relevante miljø- og klimamål. 

Dette krever særlig 

i) at miljø- og klimarelaterte vilkår og incentiver integreres i politiske initiativer, herunder 

gjennomgåelser og reformer av eksisterende politikk, samt nye initiativer, på EU- og medlemsstatsplan, 

ii) at det utføres forhåndsvurderinger av de miljømessige, sosiale og økonomiske konsekvensene av 

politiske initiativer på egnet EU- og medlemsstatsplan for å sikre at de er sammenhengende og 

effektive, 

iii) at direktivet om strategisk miljøvurdering og direktivet om vurdering av miljøvirkninger er gjennomført 

fullt ut,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/42/EF av 27. juni 2001 om vurdering av miljøvirkningene av visse planer 

og programmer (EFT L 197 av 21.7.2001, s. 30). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/92/EU av 13. desember 2011 om vurdering av visse offentlige og private 

prosjekters miljøvirkninger (EUT L 26 av 28.1.2012, s. 1). 
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iv) bruk av opplysninger fra den etterfølgende vurderingen av erfaringene med gjennomføring av Unionens 

miljøregelverk for å gjøre det mer konsekvent og sammenhengende, 

v) at potensielle kompromisser i all politikk behandles med sikte på å skape størst mulige synergier og å 

unngå, redusere og, om mulig, rette opp utilsiktede negative virkninger på miljøet. 

HÅNDTERE LOKALE, REGIONALE OG GLOBALE UTFORDRINGER 

Prioritert mål nr. 8: Styrke bærekraften i byene i Unionen 

90.  Unionen er tett befolket, og det anslås at 80 % av Unionens befolkning vil bo i byområder og bynære 

områder innen 2020. Livskvaliteten vil være direkte påvirket av bymiljøets tilstand. Byenes miljøvirkninger 

strekker seg også langt utenfor byenes fysiske grenser, ettersom byene er svært avhengige av bynære 

områder og landdistrikter for å oppfylle behovet for næringsmidler, energi, plass og ressurser og for å 

håndtere avfall. 

91.  De fleste byer står overfor visse felles sentrale miljøproblemer, herunder problemer med luftkvalitet, høye 

støynivåer, høy trafikktetthet, klimagassutslipp, tap og forringelse av det biologiske mangfoldet, knapphet på 

vann, oversvømmelser og uvær, færre og mindre grøntområder, forurensede områder, transformasjons-

områder og uhensiktsmessig avfallshåndtering og energistyring. Samtidig er byene i Unionen normgivende 

når det gjelder bærekraftig byutvikling, og de er ofte først ute med nyskapende løsninger på miljø-

utfordringer(1), herunder initiativer i forbindelse med ressurseffektivitet og grønn økonomi som er relevante 

for Europa 2020-strategien. Et stadig stigende antall europeiske byer innlemmer miljømessig bærekraft som 

et sentralt element i sine byutviklingsstrategier. 

92.  Den stigende urbaniseringen i Unionen har skapt økt bevissthet om viktigheten av det naturlige miljøet i 

byområder. Bevaring av det biologiske mangfoldet gjennom tiltak som for eksempel gjeninnføring av natur i 

byområder og byplanlegging blir stadig mer framtredende. Det bør foretas en vurdering av resultatene 

europeiske byer oppnår når det gjelder biologisk mangfold, og disse bør forbedres. Nevnte vurdering kan 

støttes av en særlig indeks for biologisk mangfold i byområder, for eksempel Singapore-indeksen som ble 

lagt fram på FN-konferansen om biologisk mangfold i Nagoya i 2010. 

93.  Borgerne i Unionen, enten de bor i byområder eller i landdistrikter, nyter godt av en rekke politiske EU-tiltak 

og -initiativer som støtter en bærekraftig utvikling av byområdene. En slik bærekraftig utvikling krever 

imidlertid en effektiv samordning mellom ulike forvaltningsnivåer og på tvers av forvaltningsgrenser, og at 

regionale og lokale myndigheter systematisk deltar i planlegging, formulering og utarbeiding av den politikk 

som påvirker bymiljøkvaliteten. De styrkede samordningen på nasjonalt og regionalt plan som foreslås i den 

felles strategiske rammen for neste finansieringsperiode og opprettelse av et «byutviklingsnettverk»(2), vil 

kunne bidra til å sikre dette, samt at flere grupper av berørte parter og allmennheten kan delta i beslutninger 

som angår dem. Lokale og regionale myndigheter vil også dra fordel av en fortsatt utvikling av verktøyer for 

å strømlinjeforme innsamlingen og bearbeidingen av miljøinformasjon og fremme utveksling av 

opplysninger og beste praksis samt tiltak for å forbedre gjennomføringen av miljøretten på EU-plan og på 

nasjonalt, regionalt og lokalt plan(3). Dette er i tråd med forpliktelsene inngått på Rio+20-konferansen om å 

fremme en integrert tilnærming til planlegging, bygging og forvaltning av bærekraftige byer og tettbygde 

strøk. En integrert tilnærming til by- og arealplanlegging, der langsiktige miljøhensyn inngår fullt ut sammen 

med økonomiske, sosiale og territorielle utfordringer, er svært viktig for å sikre at bysamfunn er 

bærekraftige, formålstjenlige og sunne steder å bo og arbeide i. 

94.  Unionen bør fortsette å fremme og, når det er relevant, utvide eksisterende initiativer som støtter nyskaping 

og beste praksis i byer, opprettelse av nettverk og utveksling og å oppmuntre byer til å vise lederskap når det 

gjelder bærekraftig byutvikling(4). Unionens institusjoner og medlemsstatene bør fremme og oppmuntre til 

utnyttelse av midler innenfor rammen av utjevningspolitikken og av andre midler for å støtte byene i deres 

innsats for å fremme en bærekraftig byutvikling, øke bevisstheten og oppmuntre lokale aktører til å delta(5). 

Utarbeiding og fastsettelse av bærekraftskriterier for byer, understøttet av samråd med medlemsstatene og 

andre relevante berørte parter, vil gi et referansegrunnlag for slike initiativer og fremme en sammen-

hengende, integrert tilnærming til bærekraftig byutvikling(6).  

  

(1) Se for eksempel rapporten «Cities of tomorrow» (Europakommisjonen, 2011) og SWD(2012)0101. 

(2) KOM(2011) 615. 

(3) For eksempel det europeiske vanninformasjonssystemet (WISE), det europeiske informasjonssystemet for biologisk mangfold 

(BISE) og den europeiske klimatilpasningsplattformen (CLIMATE-ADAPT). 

(4) Eksempler er blant annet det europeiske innovasjonspartnerskap om smarte byer og samfunn KOM(2012)4701, prisen «Europas 

miljøhovedstad» og, på forskningsområdet, det felles programplanleggingsinitiativet «Urban Europe». 

(5) Kommisjonen har foreslått å avsette minst 5 % av Det europeiske fond for regionutvikling (ERDF) i hver medlemsstat til 

finansiering av integrert bærekraftig byutvikling. 

(6) Denne tilnærmingen bør bygge på eksisterende initiativer, for eksempel lokal Agenda 21 samt andre former for beste praksis. 
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95.  For å styrke bærekraften i byene i Unionen skal det sjuende miljøhandlingsprogrammet innen 2020 sikre 

a)  at et flertall av byene i Unionen gjennomfører tiltak for bærekraftig byplanlegging og -utforming, herunder 

nyskapende strategier for offentlig transport og mobilitet, bærekraftige bygninger, energieffektivitet og 

bevaring av det biologiske mangfoldet i byene. 

Dette krever særlig 

i) at det fastsettes kriterier for å vurdere byenes miljøprestasjon, idet det tas hensyn til økonomiske, 

sosiale og territorielle konsekvenser, 

ii) at det sikres at byene har opplysninger om og bedre tilgang til finansiering av tiltak som forbedrer 

byenes bærekraft, 

iii) utveksling av beste praksis mellom byer på EU-plan og på internasjonalt plan i forbindelse med 

nyskapende og bærekraftig byutvikling, 

iv) utvikling og fremming, innenfor rammen av pågående EU-initiativer og -nettverk, av en felles 

forståelse av hvordan man kan bidra til forbedrede bymiljøer ved å fokusere på å integrere byplan-

legging med mål knyttet til ressurseffektivitet, en nyskapende, trygg og bærekraftig lavutslipps-

økonomi, bærekraftig arealbruk i byene, bærekraftig mobilitet i byene, forvaltning og bevaring av det 

biologiske mangfoldet i byene, økosystemenes robusthet, vannforvaltning, menneskers helse, 

allmennhetens deltaking i beslutningstaking og opplæring om miljø og miljøbevissthet. 

Prioritert mål nr. 9: Øke Unionens effektivitet når det gjelder å håndtere internasjonale miljø- og 

klimautfordringer 

96.  Det å sikre en bærekraftig bruk av ressurser er en av de viktigste utfordringene verden står overfor i dag, og 

dette er nøkkelen til å avskaffe fattigdom og sikre en bærekraftig framtid for hele verden(1). På Rio+20-

konferansen fornyet verdens ledere sitt engasjement når det gjelder bærekraftig utvikling og fremming av en 

økonomisk, sosial og miljømessig bærekraftig framtid for nåværende og framtidige generasjoner. De 

framholdt også at en inkluderende og grønn økonomi er et viktig verktøy for å oppnå en bærekraftig 

utvikling. På Rio+20-konferansen ble det understreket at i lys av befolkningsveksten og en stadig mer 

urbanisert verden krever nevnte utfordringer at det treffes internasjonale tiltak på en rekke områder, for 

eksempel på området vann, hav, bærekraftige landarealer og økosystemer, ressurseffektivitet (særlig avfall), 

forsvarlig håndtering av kjemikalier, bærekraftig energi og klimaendringer. Utfasingen av miljøskadelige 

tilskudd, herunder tilskudd til fossilt brensel, krever også ytterligere innsats. I tillegg til å omgjøre dette 

engasjementet til tiltak på lokalt og nasjonalt plan og på EU-plan vil Unionen delta proaktivt i internasjonal 

innsats for å utvikle de løsningene som er nødvendige for å sikre en global bærekraftig utvikling. 

97.  På Rio+20-konferansen ble det besluttet å erstatte FNs kommisjon for bærekraftig utvikling med et 

høynivåforum som skal styrke integreringen av de tre dimensjonene av bærekraftig utvikling og følge opp og 

gjennomgå de framskritt som gjøres med tanke på gjennomføringen av resultatene fra Rio+20 og relevante 

resultater fra andre FN-toppmøter og -konferanser, og på den måten bidra til at målene for bærekraftig 

utvikling gjennomføres som et ledd i den overordnede rammen for perioden etter 2015. 

98.  Mange av de prioriterte målene fastsatt i det sjuende miljøhandlingsprogrammet kan bare nås fullt ut dersom 

de inngår i en global strategi og i samarbeid med partnerstater og oversjøiske land og territorier. Unionen og 

medlemsstatene bør derfor delta i relevante internasjonale, regionale og bilaterale prosesser på en sterk, 

fokusert, enhetlig og sammenhengende måte. Det bør legges særlig vekt på Svartehavet og arktiske strøk, der 

det er behov for styrket samarbeid og økt deltaking fra Unionen, herunder gjennom tilslutning til 

konvensjonen om vern av Svartehavet mot forurensning og ved å oppnå permanent observatørstatus i Det 

arktiske råd, for å håndtere nye og felles miljøutfordringer. Unionen og medlemsstatene bør fortsette å 

fremme en effektiv, regelbasert ramme for den globale miljøpolitikken som utfylles av en mer effektiv 

strategisk tilnærming, der bilaterale og regionale dialoger og samarbeid tilpasses Unionens strategiske 

partnere, kandidatstater, nabostater og utviklingsland og støttes av tilstrekkelig finansiering 

99.  Tidsrommet som omfattes av det sjuende miljøhandlingsprogrammet, tilsvarer sentrale faser i den 

internasjonale politikken for klima, biologisk mangfold og kjemikalier. For å klare å nå 2-gradersmålet må 

de globale klimagassutslippene reduseres med minst 50 % i forhold til nivået i 1990 innen 2050. De løftene 

om reduserte klimagassutslipp som statene har gitt så langt, vil imidlertid ikke gi mer enn én tredel av de 

reduksjonene som kreves innen 2020(2). Uten en mer resolutt innsats er det lite trolig at klimaendringene kan 

begrenses. Selv med det mest optimistiske scenarioet vil stater i stigende grad stå overfor uunngåelige 

virkninger av klimaendringer på grunn av tidligere klimagassutslipp, og de vil måtte utarbeide strategier for 

  

(1) Human Development Report (UNDP, 2011). 

(2) I rapporten «The Emissions Gap Report 2012» fra FNs miljøprogram (UNEP) fastslås det at uforbeholdne løfter gir en reduksjon 

på rundt 4 GtCO2e, sammenlignet med behovet for en reduksjon på anslagsvis 14 GtCO2e for å holde seg under 2-gradersgrensen. 
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å tilpasse seg klimaendringene. Ifølge Durban-plattformen skal det innen 2015 inngås en omfattende og 

robust avtale som gjelder for alle, og som skal gjennomføres innen 2020. Unionen vil fortsatt delta proaktivt 

i denne prosessen, herunder i drøftinger om hvordan man kan minske forskjellen mellom de nåværende 

løftene om utslippsreduksjoner som industriland og utviklingsland har gitt, og innsatsen som kreves for å 

holde seg innenfor et utslippsnivå som er forenlig med 2-gradersmålet, med utgangspunkt i de siste 

konklusjonene fra IPCC. Gjennomføringen av resultatene fra Rio+20-konferansen må også være sammen-

hengende med og utfylle denne prosessen, slik at de styrker hverandre gjensidig. Oppfølgingen av Rio+20-

konferansen bør også bidra til å redusere klimagassutslippene og dermed støtte kampen mot klimaendringer. 

Unionen bør samtidig videreføre og styrke partnerskap med strategiske partnere på området klimaendringer 

og treffe ytterligere tiltak for å integrere miljø- og klimahensyn i Unionens handels- og utviklingspolitikk, 

idet det tas hensyn til gjensidige forpliktelser og fordeler. 

100.  For å stanse og i siste instans snu tapet av biologisk mangfold i verden må de globale målene for biologisk 

mangfold(1) fastsatt i henhold til konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) nås innen 2020. Unionen vil 

yte sitt bidrag til denne innsatsen, herunder ved å doble den samlede internasjonale tilføringen av ressurser 

knyttet til biologisk mangfold til utviklingsland innen 2015, og vil som et minimum opprettholde dette nivået 

fram til 2020, som fastsatt i de innledende målene fastsatt innenfor rammen av ressursmobiliserings-

strategien i konvensjonen om biologisk mangfold (CBD)(2). Når Unionen er blitt fullverdig medlem av FNs 

naturpanel (IPBES), er det også viktig at Unionen spiller en aktiv rolle for å skape et bindeledd for 

forvaltningen av biologisk mangfold på lokalt, regionalt og internasjonalt plan. Unionen vil fortsatt støtte 

gjennomføringen av FN-konvensjonen om bekjempelse av forørkning (UNCCD), særlig ved å treffe tiltak 

med sikte på å skape en jordforringelsesnøytral verden, som vedtatt på Rio+20-konferansen. Unionen vil 

også trappe opp sin innsats for å nå målet om en forsvarlig håndtering av kjemikalier i hele livssyklusen, og 

av farlig avfall, som styrket på Rio+20-konferansen, og å støtte tilknyttede konvensjoner. Unionen vil 

fortsette å spille en aktiv og konstruktiv rolle for å bidra til å nå målene i nevnte prosesser. 

101.  Unionen har oppnådd gode resultater når det gjelder deltaking i multilaterale miljøavtaler, selv om en rekke 

medlemsstater ennå ikke har ratifisert visse sentrale avtaler. Dette svekker Unionens troverdighet i 

forhandlinger knyttet til nevnte avtaler. Medlemsstatene og Unionen bør sikre at alle multilaterale 

miljøavtaler de har inngått, ratifiseres og godkjennes i rett tid. 

102.  Unionen og medlemsstatene bør delta proaktivt i internasjonale forhandlinger om nye spørsmål som oppstår, 

særlig om nye konvensjoner, avtaler og vurderinger, og i denne forbindelse bekrefte sin faste beslutning om 

fortsatt å arbeide for at det så snart som mulig skal innledes forhandlinger innenfor rammen av FNs 

generalforsamling om en avtale om gjennomføring av FNs havrettskonvensjon (UNCLOS) om bevaring og 

bærekraftig bruk av biologisk mangfold i havområder som ligger utenfor nasjonal jurisdiksjon, og støtte 

sluttføringen av den første vurderingen av verdenshavenes tilstand. 

103.  Unionen bør også utnytte sin stilling som et av verdens største markeder for å fremme politikk og strategier 

som reduserer belastningen på de globale naturressursene. Dette kan gjøres ved endrede forbruks- og 

produksjonsmønstre, herunder ved å treffe nødvendige tiltak for å fremme en bærekraftig forvaltning av 

ressurser på internasjonalt plan, og å gjennomføre det tiårige rammeprogrammet for bærekraftig forbruk og 

produksjon, samt å sikre at politikken for handel og det indre marked støtter miljø- og klimamålene og 

skaper incentiver slik at andre stater kan ajourføre og styrke sine rammeregler og standarder på miljøområdet 

for å forebygge miljødumping. Unionen vil fortsette å fremme en bærekraftig utvikling ved å framforhandle 

og gjennomføre særlige bestemmelser i sine internasjonale handelsavtaler og frivillige bilaterale 

partnerskapsavtaler om rettshåndheving, god forvaltningspraksis og handel i skogsektoren, som sikrer at det 

bare er lovlig avvirket tømmer som kommer inn på EU-markedet fra partnerstater. I denne forbindelse tjener 

EUs tømmerforordning(3) som rettslig grunnlag for Unionens håndtering av det globale problemet med 

ulovlig skogdrift som følge av etterspørselen etter tømmer og trevarer. Andre politiske alternativer for å 

redusere de globale miljøvirkningene av forbruket i Unionen, herunder avskoging og skogforringelse, vil 

også bli undersøkt. 

104.  Unionen bør også styrke sitt bidrag til initiativer som fremmer overgangen til en inkluderende og grønn 

økonomi på internasjonalt plan, for eksempel fremming av egnede gunstige vilkår eller utarbeiding av andre 

markedsbaserte virkemidler og indikatorer enn BNP, i samsvar med sin indre politikk.  

  

(1) Strategisk plan for biologisk mangfold i CBD 2011–2020. 

(2) CBD-beslutning XI/4. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 995/2010 av 20. oktober 2010 om fastsettelse av forpliktelser for markedsdeltakere 

som bringer tømmer og treprodukter i omsetning (EUT L 295 av 12.11.2010, s. 23). 
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105.  Unionen bør fortsette å fremme miljømessig ansvarlige forretningsmetoder. Nye forpliktelser i henhold til 

Unionens initiativ om foretaks sosiale ansvar(1), der det kreves at børsnoterte og store, ikke-børsnoterte 

utvinningsvirksomheter og primære skogdriftsvirksomheter rapporterer utførte betalinger til offentlige 

myndigheter, vil føre til større klarhet i og en mer ansvarlig utnyttelse av naturressursene. Som en ledende 

leverandør av miljøvennlige varer og tjenester bør Unionen fremme globale grønne standarder, frihandel 

med miljøvennlige varer og tjenester, en mer omfattende innføring av miljø- og klimavennlig teknologi, vern 

av investeringer og immatrialrettigheter og internasjonal utveksling av beste praksis. 

106.  For å øke Unionens effektivitet når det gjelder å håndtere internasjonale miljø- og klimautfordringer skal det 

sjuende miljøhandlingsprogrammet innen 2020 sikre 

a)  at resultatene fra Rio+20-konferansen er fullt ut integrert i Unionens innen- og utenrikspolitikk, og at 

Unionen bidrar effektivt i den globale innsatsen for å gjennomføre fastsatte forpliktelser, herunder 

forpliktelsene i Rio-konvensjonene, og initiativer som har som mål å fremme en global overgang til en 

inkluderende og grønn økonomi innenfor rammen av bærekraftig utvikling og fattigdomsutryddelse, 

b)  at Unionen gir effektiv støtte til nasjonal, regional og internasjonal innsats for å håndtere miljø- og 

klimautfordringer og for å sikre en bærekraftig utvikling, 

c)  at virkningen av forbruket i Unionen på miljøet utenfor Unionens grenser er redusert. 

Dette krever særlig 

i)  en innsats som inngår i en sammenhengende og omfattende strategi for perioden etter 2015, for å løse 

de globale utfordringene med hensyn til fattigdomsutryddelse og bærekraftig utvikling, og, ved hjelp 

av en inkluderende samarbeidsprosess, å vedta mål for bærekraftig utvikling som 

— er i samsvar med eksisterende internasjonalt fastsatte mål for blant annet biologisk mangfold, 

klimaendring, sosial integrasjon og minsteterskelverdier for sosial trygghet, 

— på nasjonalt og internasjonalt plan omfatter prioriterte områder som energi, vann, næringsmiddel-

trygghet, hav, bærekraftig forbruk og produksjon, anstendig arbeid, gode styringsmåter og 

rettsstatsprinsippet, 

— kan gjennomføres globalt, og som omfatter alle de tre dimensjonene av bærekraftig utvikling, 

— vurderes og ledsages av mål og indikatorer, idet det tas hensyn til forskjellige nasjonale forhold, 

kapasitet og utviklingsnivå, og 

— er i samsvar med og støtter andre internasjonale forpliktelser, for eksempel dem som gjelder 

klimaendringer og biologisk mangfold, 

ii)  at det arbeides mot en mer effektiv FN-struktur for bærekraftig utvikling, særlig miljødimensjonen, ved å 

— ytterligere styrke FNs miljøprogram (UNEP) i tråd med resultatene fra Rio+20-konferansen, ved å 

bygge på FNs generalforsamlings beslutning om å endre navnet på UNEPs øverste styrende organ 

til FNs miljøforsamling(2), samtidig som det fortsatt arbeides for å oppgradere UNEPs status til et 

spesialorgan, 

— støtte innsatsen for å øke synergiene mellom multilaterale miljøavtaler, særlig på området 

kjemikalier, avfall og biologisk mangfold, og 

— bidra til å sikre at miljøet er en sentral del av arbeidet som utføres av FNs høynivåforum, 

iii)  en styrking av virkningen av de forskjellige finansieringskildene, herunder beskatning og mobilisering 

av nasjonale ressurser, private investeringer, nye partnerskap og nyskapende finansieringskilder, og å 

skape muligheter for å bruke utviklingsstøtte for å mobilisere andre finansieringskilder som et ledd i en 

strategi for finansiering av bærekraftig utvikling, samt i Unionens egen politikk, herunder interna-

sjonale forpliktelser om finansiering som gjelder klima og biologisk mangfold, 

  

(1) Forslag til revisjon av innsynsdirektivet (KOM(2011) 683, 2011/0307(COD)) og regnskapsdirektivene (KOM(2011) 684, 2011/ 

0308(COD). 

(2) FNs generalforsamlings vedtak A/67/784 av 7. mars 2013 om anbefalingen om UNEPs øverste styrende organ. 
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iv)  et mer strategisk samarbeid med partnerstater, for eksempel ved å fokusere på samarbeid med 

— strategiske partnere for å fremme beste praksis for nasjonal miljøpolitikk og -lovgivning og i 

samsvar med multilaterale miljøforhandlinger, 

— stater som omfattes av den europeiske naboskapspolitikken, om en gradvis tilnærming til 

Unionens miljø- og klimapolitikk og -regelverk og om å styrke samarbeidet for å håndtere 

regionale miljø- og klimarelaterte utfordringer, 

— utviklingsland for å støtte deres innsats for å verne miljøet, bekjempe klimaendringer og redusere 

antall naturkatastrofer, og å gjennomføre internasjonale miljøforpliktelser for å bidra til 

fattigdomsbekjempelse og bærekraftig utvikling, 

v)  deltaking i eksisterende og nye multilaterale og andre relevante prosesser på en mer sammenhengende, 

proaktiv og effektiv måte, herunder ved en rettidig kontakt med tredjestater og andre berørte parter med 

det som mål å sikre at forpliktelsene for 2020 oppfylles på EU-plan og fremmes globalt, å bli enige om 

internasjonale tiltak som skal treffes etter 2020 og å ratifisere og fremme innsatsen for å gjennomføre 

alle sentrale multilaterale miljøavtaler i god tid før 2020. Gjennomføring av det tiårige ramme-

programmet for bærekraftig forbruk og produksjon, 

vi)  at det foretas en vurdering av den globale miljøvirkningen av Unionens forbruk av næringsmidler og 

andre varer, og at det, dersom det er relevant, utarbeides forslag til politikk for å håndtere funnene i 

slike vurderinger, og at det vurderes å utvikle en EU-handlingsplan for avskoging og skogforringelse, 

vii)  fremming av en fortsatt utvikling og gjennomføring av ordningene for handel med utslippskvoter rundt 

om i verden og fremming av en sammenkobling av slike systemer, 

viii)  at det sikres at økonomiske og sosiale framskritt oppnås innenfor jordens bæreevne ved å øke 

forståelsen for planetens grenser, blant annet ved utviklingen av rammen for perioden etter 2015 for å 

sikre menneskers velferd og velstand på lang sikt. 

  



20.5.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 34/785 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/2147 

av 7. desember 2016 

om tillatelse til å heve anrikingsgrensene for vin som framstilles av druer som er høstet i 2016 i visse 

vindyrkingsområder i Tyskland og i alle vindyrkingsområder i Ungarn(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 av 17. desember 2013 om opprettelse av en felles 

markedsordning for landbruksvarer og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) 

nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007(1), særlig artikkel 91, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I del I avsnitt A nr. 3 i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 1308/2013 er det fastsatt at medlemsstatene kan anmode om 

at grenseverdiene for økning av alkoholstyrken i volumprosent (anriking) i vin heves med opptil 0,5 % i år med uvanlig 

ugunstige værforhold. 

2) Tyskland og Ungarn har anmodet om slik heving av anrikingsgrensene for vin framstilt av druer som er høstet i 2016, 

ettersom værforholdene i vekstsesongen har vært uvanlig ugunstige. Ungarn har framsatt en slik anmodning for samtlige 

vindyrkingsområder. Tyskland anmodet om heving av anrikingsgrensene bare for vin framstilt av røde vindruesorter  

i regionene Baden Ahr, Mittelrhein, Mosel, Nahe, Pfalz, Rheinhessen og Württemberg. 

3) På grunn av de uvanlig ugunstige værforholdene i 2016 kan det, med de grenseverdiene for økning av den naturlige 

alkoholstyrken som er fastsatt i del I avsnitt A nr. 2 i vedlegg VIII til forordning (EU) nr. 1308/2013, i visse 

vindyrkingsområder ikke framstilles vin med en total alkoholstyrke som det normalt er etterspørsel etter, fra alle eller 

visse druesorter. 

4) Det er derfor rimelig å tillate en heving av anrikingsgrensene for vin som framstilles av alle eller visse vindruesorter 

som er høstet i 2016, i vindyrkingsområder i Ungarn og Tyskland. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for den felles markedsordning for 

landbruksvarer — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vindyrkingsområdene eller deler av disse oppført i vedlegget til denne forordning og for alle eller visse vindruesorter angitt  

i nevnte vedlegg skal, som unntak fra del I avsnitt A nr. 3 i vedlegg VIII til forordning (EU) nr. 1308/2013, økningen av den 

naturlige alkoholstyrken i volumprosent i friske druer høstet i 2016, druemost, druemost i gjæring, ung, ikke ferdiggjæret vin og 

vin framstilt av druer høstet i 2016, ikke overstige følgende grenseverdier: 

a) 3,5 volumprosent i vindyrkingssone A omhandlet i tillegg I til vedlegg VII til forordning (EU) nr. 1308/2013, 

b) 2,5 volumprosent i vindyrkingssone B omhandlet i tillegg I til vedlegg VII til forordning (EU) nr. 1308/2013, 

c) 2,0 volumprosent i vindyrkingssone C omhandlet i tillegg I til vedlegg VII til forordning (EU) nr. 1308/2013. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 333 av 8.12.2016, s. 30, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 103/2017 av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin, se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 11 av 7.2.2019, s. 75. 

(1) EUT L 347 av 20.12.2013, s. 671. 

2020/EØS/34/69 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje 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 7. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

Vindruesorter og vindyrkingsområder eller deler av slike områder der det i henhold til artikkel 1 er tillatt å heve 

anrikingsgrensen 

Medlemsstat Vindyrkingsområder eller deler av disse (vindyrkingssone) Sorter 

Tyskland Vindyrkingsområdet i Baden (sone B) Alle godkjente røde vindruesorter 

Vindyrkingsområdet i Ahr (sone A) 

Vindyrkingsområdet i Mittelrhein (sone A) 

Vindyrkingsområdet i Mosel (sone A) 

Vindyrkingsområdet i Nahe (sone A) 

Vindyrkingsområdet i Pfalz (sone A) 

Vindyrkingsområdet i Rheinhessen (sone A) 

Vindyrkingsområdet i Württemberg (sone A) 

Ungarn Alle vindyrkingsområder (sone C) Alle godkjente druesorter 
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